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1 Indledning (Fælles)

Vindmøller er gennem tiden blevet benyttet til mange formål, primært har landbruget benyttet

vindmøllernes funktionalitet historisk, men siden begyndelsen af 1900-tallet har vindmøllen

været brugt til produktion af energi til husstande. Teknologien blev i Danmark indført af

fysikeren Poul la Cour og blev særligt under verdenskrigene, anvendt da der var knaphed på

øvrige brændsels ressourcer1.

Igennem 1900- tallet udviklede vindmølleindustrien sig kraftigt i Danmark og i 1980’erne

begyndte de første private investorer, at investerer i vindmøller. Man gik dengang sammen i

såkaldte vindmøllelaug og dette udviklede sig frem til år 2002 til ca. 5600. møller i Danmark2.

Dansk vindmølleforening udarbejdede i 2001, en opgørelse af ejerforholdet for de danske

vindmøller3:

Det ses tydeligt, at størstedelen af de danske vindmøller, er ejet af private investorer enten via

fællesejerskab eller via enkeltmandsejerskab.

I Europa varierer elpriserne meget fra land til land alt efter, hvilke incitamenter der fra

regeringernes side, er givet til benyttelse af vedvarende energi. Et typisk incitament er

minimumspriser for energien, hvorved en fremtidig indtjening på vindmøller pludselig ikke er

prisafhængig, men derimod blot af vindforholdene.

I Danmark har man primært valgt, at give incitamenter via de skattemæssige regler, som i

forvejen ligger i lovgivningen omkring skattemæssige afskrivninger. Lovgivningen indeholder

hertil også et særligt regelsæt, kaldet de skematiske regler. I Danmark har man yderligere valgt at

1 Danmarks vindmølleforening – Faktablad M5, maj 2003
2 Danmarks vindmølleforening – Faktablad M5, maj 2003
3 Danmarks vindmølleforening – Faktablad Ø7, april 2002



Side 5 of 101

sikre priserne, således at den danske stat indirekte opkøber vindenergi for minimum 60 øre4. Ved

indirekte opkøb forstås, at staten giver et tilskud til energiselskaberne ved opkøb af el fra

vindmøller, således at minimumsprisen udgør 60 øre pr. kWh.

De billigste vindmøller benyttes oftest af investorer, med henblik på selv at udnytte energien.

Man er i sådanne tilfælde sin egen energiproducent og kan i Danmark sælge eventuelt

overskudsenergi til staten efter den førnævnte takst.

Vindmøller i den dyrere ende anvendes primært, af investorer med henblik på salg af energien.

Den faktiske investering, sker typisk ved investering i et kommanditselskab, som ejer vind-

møllen. Man kan således i fællesskab opkøbe en vindmølle, men samtidig også finansierer en

stor mængde af vindmøllen via fremmedkapital.

Udover det rent økonomiske incitament, forekommer der også en række sekundære årsager til, at

private fortager vindmølleinvesteringer. For bedre at kunne forstå disse, har vi foretaget

interview5 af Helle Surkjær Mogensen fra Global Wind Power, som til daglig sælger

vindmølleprojekter til private.

Helle forklarer, at private investorer udover at investerer ud fra rentabiliteten af selve

investeringen, også benytter investering i vindmøller ud fra et miljømæssigt perspektiv. Hun

fortæller dog at selve besparelsen i topskatten via afskrivninger fra investeringerne er den

primære årsag.

Helle forklarer ligeledes, at mange benytter investeringerne med henblik på pensionsopsparing

og herunder både investerer af egne pensionsmidler, men også fremmedfinansierede midler.

Den generelle investerings rentabilitet afhænger i Helle øjne, primært af vindforhold og rente-

niveauet i samfundet.

1.1 Problemformulering (Fælles)

For en privat person kan det være kompliceret at gennemskue, hvilken skattemæssig effekt en

investering kan få. Dette vil vi med opgaven forsøge, at give et svar på og se hvad der er mest

fordelagtigt.

4 Skattenotat fra skatteministeriet, J.nr. 2008-629-0004, 29. september 2008
5 Dokumentation for interview med Helle Surkjær Mogensen er vedlagt som bilag 13.
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Ved ”mest fordelagtigt” menes der, fordelagtighed i relation til at minimere indkomst-

beskatningen for en skattepligtig person.

Opgavens hovedformål er derfor, at redegøre for det skattemæssige aspekt ved en vindmølle-

investering, med udgangspunkt i privat investering. Herunder vil vi komme ind på de gældende

regelsæt der er for privat personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, samt

skattemæssige regler der er forbundet med vindmølleinvesteringer.

Formålet med opgaven er ligeledes, at give læseren et indblik i, hvordan de skattemæssige regler

har en effekt på den enkelte vindmølleinvesterings rentabilitet.

Ovenstående formål leder os til følgende hovedproblemstilling:

”Hvilke investerings muligheder er der og hvordan er det mest hensigtsmæssigt at lade sig

beskatte i henhold til personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, og

med den særlige regler ved vindmølleinvesteringer?”

Hovedspørgsmålet vil forsøges belyst gennem nedenstående underspørgsmål:

1. Hvilke investeringsmuligheder er der?

2. Hvilke beskatningsmuligheder er der for privat personer?

3. Hvordan fungere den særlige skattemæssige lovgivning på området?

4. Hvorledes beregnes den skattemæssige indkomst, ved vindmølle investering?

5. Hvornår skal man vælge de forskellige beskatningsmetoder?

6. Hvilken effekt har de skattemæssige regler på vindmølleinvesteringens rentabilitet?

1.2 Målgruppe (Fælles)

Den primære målgruppe for opgaven er private personer, der har interesse for vindmølle-

investering. Opgaven forventes dog også, at kunne benyttes af en sekundær målgruppe i form af,

sælgere af vindmølleandele, revisorer og andre rådgivere.

Opgaven er udformet således, at læseren med basalt økonomisk indsigt samt forståelse for

indkomst beskatning, vil kunne anvende de aspekter og konklusioner der indgår heri. Der er i
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opgaven anvendt en række særlige begreber hvilket yderligere er forklaret i afsnittet ”Anvendte

begreber”.

1.3 Afgrænsning (Fælles)

Opgaven er afgrænset til kun at omhandle private personers investering i danske vindmøller. Der

vil således ikke blive taget højde for særlige skattemæssige regler for udenlandske investeringer i

vindmøller eller investeringer via anparts- og aktieselskaber.

Vi vil i opgaven kun basere os på dansk lovgivning. Det primære lov materiale vil derfor være

personskatteloven, virksomhedsskatteloven samt statsskatteloven. Vi vil kun behandle de

paragrafer og indholdet heraf, som vi mener der har relevans for opgaven.

Fokus i opgaven vil være baseret på 2011 regler. Skatteprocenter og beløbsgrænser der omtales i

opgaven, vil hovedsagligt være de gældende for indkomst året 2011. Er der afvigelser herfra vil

dette stå i opgave teksten.

Virksomhedsskattelovens afsnit om kunstnere og den særlige kapitalafkastordning for aktier og

anparter holdes udenfor opgaven, da vi ikke mener at dette har relevans for problemstillingen.

Ikke alle afskrivningsmæssige forhold belyses i opgaven.

Der vil i opgaven ikke blive beskrevet forhold vedr. den selvstændig erhvervsdrivendes

eventuelle dødsfald, konkurs, ophør af virksomhedsdrift eller ønske om generationsskifte eller

lignede forhold.

Eventuelle fremtidige vurderinger indeholder ikke en vurdering af, hvorvidt fremtidige politiske

aspekter kan have indvirkning på konklusionerne i opgaven. Der tages heri blot udgangspunkt i

de gældende skatteregler for 2011.

1.4 Opgavens struktur (Fælles)

For at belyse den ovenstående problemformulering, vil vi først give et kort overblik over, hvilke

muligheder der er for vindmølleinvesteringer.

Vi vil derefter redegøre for, hvornår en person er selvstændig erhvervsdrivende.
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Dernæst vil der blive redegjort for de almindelige skattemæssige regler ved virksomheds-

indkomst. I denne redegørelse vil der blive beskrevet reglerne for de tre beskatningsformer PSL,

VSO og KAO6 samt fordele og ulemper herved.

Der vil som supplering til dette, blive redegjort for den særlige skattemæssige lovgivning

omkring vindmølleindkomst og de optimeringsmuligheder denne indeholder. Dette er særligt

med henblik på en fremtidig skatteprofil, hvor disse regler typisk kan udnyttes.

Opgaven indeholder dernæst en række praktiske beregninger, af de forskellige metoder indenfor

skattelovgivningen. De praktiske eksempler vil således vise forskellen mellem de skattemæssige

metoder for indregning af vindmølleindkomst.

Beregningerne vil herefter blive analyseret i forhold til hinanden, hvormed de tidligere beskrevne

fordele og ulemper bevises.

Der vil afslutningsvis blive redegjort for de investeringsmæssige konsekvenser, skatteeffekten

har på vindmølleinvesteringer.

Den samlede struktur vil således danne grundlag for den endelige besvarelse af problem-

stillingerne og hvorledes man som vindmølleinvestor rent skattemæssigt bør agere i de

forskellige situationer.

For at læseren af denne opgave bedre kan danne sig et overblik over strukturen har vi udarbejdet

følgende figur:

6 PSL = Personskatteloven, VSO = Virksomhedsordningen, KAO = Kapitalafkastordningen
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1.5 Model og metode (Fælles)

Opgavebesvarelsen indeholder en lang række skattemæssige metoder på baggrund af gældende

dansk lovgivning, cirkulærer og retspraksis. Det vil således for læseren være klarlagt, hvorledes

den danske lovgivnings metode er, ved beregning af vindmølleindkomst.

Lovgrundlaget vil i opgaven sammen med nogle simple økonomiske betragtninger, sammen-

sættes til en besvarelse af, hvorledes man bør agere i forhold til de forskellige skattemæssige

valg. De økonomiske betragtninger vil primært være orienteret omkring maksimering af den

enkelte investors indkomst efter skattebetaling.

Der vil i opgavens beregninger blive taget udgangspunkt i en fiktiv person. Den fiktive person

”Anders Andersen” er udarbejdet til opgavens formål og hans skattemæssige indkomst og

udgifts profil, er således designet til blot at illustrerer de skattemæssige problemstillinger, man

som privat person vil møde ved vindmølleinvestering.

Der er ligeledes i opgavens beregninger udarbejdet er fiktivt K/S selskab. Det fiktive selskab

”K/S Snurretoppen” er udarbejdet til opgavens formål, på baggrund af inspiration fra andre K/S

selskaber.

1.5.1 De anvendte data og eventuelle bias heri (Fælles)

De anvendte data i opgaven er indhentet fra følgende typer af kilder:

- Avisartikler fra relevante tidsskrifter

- Notat fra skatteministeriet vedr. beskatningsreglerne for vedvarende energi

- Gældende dansk lovgivning

- Vejledninger, herunder den juridiske vejledning og ligningsvejledningen

- Lærebøger fra undervisning

- Interview med Helle Surkjær Mogensen fra selskabet Global Wind Power

De anvendte avisartikler er indhentet fra tidsskrifterne ”Fakta om Vindenergi” og ”ERHVERV

& ØKONOMI”. Artiklerne beskriver begge, de gældende regler for beskatning af vindmølle

indkomst og deres udsagn er direkte i overensstemmende med den gældende lovgivning på
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området, hvorfor udsagnet ikke vurderes at være påvirket væsentligt, i forhold til deres

anvendelse i opgaven.

Artiklerne er i opgaven primært benyttet som inspiration og har lagt til grundlag for de

indledende undersøgelser. Der er i højere grad i opgaven taget udgangspunkt i de faktiske

paragraffer i lovgivningen vedr. de forskellige problemstillinger.

Der er fra skatteministeriet udarbejdet notat vedr. de grundlæggende principper, for de gældende

skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi. Disse regler danner grundlag for de beskrivelser,

der ligger i opgavens indledning og er således med til at give læseren bedre indblik i det politiske

incitaments aspekt der ligger bag de nuværende regler. Da notatet kommer fra skatteministeriet

formodes der ikke at forekomme fortolknings bias i dettes udsagn, hvorfor der ikke anses

anledning til ikke at kunne benytte dette i besvarelsen af opgaven.

Opgavens indhold er primært opbygget omkring den gældende danske lovgivning på området og

lovgivningen har ved opgavens udarbejdelse ikke stået til fortolkning. Lovgivningen er således

som data, blot anvendt som reference og der er ikke foretaget yderligere vurderinger af

eventuelle bias heri.

De lærebøger vi har gjort brug af er tilegnet uddannelsens niveau og vi betragter derfor disse

som valide i sammenhold med den teoretiske forståelse, vi har fået gennem vores undervisning.

Der er i opgavens indledning afholdt interview med Helle Surkjær Mogensen fra selskabet

Global Wind Power. Selskabet og herunder Helle Surkjær Mogensen, sælger til dagligt vind-

mølle anparter, til private investorer og kan ud fra denne erfaring redegøre for de motiver, deres

typiske kunder har. Da interviewet i opgaven udelukkende benyttes som supplerende viden

omkring købsmotiver og deraf blot er indledende information for læseren er der ikke foretaget

yderligere valideringsovervejelser.

1.5.2 kildekritik (Fælles)

Med hensyn til de ovennævnte kilder der er benyttet i opgaven, betragter vi dem som værende

valide i og med, at disse hovedsagelig bygger på dansk lovgivninger og vejledninger hertil.

2 Muligheder for investering i vindmøller (Mathias)

Man kan, som tidligere nævnt, investerer efter mange forskellige motiver. Motiverne har dog det

tilfælles, at der for investeringen skal træffes en række afgørelser for, hvordan investeringen i
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vindmøllen skal foretages. Overordnet kan man ved vindmølleinvestering, vælge enten privat

køb eller stiftelse af en virksomhed, som køber vindmøllen for den indskudte kapital.

Vi har i Danmark følgende populære selskabsformer:

1. Aktieselskaber eller anpartsselskaber – A/S eller APS

2. Kommanditselskaber eller interessentselskaber – K/S eller I/S

Der er udover disse, også en række branche specifikke selskabsformer, som i forbindelse med

denne opgave, ikke vurderes relevante.

2.1 Aktie og anpartsselskaber (Mathias)

Aktie- og anpartsselskaber kræver som udgangspunkt et indskud af henholdsvist DKK 500.000

og 80.000. Man hæfter dog ved stiftelse af Aktie og anpartsselskaber blot for den indskudte

kapital, og man er således ved konkurs alt andet lige bedre stillet, i forhold til ens private

økonomi.7

Udbetalinger til den private, beskattes som udbytte eller lønindkomst, man kan således ikke

benytte sig af de særlige regler for beskatning af selvstændige erhvervsdrivende og vindmølle-

indkomst.

2.2 Kommanditselskaber og interessentselskaber (Mathias)

Kendetegnet ved kommanditselskaber og interessentselskaber, er at der til forskel fra aktie- og

anpartsselskaber, ikke er noget krav til den indskudte kapital. Man kan med disse virksomheder

tilpasse indskuddet til den investering, der skal foretages og slipper derfor, for unødvendig

bunden kapital, i det stiftede selskab.

Kommanditselskaber og interessentselskaber er ligeledes skattemæssigt transparente, hvilket

betyder at den enkelte investor har en andel af virksomhedens skattemæssige resultat, som kan

indregnes i den personlige selvangivelse.

Det skal dog nævns, at ulempen ved disse selskabers former, er at man har personlig/solidarisk

hæftelse.

7 PWC regnskabshåndbogen 2011 side 519-522
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3 Personlige erhvervsdrivende (Tine)

I dette afsnit vil vi definer en selvstændig erhvervsdrivende, for at fastlægge at vi videre hen i

opgaven, kan betegne vindmølleinvestoren som dette. Hvilket har stor betydning for, de

beskatningsmuligheder vi senere hen kan anvende. Sondringen mellem en lønmodtager og en

selvstændig erhvervsdrivende, har flere forskellige skattemæssige betydninger. Det mest

afgørende punkt er, at den selvstændige erhvervsdrivende får fuld skattemæssig fradragsværdi,

for sine afholdte driftsudgifter i den personlige indkomst. Ved indkomst opgørelsen er der dog

ingen forskel på en lønmodtager og den selvstændige erhvervsdrivende, i det SL § 4, 5 og 6

gælder for begge erhvervsgrupper og paragrafferne udgør grundfundamentet ved beskatning i

Danmark.

3.1 Definitioner af selvstændig erhvervsdrivende (Tine)

Der er ingen klare definitioner på begrebet selvstændige erhvervsdrivende, hverken i person-

skatteloven, virksomhedsskatteloven eller kildeskatteloven. Vi vil derfor klarlægge de

retningslinjer der forskriver en definition af den selvstændige erhvervsdrivende.

Ligningsvejledningen omtaler definitionen således:

”Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold.

I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om der foreligger et tjenesteforhold, idet

indkomstmodtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og i det hele for dennes

regning.

Omvendt kan man normalt uden vanskelighed afgøre, om der er tale om selvstændig

erhvervsvirksomhed. Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at der for

egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå

et overskud.

Endvidere må det være en forudsætning, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og

gennem en ikke helt kort periode. Endelig må det være en forudsætning, at virksomheden ikke er

af ganske underordnet omfang. Det er uden betydning, om den skattepligtige herudover har

indkomst som lønmodtager.” 8

8 LV E.A.4.1
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I cirkulæret om personskatteloven nr. 129 af 4. juli 19949, under afsnit 3.1.1. Afgrænsning

mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, defineres en selvstændig

erhvervsdrivende således:

” Selvstændig erhvervsdrivende er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en

virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.”

På SKATs hjemmeside defineres en selvstændig erhvervsdrivende således:

”Vi anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig, når du driver den for at tjene penge, men

samtidigt har risiko for at få flere udgifter end indtægter, dvs. tabe penge. Din virksomhed skal

være tilrettelagt og drevet, så du kan forvente at få et overskud.

En selvstændig driver typisk sin virksomhed for egen regning og risiko med det klare formål at få

et overskud, mens en lønmodtager ofte har en kontrakt med sin arbejdsgiver og ikke løber

"anden" risiko end at blive fyret fra sit job.

For at være erhvervsmæssig skal din virksomhed opfylde to betingelser:

 Du skal drive virksomheden intenst og seriøst.

 Virksomheden skal give overskud eller have udsigt til at gøre det.

Er de to betingelser ikke opfyldt, anser vi din virksomhed for at være ikke-erhvervsmæssig eller

hobbyvirksomhed.”10

I definitionen fra skat ses at der er to risikospørgsmål; det ene er den selvstændige erhvervs-

drivende der driver virksomhed for egen regning og risiko, mens den andet er lønmodtageren der

ikke løber nogen risiko, udover at kunne blive fyret fra sit arbejde.

På baggrund af ovenstående, kan vi derfor konkludere, at vindmølleinvestoren kan betegnes som

selvstændig erhvervsdrivende, da han/hun driver virksomhed for egen regning og risiko, med

formål at få et overskud.

9 Skattelovsamling for studerende 2011/1, 22. udgave, 1. oplag½
10 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1757915&vId=0
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3.2 Statsskatteloven § 4, 5 og 6 (Tine)

Indkomstopgørelsen for alle skattesubjekter, herunder lønmodtager, selvstændige erhvervs-

drivende, selskaber, fonde mv. bygger som udgangspunkt på SL § 4, 5 og 6. Det er dog kun de

grund-læggende regler, der er beskrevet i SL. Der vil derfor i flere tilfælde, være mere specifikke

skatteregler som supplement til disse.

SL § 4, omhandler de indkomster der tillægges den skattepligtiges samlede årsindtægt. Med

udgangspunkt i globalindkomstprincippet skrives der ligeledes, at uanset hvor pengene er tjent

og om vederlaget er modtaget i penge, goder eller lignende, vil det være skattepligtigt til

Danmark.

SL § 5 er undtagelsen til SL § 4, denne fastlægger, hvad der ikke henregnes som værende

indkomst og dermed ikke skattepligtig. Undtagelsen vedr. primært urealiserede stigninger i

formuen, heri indbefattede urealiserede stigninger i aktier og ejendomme. Medmindre der er tale

om næring eller spekulation, vil stigninger i formuen derfor være skattefrie.

SL § 6 omfatter reglerne for fradrag i den skattepligtige indkomst. De omkostninger der er

afholdt til, at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder også afskrivninger, vil være

fradrags-berettiget for den selvstændige erhvervsdrivende. Det skal dog nævnes at der

selvfølgelig er begrænsninger i fradragsretten, f.eks. etablering, varig indretning eller udvidelse

af indkomst-grundlaget.

3.2.1 Afskrivninger (Tine)

SL § 6, stk. 1, litra a, omtaler også fradrag af afskrivninger, da man må formode en værdi-

forringelse af de aktiver der er medtaget i virksomheden, i form af slitage m.m.

Afskrivningsmetoden omtales specifikt i afskrivningsloven, hvorfor denne supplere SL.

For at kunne fortage afskrivninger på et aktiv og derved få fradrag, skal aktivet opfylde følgende

betingelser11:

 aktivet skal være anskaffet,

 den skattepligtige skal have ejendomsretten til aktivet,

 Aktivet skal benyttes erhvervsmæssigt og undergå slid.

11 AL § 1 og § 2, stk. 3
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Der forlægger ikke krav om at man hver indkomst år skal fortage afskrivninger, hvis der ikke

findes behøv herfor. Det kan derfor foregå efter behov og man fortaber derfor ikke muligheden,

for at afskrive i senere indkomst år. Afskrivningsgrundlaget og procenterne udgør derfor den

eneste begrænsning for den årlige afskrivning. Der er forskel på, hvordan afskrivninger på

maskiner, inventar, samt andre driftsmidler og ejendomme må foretages. Nedenfor vil vi

gennemgå afskrivninger på driftsmidler samt særlige regler vedr. faste anlæg til fremstilling af

varme og el med en kapacitet på over 1 MW, da det er disse, som findes relevant for opgaven.

3.2.1.1 Driftsmidler (Tine)

I AL § 2-3 fremgår de betingelser der er for, hvornår driftsmidler benyttes erhvervsmæssigt eller

delvis erhvervsmæssigt, og deraf kan afskrives. Driftsmidler er en samlet betegnelse for,

maskiner, inventar og i opgavens forbindelse vindmøller med kapacitet under 1 MW.

Driftsmidler defineres som nævnt ovenfor, som aktiver der er anskaffet og hvorpå der

forekommer slid.

Ifølge AL § 5, skal driftsmidler afskrives efter saldometoden. Afskrivningsgrundlaget opgøres

som årets primo saldo med tillæg af årets tilgange og fradrag fra årets salg. Der holdes ikke

regnskab med, om man har afskrevet for meget eller for lidt, da eksempelvis fortjeneste beskattes

i kraft af lavere afskrivninger de kommende år, i det solgte aktiver trækkes fra saldoværdien med

salgs-summen.

En opgørelse af den skattemæssige værdi vil være som følger:

Afskrivningerne kan maksimalt udgøre 25%

Der er i henholdt til AL, en ”småanskaffelses grænse” på DKK 12.300, for indkomståret 2011.

Dette betyder at alt under denne grænse, kan afskrives med det samme. Disse kan således

fradrages fuldt ud i indkomståret, såfremt omkostningen opfylder de almindelige fradragsregler.

+ Primo saldo

+ Årets tilgang

- Årets afgang til salgssum

= Afskrivningsgrundlag

- maks. 25% afskrivninger

= Ultimosaldo
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3.2.1.2 Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW (Tine)

Ifølge AL § 5C, blev der i 2008, fastsat regler om faste anlæg til fremstilling af varme og el med

en kapacitet på over 1 MW. Disse må maksimalt afskrives med 21% i 2011 og i 2012-2013 med

19%12. Det skal dog nævnes, at jf. AL § 5C, stk. 5, er vindmøller ikke omfattet af denne regel.

4 Beskatningsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende (Tine)

Da vores formål med opgaven er at danne et overblik over, hvordan en privat person skal agere

når han/hun vælger at investere i vindmøller. Vi vil først se på de generelle skatteregler for selv-

stændige erhvervsdrivende, for på den måde at finde den mest optimale skattemæssige løsning.

Den selvstændige erhvervsdrivende kan vælge mellem tre typer af beskatningsformer; PSL, VSO

og KAO13.

I dette afsnit vil der blive fortaget en gennemgang af de tre beskatningsformer. Dette gør vi med

det formål, at give læseren et overblik over, hvad de enkelte beskatningsformer indeholder.

Den skattepligtige som driver erhvervsmæssig virksomhed, kan vælge at benyttereglerne i VSO

eller KAO. Hvis vedkommende ikke vælger en af disse to ordninger vil denne beskattes efter de

almindelige regler for personer, som er omfattet af PSL14.

4.1 Personskatteloven (Tine)

4.1.1 Indkomsten (Tine)

PSL opdeler den skattepligtige indkomst efter indkomsttyper. Det er for den skattepligtige vigtigt

at vide, hvor de forskellige indtægter og udgifter skal henføres til, da skatteeffekten er forskellig

for de forskellige indkomsttyper. Efter PSL § 2 skal den skattepligtige opgøre en skattepligtig

indkomst, en personlig indkomst, en kapitalindkomst og en aktieindkomst.

4.1.1.1 Skattepligtig indkomst (Tine)

Den skattepligtige indkomst er et udtryk for den totale indkomst, som skal beskattes. Denne er

opdelt i personlig indkomst, kapital indkomst og ligningsmæssige fradrag.

Aktieindkomsten behandles separat jf. PSL § 4a stk. 3, og indgår derfor ikke i den skattepligtige

indkomst.

12 AL § 5C, stk. 4
13 PSL = Personskatteloven, VSO = Virksomhedsskatteordningen, KAO = Kapitalafkastordningen
14 Den juridiske vejledning C.C.5.1.1
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4.1.1.2 Personlig indkomst (Tine)

Som hovedregel opgøres personlig indkomst som den skattepligtige indkomst, hvor i kapital-

indkomsten ikke medregnes. Dette er typisk indkomsten fra ansættelsesforhold, men også

indkomst fra drift af personlig virksomhed.

I indkomsten fra den personlige virksomhed fradrages de omkostninger, som der i indkomst året

er afholdt med henblik på, at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Herunder indgår bl.a.

den selvstændig erhvervsdrivenes skattemæssige afskrivninger.

4.1.1.3 Kapitalindkomst (Tine)

Som hovedregel er kapitalindkomst erhvervsmæssige og private nettorenter, altså renteindtægter

fratrukket renteudgifter. For en yderligere specifikation, henvises der til PSL § 4.

4.1.1.4 Ligningsmæssige fradrag (Tine)

De fradrag der ikke kan fortages i henholdsvis, personlig indkomst, aktieindkomst eller kapital-

indkomst, betegnes som ligningsmæssige fradrag. Disse fradrages i den skattepligtige indkomst

inden skatteberegningen.

Ligningsmæssige fradrag kan være15:

 Faglige kontingenter, bidrag til A-kasse m.v.

 Befordringsfradrag, herunder kørselsfradrag m.m.

 Beskæftigelsesfradrag, (Beskæftigelsesfradraget beregnes som (2011, 2010: 4,25%) af

lønnen. Beskæftigelsesfradraget kan dog højst udgøre (2011, 2010: 13.600 kr.)16.

15 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133161&vId=204620

Tabel 3.1

Personlig indkomst inkl. AM-bidrag +/-

Kapitalindkomst +/-

Lingningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst +/-

Aktie indkomst +/-

Kilde: Egen tilvirkning
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 Indskud på en etableringskonto i et pengeinstitut

4.1.1.5 Aktieindkomst (Tine)

Aktieindkomst forekommer af følgende:

 Aktieudbytte

 Fortjeneste og tab ved salg af aktier

 Afståelsessummer ved slag af aktier tilbage til udstedende selskab (ikke hovedaktionær)

Aktieindkomst beskattes med 28% optil DKK 48.300, og derefter 42%17.

For en yderligere specifikation, henvises der til PSL § 4a.

4.1.1.6 Underskud (Tine)

I henhold til PSL § 13 sondres der imellem underskud ved opgørelse af den skattepligtige

indkomst og underskud ved opgørelse af den personlige indkomst. Det medfører at der kan

komme situationer, hvor den personlige indkomst er positiv og den skattepligtige indkomst er

negativ, det omvendte eller hvor begge indkomster er negative. Underskuddene opgøres

forskelligt, alt efter om der er underskud i den skattepligtige indkomst eller i den personlige

indkomst. Disse regler vil vi nu overordnet gennemgå.

Underskud i den skattepligtige indkomst (PSL § 13 stk. 1 og 2)

Hvis den skattepligtige i et indkomstår, har underskud i den skattepligtige indkomst, f.eks. ved

større renteudgifter end personlige indtægter, omregnes underskuddet til skatteværdi. Dette

beregnes ud fra beskatningsprocenten af sundhedsbidrag, samt kommune- og kirkeskat.

Skatteværdien skal så vidt muligt, og i nævnte rækkefølge, modregnes i bund- og topskat samt

skat af aktieindkomst.

Hvis underskuddet ikke kan rummes af de ovennævnte skatter skal man i det tilfælde, hvor den

skattepligtige er gift, overfører til den skattepligtige ægtefælle, hvor det i første omgang

modregnes i den positive skattepligtige indkomst og derefter i skatteværdien. Underskuddet kan

fremføres ubegrænset til efterfølgende indkomst år, se illustration nedenfor:

16 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1816674&vId=0
17 PSL § 8a, stk. 1
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Hvis den skattepligtige ikke er gift fremføres underskuddet blot til efterfølgende indkomst år.

Underskud i den personlige indkomst (PSL § 13 stk. 3 og 4)

Hvis den skattepligtige i et indkomstår, har negativ personlig indkomst, skal denne modregnes i

en eventuelt positiv kapitalindkomst, inden beregning af bund- og topskat.

Er der herefter uudnyttet underskud og den skattepligtige er gift, modregnes dette i ægtefællens

eventuelle positive personlige indkomst, igen inden beregning af bund- og topskat. Eventuelt

resterende underskud modregnes i ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst. Er der

herefter uudnyttet underskud fremføres dette til efterfølgende indkomstår, hvor det først skal

modregnes i ægtefældernes samlede positive kapitalindkomst. Herefter modregnes det i den

personlige indkomst, for den ægtefælle der oprindelig havde underskuddet og derefter i den

anden ægtefælles personlige indkomst. Se nedenstående illustration heraf.

Person Ægtefælde

År 1 Underskud Skattepligtig indkomst

Skatter

Restunderskud Skattepligtig indkomst

Skatter

Restunderskud

År 2 Skattepligtig indkomst

Skatter

Kilde: Egen tilvirkning, med indspiration fra Skattevejledning2010 eksempler og oversigter, afsnit 1.6.3.1.2.
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Er personen ikke gift vil figuren se således ud:

4.1.2 Indkomstbeskatning (Tine)

Indkomstbeskatning er progressiv, da man i Danmark beskatter de rigeste i samfundet hårdere

via topskatten. De forskellige skatter er oplistet og forklaret nedenfor:

Ægtefælle 1 Ægtefælle 2

År 1 Negativ personlig indkomst Positiv personlig indkomst

Ægtefælle 1 og 2's

samlede positive kapitalindkoms

År 2 Ægtefælle 1 og 2's

samlede positive kapitalindkoms

Positiv personlig indkomst Positiv personlig indkomst

(efter AM-bidrag) (efter AM-bidrag)

Kilde: Egen tilvirkning, med indspiration fra Skattevejledning2010 eksempler og oversigter, afsnit 1.6.3.2.2.

År 1 Negativ personlig indkomst

Positiv kapitalinkomst

År 2 Positiv kapitalinkomst

Positiv personlig indkomst

(efter AM-bidrag)

Kilde: Egen tilvirkning, med indspiration fra Skattevejledning2010 eksempler og oversigter, afsnit 1.6.3.2.
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4.1.2.1 Arbejdsmarkedsbidrag (Tine)

Arbejdsmarkedsbidraget er fastsat til 8% og beregnes samt fratrækkes før fradrag og inden

beregning af indkomstskatter18. Lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende er forpligtiget til

at betale AM-bidrag19. Den selvstændige erhvervsdrivende skal derfor betale AM-bidrag af

indkomst fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, samt anden personlig indkomst.

4.1.2.2 Personfradrag (Tine)

Skatteeffekten af personfradrag beregnes i forbindelse med skatteberegningen. Personfradraget

er på DKK 42.90020 og skatteeffekten beregnes ved at tage procenten for henholdsvis bundskat,

sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat og gange det med de DKK 42.900, se evt. under

beregningsdelen, hvor dette er udført i praksis.

4.1.2.3 Kommune- og Kirkeskat samt sundhedsbidrag (Tine)

Kommune- og kirkeskatten er gennemsnitlig på 25%, man kan variere fra kommune til

kommune. Sundhedsbidraget er på 8% for 2011, men nedsættes fremad rettet, da denne skal

udfases jf. PSL § 20. Disse skatter beregnes af den skattepligtige indkomst.

4.1.2.4 Bundskat (Tine)

Bundskatten beregnes med 3,64% (2011), af den personlige indkomst med tillæg af positiv netto-

kapitalindkomst21. Hvis den skattepligtige er gift og er samlevende ved indkomstårets udløb, skal

denne jf. PSL § 6, stk. 3, hvis der er negativ kapitalindkomst, modregne dette i ægtefællens

positiv kapitalindkomst. I forbindelse med at sundhedsbidraget udfases, vil bundskatten stige til

4,64 (2012), 5,64 (2013)…..og fra 2019 og efterfølgende indkomst år vil denne være 11,64%.

4.1.2.5 Topskat (Tine)

Topskatten beregnes med 15% af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapital-

indkomst. Ved beregning heraf fratrækkes en bundgrænse på DKK 389.90022 efter AM-bidrag.

På samme vis som under bundskatten er der særlige regler for beregning af topskatten for

ægtefæller, hvilket er nærmere beskrevet i PSL § 7, stk. 5-9.

18 LL § 8 M
19 AMBL § 7 stk. 1-2
20 PSL § 10 stk. 1
21 PSL § 6 stk. 1-2
22 PSL § 7 stk 1-2
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4.1.2.6 Skatteloft (Tine)

Jf. PSL § 19 er der et såkaldt ”skatteloft” på, hvor meget skat man maksimalt skal betale til

staten og kommunerne. Hvis den skattepligtiges bidrag til stat og kommune overstiger 51,5% af

indkomsten (uden AM-bidrag og kirkeskat), nedsættes skatten således til denne

beskatningsprocent.

4.2 Virksomhedsordningen (Tine)

4.2.1 Hovedregelen og kriterier for anvendelse af VSO (Tine)

Virksomhedsskatteloven indeholder bestemmelser for, hvem der kan anvende

virksomhedsskatte-ordningen, samt betingelser og krav som skal efterleves.

Brugerne af ordningen er efter lovgivningen betegnet som at være skattepligtige personer, der

driver selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. VSL § 1, stk. 1, der afgrænses dog for både

lønmodtagere og hobbyvirksomheder.

De fastsatte krav for anvendelse af VSO, er først og fremmest, jf. VSL § 2, at den skattepligtige

skal udarbejde et selvstændigt regnskab for virksomheden, som skal opfylde bogføringslovens

krav samt mindstekravsbekendtgørelsen. Samtidig skal bogføringen tilpasses, således af det

regnskabsmæssigt er muligt at opdele den skattepligtiges samlede økonomi i en

virksomhedsøkonomi og en privat-økonomi. Dette kan i praksis gøres ved at oprette en særlig

bankkonto, som kun vedr. ind- og udbetalinger i virksomheden.

Der skal derfor i skatteregnskabet fremgå følgende:

1. Indskudskonto

2. Kapitalafkastgrundlag

3. Kapitalafkast

4. Konto for opsparet overskud

De resterende fem punkter i paragraf 2 omfatter yderligere krav.

Stk. 2; Der skal ved indsendelse af selvangivelsen tilkendegives, at VSO skal anvendes

det pågældende år, hvilket betyder hele indkomståret.
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Stk. 3; Såfremt den skattepligtige driver flere virksomheder skal alle virksomheder

behandles som én virksomhed, hvorved virksomhedsordningen vil gøre sig

gældende for alle virksomheder. Det er således ikke muligt at holde virksomheder

ude af ordningen, hvis VSO benyttes.

Stk. 4; Som det nævnes i afsnittet ovenfor, skal beløb der overføres mellem

virksomheds- og privatøkonomien, bogføres særskilt for hver post. Hvorfor det

kan anbefales, at der køres særskilte bankkonti for privatøkonomien og de

virksomheder, der indgår i ordningen.

Stk. 5; Overførsel af biler, der benyttes både til erhvervsmæssig og private formål skal

bogføres med virkning fra starten af indkomståret.

Stk. 6; Dette punkt oplyser, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om

regnskabet, samt om den form oplysningerne til brug for selvangivelsen skal

afgives i. Her refereres der til mindstekravsbekendtgørelsen, da kravene er fastsat

i denne bekendtgørelse.

4.2.2 Indskudskontoen (Tine)

4.2.2.1 Generelt om indskudskontoen (Tine)

Når man indtræder i virksomhedsordningen skal den selvstændige erhvervsdrivende i starten af

det første indkomstår opgøre en indskudskonto, jf. VSL § 3, stk.2. Indskudskontoen er udtryk for

de værdier man har valgt at indskyde i ordningen23, hvilket kan sammenlignes med et selskabs

egenkapital. Indskudskontoen opgøres ved at man tager værdien af de aktiver man har indskudt,

fratrukket værdien af de indskudte gældsforpligtelser og reguleres kun senere hen, hvis den

selvstændige erhvervsdrivende vælger at fortage skattefrie hævninger eller indskyder flere

midler.

Indskudskontoen er derfor også et udtryk for, hvor meget den selvstændige erhvervsdrivende kan

hæve skattefrit. Når man hæver i virksomhedsordningen skal der tages hensyn til

hæverækkefølgen, der foreligger såedes, at virksomhedens overskud skal hæves, før man kan

23 VSL § 3, stk. 1
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hæve skattefrit fra indskudskontoen. Grunden til at indskudskontoen kan hæves skattefrit er fordi

den er indskudt af allerede beskattede midler24.

Alle overførsler fra indehaveren til virksomheden, skal som udgangspunkt anses for at være

indskud på indskudskontoen. Dette betyder således, at indehaveren ikke kan yde et lån til

virksomheden, som derefter kan tilbageføres udenom hæverækkefølgen25. Der er dog en

undtagelse, hvis det fortages over en mellemregningskonto, jf. VSL § 4a.

Formålet med indskudskontoen er således:

 Registrere de erhvervsmæssige aktiver og forpligtelser der indskydes i ordningen,

hvorefter det vil være muligt af trække dem ud skattefrit.

 Registrere hvorvidt der foretages større hævninger end årets overskud og eventuelle

akkumulerede overskud fra tidligere år.

Realiserede og urealiserede værdireguleringer på aktiver og gældsforpligtelser der er indskudt på

indskudskontoen, får ingen påvirkning på kontoens størrelse, selvom disse værdireguleringer er

skattepligtige eller fradragsberettigede.

4.2.2.1.1 Rentekorrektion (Tine)

Rentekorrektion gør sig også gældende såfremt indskudskontoen er negativ efter indtrædelse i

virksomhedsordningen og-/eller ved indkomstårets udløb. Hvis dette er tilfældet, skyldes det at

der er trukket mere ud af virksomheden end det der er indskudt på indskudskontoen. På den

måde har den selvstændige erhvervsdrivende, optaget et lån i virksomheden26. Dette skal der så

beregnes renter af, som svare til et privat lån i et pengeinstitut.

Hvis indskudskontoen er negativ på det tidspunkt ordningen påbegyndes, kan den sættes til nul –

forudsat, at den selvstændige erhvervsdrivende kan dokumentere, at alle aktiver og gælds-

forpligtelser der vedrører virksomheden, er medregnet på indskudskontoen27. Såfremt det ikke er

muligt at dokumentere en negativ indskudskonto, skal der beregnes rentekorrektion.

24 VSL § 5 og den juridiske vejledning C.C.5.2.5.1
25 Den juridiske vejledning C.C.5.2.7.1
26 VSL § 11, stk. 1
27 VSL § 3, stk. 5
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Rentekorrektion beregnes jf. VSL § 9 en gang årligt og udgør 4 % - svarende til kapital-

afkastsatsen. Det samlede rentekorrektionsbeløb medregnes i den personlige indkomst og

fradrages i kapital-indkomsten jf. VSL § 11, stk. 3.

4.2.2.1.2 Værdiansættelse af aktiver og forpligtelser der medregnes på indskudskontoen
(Tine)

Som udgangspunkt skal alle erhvervsmæssige aktiver og forpligtelser i virksomheden medtages i

VSO. I henholdt til loven kan aktiver der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål

ikke indgå i den selvstændige erhvervsvirksomhed. Dette er dog med undtagelse af ejendomme,

driftsmidler samt biler, der alene kan indgå med den erhvervsmæssige andel jf. VSL § 1, stk. 3.

Værdiansættelsen af de aktiver og gældsforpligtelser der indskydes i virksomhedsordningen,

indregnes som udgangspunkt med den værdi, som det pågældende aktiv eller gældsforpligtigelse

havde ved udgangen af det indkomstår, som ligger forud for det år, hvor den selvstændige

erhvervsdrivende trådte ind i ordningen.

Nedenfor er udarbejdet en oversigt over de fastsatte regler om værdiansættelsen.

Goodwill Goodwill indregnes til den kontantomregnede anskaffelsessum

reduceret med afskrivninger.

Fast ejendom Fast ejendom opgøres som den kontante anskaffelsessum eller

den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse, med

tillæg af ikke medregnet anskaffelsessum for evt. forbedrings- og

ombygningsudgifter. Såfremt der ikke er opgjort en

ejendomsværdi sættes ejendommen til handelsværdi pr. seneste d.

1. oktober forud for indkomstårets begyndelse.

Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til den afskrivningsberettigede

saldoværdi. Negativ saldo fradrages ikke ved opgørelsen af

indskudskontoen.

Biler der er blandet benytte medregnes til den

afskrivningsberettigede saldoværdi. Driftsmidler der hidtil har

været anvendt privat indregnes til handelsværdi.

Varelager Værdien af varelageret opgøres efter VLL § 1, stk. 1-3, som giver

valgmuligheder for at opgøre på grundlag af dagsværdien,

indkøbspris med tillæg af fragt og told, samt fremstillingsprisen
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såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.

Øvrige aktiver Øvrige aktiver værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af

skattemæssige afskrivninger. I det omfang at anskaffelsessummen

omregnes til kontantværdi anvendes denne.

Løbende ydelser som led i

gensidigt bebyrdende

aftaler, både som aktiver og

gældsforpligtelser

Værdiansættes til kapitaliseret værdi af ydelser.

Gæld Værdiansættes til kursværdi.

Kilde: Egen tilvirkning, med indspiration fra Skattevejledning2010 eksempler og oversigter, afsnit 3.2.1.3

4.2.3 Kapitalafkastgrundlaget samt beregning af kapitalafkastet (Tine)

4.2.3.1 Kapitalafkastgrundlaget (Tine)

Ved anvendelse af VSO skal man ved opstart af virksomheden, samt ved begyndelsen af hvert

efterfølgende indkomstår, opgøre et kapitalafkastgrundlag som benyttes til beregning af kapital-

afkastet. Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for virksomhedens egenkapital, da grundlaget

opgøres ved, at virksomhedens aktiver fratrækkes virksomhedens gældsforpligtelser28, samt

nedenfor listede beløb:

1. Beløb der er afsat til senere faktisk hævning efter VSL § 4 og § 10, stk. 1.

2. Beløb på mellemregningskontoen efter VSL § 4a.

3. Beløb der overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien med virkning fra

indkomstårets begyndelse.

Særligt for ejendomme skal disse indgå ved den kontante anskaffelsessum, hvis ejendommen er

anskaffet før 1. januar 1987, kan ejendommen indregnes til værdien i den 18. alm. ejendoms-

vurdering, med tillæg af ombygning og forbedringsudgifter29.

4.2.3.2 Kapitalafkastet (Tine)

Beregningen af kapitalafkastet tager udgangspunkt i ovennævnte kapitalafkastgrundlag. Kapital-

afkastgrundlaget ganges med den årligt fastsatte kapitalafkastssats fra Københavns Fondsbørs.

Satsen er fra 2010 4% og nedsættes i 2011 til 2%, denne sats beregnes, som den gennemsnitlige

28 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.3
29 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.3
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obligationsrente i de første 6 måneder af kalenderåret jf. VSL § 9. Såfremt kapitalafkastet giver

et negativt resultat, sættes dette til DKK 0 og ligeledes kan kapitalafkastet ikke overstige årets

overskud. Kapitalafkast beregningen er alene til for, at opdele virksomhedens overskud for

beregning af skatten. Vi har nedenfor lavet et eksempel på beregning af kapitalafkastet, hvor

både grundlaget og virksomheds resultatet ændres. Kapitalafkastet beregnes, for at give den

selvstændig erhvervsdrivende, en forrentning af den indskudte kapital.

Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3

Kapitalafkastgrundlaget 200.000 400.000 -50.000

Kapitalafkastsatsen 2% 2% 2%

Beregnet kapitalafkast 4.000 8.000 -1.000

Virksomhedens

overskud

100.000 5.000 2.000

Kapitalafkast jf.

gældende regler

4.000 5.000 0

(Sættes til nul, da

kapitalafkastet er

negativt)

Bemærkninger Da kapitalafkast-

grundlaget ikke er

negativt og det

beregnede

kapitalafkast ikke

overstiger

virksomhedens

overskud, kan det

beregnede

kapitalafkast på

4.000 accepteres

Kapitalafkastgrundlaget

er ikke negativt, men

det overstiger

virksomhedens

overskud, hvorfor

kapitalafkastet sættes

ned til virksomhedens

overskud på de DKK

5.000.

Da kapitalafkast-

grundlaget er

negativt sættes

kapitalafkastet til

nul.

Kilde: Egen tilvirkning, med indspiration fra Skattevejledning2010 eksempler og oversigter, afsnit 3.2.1.8

Efter at have beregnet kapitalafkastet, har den skattepligtige 2 muligheder. Enten kan

kapitalafkastet hæves og overføres til kapitalindkomst, eller den skattepligtige kan vælge at spare

op i virksomheden. Hvis kapitalafkastet sparres op i virksomheden, vil dette indgå på kontoen

for opsparet overskud og vil blive beskattet med en virksomhedsskat på 25 %. Det kapitalafkast

der i de efterfølgende indkomstår hæves, skal overføres til privatøkonomien, inden fristen for

indsendelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår, ellers anses beløbet for indskudt i

virksomheden30.

30 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.2
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4.2.3.3 Opsparet overskud (Tine)

Som nævnt tidligere opdeles virksomhedens overskud med et beregnet kapitalafkast og det

resterende overskud. Den del af beløbet som ikke hæves, uanset om der er tale om kapitalafkast

eller det resterende overskud, opspares i virksomheden og vil indgå på kontoen for opsparet

overskud. Her vil opsparingen jf. VSL § 10 stk. 2 beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på

25 % og skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Den

beregnede virksomhedsskat overføres til den skattepligtige forud for hæverækkefølgen31.

Såfremt at den skattepligtige ønsker, at hæve det opsparede overskud, hæves den del af

overskuddet, som er opsparet ifølge indkomstopgørelserne for tidligere år. Her skal det dog

bemærkes, at såfremt det tidligere års overskudsopsparing har været indtjent i perioder med

forskellige skattesatser, vil dette få betydning for den indbetalte virksomhedsskat. Det vil sige, at

et overskud der er opsparet i et indkomstår, der er hævet i efterfølgende indkomstår, bliver

medregnet i den skattepligtige personlige indkomst og dennes beregningsgrundlag for AM-

bidraget. Det beløb der tages til beskatning er det hævede overskud med tillæg af den til

opsparingen i forvejen betalte virksomhedsskat.

4.2.4 Underskud (Tine)

I tilfælde af, at en virksomhed i VSO generere underskud, er der særlige regler for behandlingen

af dette32. Når man benytter VSO skal et underskud modregnes i en bestemt rækkefølge, dette

gøres i den denne nummererede rækkefølge:

1. Opsparet overskud med tillæg af den dertil hørende virksomhedsskat

o Jf. VSL § 13, stk. 1, skal underskud der er opstået i VSO frem for alt modregnes i

tidligere års overskud, som er opsparet i virksomheden. Der skal altid modregnes

i det ældste overskud.

2. Positiv kapitalindkomst

o Hvis det opsparede overskud ikke, kan dække underskuddet som under pkt. 1, kan

det jf. VSL § 13, stk. 2, modregnes i den positive kapitalindkomst.

31 VSL § 5, stk.1
32 VSL § 13
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3. Personlig indkomst fra andre indkomstkilder, uanset om den personlige indkomst herved

bliver negativ.

o Såfremt der er yderligere underskud tilbage efter pkt. 1-2, fradrages det jf. VSL §

13, stk. 3 i den personlige indkomst også selvom den personlige indkomst bliver

negativ, hvorefter der i indkomståret opnås mulighed for, at overføre beløbet til

ægtefællen eller fremføre det til senere indkomst år jf. PSL § 13.

4.2.5 Indkomstbeskatning (Tine)

Vi vil i dette afsnit beskæftige os med de specielle regler for beskatning af selvstændig

erhvervsdrivende. For beskrivelse af skattesatser og grænser samt beskatning af

personligindkomst og kapitalindkomst henvises vi til PSL’s beskrivelse af indkomstbeskatning.

Ved beskatning af selvstændige erhvervsdrivende i virksomhedsordningen, tages der

udgangspunkt i årets skattemæssige resultat efter finansielle poster, herved kan der opnås fradrag

i den personlige indkomst for erhvervsmæssige renteudgifter.

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende ikke ønsker at hæve hele overskuddet i virksomheden,

kan den selvstændige erhvervsdrivende ifølge reglerne i VSL, opspare overskuddet i

virksomheden. Det betyder derfor at det resterende overskud der spares op i virksomheden skal

beskattes med 25 % for det pågældende indkomstår – svarende til den aktuelle

selskabsskatteprocent. Hvis det opsparrede overskud så hæves i et af de efterfølgende indkomst

år, skal der fortages slutskatteberegning af det opsparede overskud, hvor det vil beskattes som

personlig indkomst jf. reglerne i PSL.

Som der er nævnt tidligere skal der også beregnes et kapitalafkast, som flyttes fra den personlige

indkomst til kapitalindkomsten med lavere beskatning, hvilket giver en skattemæssig besparelse

af AM-bidraget i den personlige indkomst, jf. reglerne i PSL.

Til hjælp for ovenstående er fremgangen illustreret og beskrevet nedenfor.
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Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra arbejdsmæssige rutiner.

Trin 1; Først beregnes virksomhedens overskud ud fra gældende regler herom.

Trin 2; Omfatter opgørelsen af kapitalafkastet på baggrund af det opgjorte kapitalafkastgrundlag.

Trin 3; Dette trin er så det resterende overskud som er overskud (trin 1) fratrukket kapitalafkastet

(trin 2). Det resterende overskud beskattes altid som personlig indkomst, når det

overføres til privatøkonomien.

Trin 4; Dette trin er som vist ovenfor det opsparrede overskud. Som er den del der ikke hæves i

det pågældende indkomstår. Dette beløb er eksklusiv skat, hvorfor virksomhedsindkomst

beregnes i trin 5 og virksomhedsskatten i trin 6.

Trin 5; Dette trin omfatter indkomst til virksomhedsbeskatning, som beregnes ved at multiplicere

det opsparede overskud (trin 4) med 100 og dividere med 75. Dette ved den aktuelle

virksomhedsskat på 25%. Denne beregning udføres således pga. af at

virksomhedsindkomsten er beregnet før fradrag af virksomhedsskat, hvorimod det

opsparrede overskud er beregnet efter fradrag af virksomhedsskat.

Virksomhedsindkomsten kan ud fra ovenstående maksimalt udgøre et beløb, der svarer til

det resterende overskud. Såfremt virksomhedsindkomsten overstiger det resterende

overskud, skal der hensættes til senere hævning. I tilfælde af, at der ikke hensættes, anses

beløbet for at være indskudt i virksomheden af den selvstændige erhvervsdrivende.

Trin 2

Kapitalafkast

Trin 1

Overskud Trin 7

Trin 3 Personlig

Restende indkomst Trin 4

overskud Opsparet

Trin 5 overskud

Virksomheds-

indkomst Trin 6

Virksomheds-

skat
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Trin 6; Dette trin er så virksomhedsskatten der beregnes med virksomhedsindkomsten (trin 5)

fratrukket det opsparede overskud (trin 4), eller virksomhedsindkomsten multipliceret

med 25%, som er virksomhedsskatte satsen.

Trin 7; Dette trin er den personlige indkomst, og den fremkommer ved at tage det resterende

overskud (trin 3) og fratrække virksomhedsindkomsten (trin 5). Den personlige indkomst

er dermed den det af virksomhedens overskud der er hævet og som beskattes som

personlig indkomst jf. reglerne i PSL. Det skal dog bemærkes, at beløbet der vil

fremkomme under dette trin vil være inklusiv 8% AM-bidrag.

4.3 Kapitalafkastordningen (Tine)

4.3.1 Hovedregelen og kriterier for anvendelse af KAO (Tine)

I stedet for at anvende VSO, kan den selvstændige erhvervsdrivende vælge at bruge KAO, som

er en enklere beskatningsform end VSO.

Den selvstændige erhvervsdrivende kan jf. VSL § 22a vælge at beregne et kapitalafkast af de

erhvervsmæssige aktiver. Ved benyttelse af KAO, kan den selvstændige erhvervsdrivende derfor

opnå nogle af virksomhedsordningens fordele på en enklere måde.

Ved benyttelse af KAO er der f.eks. ikke krav om, at selvstændigt erhvervsdrivende, der

anvender kapitalafkastordningen, skal føre et regnskab. Fx forudsætter ordningen ikke, at

økonomien regnskabsmæssigt adskilles i en privatøkonomi og en virksomhedsøkonomi, modsat

virksomheds-ordningen. Regnskabskrav til selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender

kapitalafkastordningen, fremgår af bogføringsloven eller reglerne efter SKL § 3, stk. 1. Det er de

samme regler, som gælder for virksomhedsordningen. Kapitalafkastgrundlaget samt beregningen

og størrelsen af kapital-afkastet skal specificeres for selvstændige, der anvender

kapitalafkastordningen33.

4.3.2 Kapitalafkastgrundlaget samt beregning af kapitalafkastet (Tine)

4.3.2.1 Kapitalafkastgrundlaget (Tine)

Som nævnt under beskrivelsen af VSO, skal der på samme vis ved anvendelse af KAO beregnes

et kapitalafkastgrundlag ved opstart af virksomheden, samt ved opstart af hvert efterfølgende

33 Den juridiske vejledning C.C.5.3.1.2.1
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indkomstår34. Kapitalafkastgrundlaget opgøres som udgangspunkt, ved værdien af alle de aktiver

der udelukkende benyttes 100% erhvervsmæssig. I modsætning til VSO, medtages gæld som

udgangspunkt ikke i kapitalafkastgrundlaget.

Nedenstående aktiver indgår i kapitalafkastgrundlaget:

 Erhvervsmæssige benyttede grunde

 Bygninger

 Maskiner og tekniske anlæg

 Igangværende arbejder for fremme regning

 Varelager og beholdninger

 Aktiverede forsknings- og udviklingsomkostninger

 Patenter, licenser, varemærker og goodwill

Efter VSL § 22 a, stk. 7, er der endvidere ved anvendelse af KAO, defineret aktiver, der ikke kan

indgå i kapitalafkastgrundlaget. Dette gælder bl.a. finansielle aktiver, herunder aktier og

obligationer. Yderligere aktiver som ikke indgår, kan nævnes virksomhedens kontante beløb og

fordringer, som ikke er varedebitorer.

4.3.2.2 Kapitalafkastet (Tine)

Kapitalafkastet beregnes på samme måde som under VSO, ved at man bruger kapitalafkast-

grundlaget ganget med kapitalafkastsatsen efter VSL § 9. Der henvises derfor til VSO for

uddybning heraf.

Kapitalafkastet under KAO kan dog ikke jf. maksimeringsreglen i VSL § 22 a, stk. 3 overstige

den største talmæssige værdi af følgende beløb35:

 Positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter PSL § 3

 Den samlede negative nettokapitalindkomst efter PSL § 4.

34 VSL § 22 a, stk. 5-7 – regler for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget
35 Den juridiske vejledning C.C.5.3.1.2.2
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4.3.2.2.1 Positiv personlig nettoindkomst (Tine)

Den personlige nettoindkomst opgøres som bruttoindkomsten (resultat før renter) med fradrag af

driftsomkostninger, afskrivninger og tilslutningsafgifter mv. - men før renter. Herudover fremgår

det af VSL §22 b, stk. 1 at henlægges til konjunkturudligning, fragår ved opgørelsen af den

personlige nettoindkomst. Modsætningsvis skal henlagte konjunkturudligningsbeløb medregnes

ved opgørelsen af maksimeringsreglens personlige nettoindkomst for det indkomstår, hvor

indskuddet på konjunkturudligningsordningen hæves36.

4.3.2.2.2 Negativ nettokapitalindkomst (Tine)

Den negative kapitalindkomst opgøres efter PSL § 4, som i hovedtræk består af følgende:

 Skattepligtige gevinster/tab ved salg af ejendom.

 Skattepligtige gevinster/tab i forbindelse med kursgevinster/tab

 Renteindtægter og renteomkostninger

I nedenstående tabel har vi illustreret maksimeringsreglens betydning for beregning af

kapitalafkastet ved anvendelse af KAO. Illustrationen viser hvordan og i hvilken rækkefølge

kapitalafkastet kan begrænses.

Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4

Kapitalafkast 100.000 100.000 100.000 100.000

Nettokapitalindkomst -150.000 150.000 -150.000 150.000

Årets skattepligtige

overskud

150.000 -50.000 -50.000 50.000

Beregnet

Kapitalafkast

100.000 0 100.000 50.000

Bemærkninger Her bruges det

beregnede

kapitalafkast, fordi

kapitalafkastet er

mindre end både

negativ

kapitalindkomst og

skattepligtigt

overskud.

Kapitalafkastet
er 0, fordi
skattepligtigt
overskud er
negativt og
kapitalindkomst
en positiv.

Her bruges det
beregnede
kapitalafkast,
fordi
kapitalafkastet
er mindre end
negativ
nettokapital-
indkomst.

Kapitalafkastet er
50.000, fordi
nettokapital-
indkomsten er
positiv, og
kapitalafkastet
ikke må overstige
skattepligtigt
overskud.

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra DJV – C.C.5.3.1.2.2

36 Den juridiske vejledning C.C.5.3.1.2.2
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4.3.2.3 Konjunkturudligningsordningen (Opsparet overskud) (Tine)

Ved brug af kapitalafkastordningen, kan man henlægge til konjunkturudligning, jf. VSL § 22 b.

På den måde kan dem der benytter sig af KAO, i lighed med selvstændigt erhvervsdrivende, der

bruger VSO, have muligheden for at udjævne den skattemæssige virkning af svingende

indkomster. Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i henlæggelsesåret fradrages

henlæggelsen i den personlige indkomst. Således kommer beløbet til beskatning i det

indkomstår, hvor saldoen hæves.

Henlæggelser til konjunkturudligning kan maks. udgøre 25% af overskuddet før renter af den

selvstændige erhvervsvirksomhed i henlæggelsesåret. Endvidere skal saldoen mindst udgøre

DKK 5.000 37.

Som ved anvendelse af VSO, skal der for henlæggelsen betales en konjunkturudligningsskat på

25%, svarende til virksomhedsskatten.

Efter reglerne i VSL § 22 b, stk. 3, er det endvidere en betingelse for at opnå fradrag for

konjunkturhenlæggelsen, at henlæggelsen efter konjunkturudligningsskatte (dvs. 75% af

henlæggelsen) indsættes på en bunden konto. Beløbet skal indsættes på kontoen efter

henlæggelses årets udløb, dog inden fristen for indsendelse af selvangivelsen det pågældende år.

Endvidere skal kontoen betegnes ”konjunkturudligningskonto” og bære påtegning om den

skattepligtiges navn, adresse, personnummer og virksomhedens regnskabsår og

henlæggelsesåret38.

Når den selvstædige erhvervsdrivende så ønsker, at hæve på konjunkturudligningskontoen, kan

der hæves med virkning for et indkomstår, hvis det indskudte hæves inden fristen for indgivelse

af selvangivelse. Disse kan dog først udbetales af pengeinstituttet tre måneder efter de er blevet

henlagt. Udover frivillige hævninger, er der fastsat krav om tvungen hævning, hvis et af

nedenstående kriterier er opfyldt39.

 Et indskud skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb. Hvis en

henlæggelse ikke er blevet indtægtsført inden udløbet af denne frist, så skal beløbet

37 Den juridiske vejledning C.C.5.3.2.2.2
38 Den juridiske vejledning C.C.5.3.2.2.4
39 Den juridiske vejledning C.C.5.3.2.2.3 samt C.C.5.3.2.3
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regnes med ved opgørelsen af den selvstændiges personlige indkomst for det 10.

indkomstår efter, at henlæggelsesåret er udløbet.

 Den selvstændige skal indtægtsføre tidligere års henlæggelser til konjunkturudligning, før

han eller hun kan fratrække et underskud af virksomheden.

 Ved virksomhedens ophør.

 Samt hvis man udtræder af ordningen, og ikke vælger at indtræde i VSO.

4.3.2.4 Underskud (Tine)

Som nævnt i ovenstående, hæves der i første omgang fra konjunkturudligningskontoen, hvis der

er et realiseret underskud i virksomheden. Er der ikke tilstrækkelige midler på denne konto, til at

udligne underskuddet, anvendes reglerne efter PSL. Der henvises der for til gennemgangen heraf

under afsnittet om PSL40.

4.3.2.5 Indkomstbeskatning (Tine)

Vi vil i dette afsnit beskæftige os med de specielle regler for beskatning af selvstændig erhvervs-

drivende ved anvendelse af KAO. For beskrivelse af skattesatser og grænser samt beskatning af

personligindkomst og kapitalindkomst henvises vi til PSL’s beskrivelse af indkomstbeskatning.

I modsætning til virksomhedsordningen opgøres beskatningsgrundlaget i den personlige

indkomst for KAO, som virksomhedens skattemæssige resultat før renter. De erhvervsmæssige

renter under KAO beskattes som kapitalindkomst. Kompensationen for det manglende fradrag i

den personlige indkomst opnås ved fradraget ved kapitalafkastet, som alt andet lige er højere

under KAO, da gælden som udgangspunkt ikke medtages i kapitalafkastgrundlaget. Endvidere

fratrækkes kapital-afkastet, den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten ligesom i

VSO.

Som nævnt ved gennemgangen af konjunkturudligningsordningen, kan overskud henlægges på

en konjunkturudligningskonto med en foreløbig konjunkturudligningsskat på 25%. Når

indskuddene indfries medtages disse i beskatningsgrundlaget for den personlige indkomst.

40 Den juridiske vejledning C.C.5.3.2.2.3
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4.4 Delkonklusion (Tine)

I de ovenstående afsnit har vi gennemgået hvilke beskatningsformer den selvstændige erhvervs-

drivene kan vælge at blive beskattet efter. For at få et bedre overblik af de tre former vil vi nu se

på fordele og ulemper ved de forskellige muligheder og samme holde dem med hinanden.

Skattelovgivningens regler om opgørelse af indkomster for selvstændige erhvervsdrivende

omfatter både skattepligtige, der er omfattet af PSL og VSL. Det drejer sig derfor om reglerne i

ligningsloven, statsskatteloven, afskrivningsloven m.v. Ved indkomstopgørelse er der ingen

forskel på om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, idet at SL§ 4, 5 og 6

gælder for begge.

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende ikke vælger at blive beskattet efter reglerne i VSO eller

KAO vil han/hun automatisk blive beskattet efter reglerne i PSL.

For at kunne anvende reglerne i VSO og KAO er det et lovkrav, at den skattepligtige driver

erhvervsmæssig virksomhed, hermed afgrænses der for almindelige lønmodtager og

hobbyvirksomheder.

4.4.1 Fordele og ulemper ved PSL (Tine)

Den klare fordel ved beskatning af PSL er, at det er den mest enkle beskatningsform.

Administrativt er det ligeledes en fordel at lade sig beskatte efter PSL, da den selvstændige

erhvervsdrivende ikke skal bruge ressourcer på at holde virksomheds- og privatøkonomien

adskilt.

Ulempen ved brug af PSL er at beskatningsbyrden er den samme, som ved almindelige løn-

modtagere. Man kan ved PSL således ikke fremskyde ”hævninger” i virksomheden og er derfor

tvunget til at lade sig beskatte af hele virksomhedsindkomsten i de år hvor denne optjenes.

4.4.2 Fordele og ulemper ved VSO (Tine)

Den største fordel der er ved at anvende VSO er, at man som selvstændig erhvervsdrivende kan

få lempeligere beskatning, som ligger i nærheden af almindelige selskaber. Herunder bl.a. opnå

fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renter ved indregning i den personlige indkomst.

Derudover er der det beregnede kapitalafkast, som fratrækkes personlig indkomst og tillægges

kapitalindkomsten. Der opnås også en skattemæssig besparelse af AM-bidraget, da denne

beregnes af den personlige indkomst.
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Det er også en fordel at man har mulighed for at opspare overskud i virksomheden. Man kan

dermed hæve dem i indkomstår, hvor der er en lavere skattepligtig indkomst. På den måde kan

den selvstændige erhvervsdrivende, hvert år skatteoptimere således at man årligt kun hæver op

til topskattegrænsen og dermed har mulighed for totalt at opnå en mindre skattebetaling.

Opsparingen i virksomheden skal dog ske med en foreløbig virksomhedsskat 25 %, svarende til

skattesatsen for 2011.

En af ulemperne ved at lade sig beskatte efter reglerne i VSO er bl.a. hvis virksomheden har høje

kapitalindtægter og samtidig begrænset kapitaludgifter, i det at kapitalindtægterne bliver

beskattet op til topskattegrænsen.

Derudover kan det også være en ulempe, at skulle holde skarp adskillelse mellem virksomheds-

og privatøkonomien. Ydermere skal indskud, hævninger samt bevægelser på mellemregnings-

kontoen registres særskilt. Yderligere er der krav til hævningerne, om at de skal følge

hæverækkefølgen.

4.4.3 Fordele og ulemper ved KAO (Tine)

Man kan sige at KAO er en mere forenklet udgave af VSO, men samtidig omfattet af reglerne i

VSL. Derfor opnår man nogle af de samme fordele, som ved anvendelse af VSO.

Ved anvendelse af KAO, opnår man ikke fradrag for de erhvervsmæssige renteudgifter i den

personlige indkomst, som man gør i VSO. Dog vil kapitalafkast i de fleste tilfælde være højere,

da kapitalafkastgrundlaget kun beregnes af aktiver, hvor gæld ikke medtages som i VSO. Så på

den måde kompensere kapitalafkastet herfor. Kapitalafkastet beregnes såvel som 2% (2011) af

de erhvervsmæssige aktier. Ved beregning af kapitalafkastet, beregnes denne til den højeste

værdi af virksomhedens resultat før renter, samt de samlede nettorenteomkostninger. Det kan

derfor konkluderes, der ved anvendelse af KAO er en fordel i at have aktiver med høje værdier,

samtidig med at have et højt resultat og nettorenteomkostningerne. Denne sammensætning

medfører, at kapitalafkastet bliver højest muligt.

Derudover er der på samme måde som i VSO, mulighed for at udjævne den skattemæssige

virkning af stærkt svingende indkomster, ved benyttelse af en konjunkturudligningskonto.

En ulempe ved anvendelse af KAO, er at konjunkturudligningskontoen fungerer som en bunden

konto, der ikke indgår i virksomhedens almindelige drift. Derudover er der regler for hvor meget

der må henlægges og hvornår henlæggelsen seneste skal falde til betaling. En pengebinding på
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en konjunkturudligningskonto giver nødvendigvis ikke det samme afkast, som en binding på en

almindelig erhvervskonto. Da pengene er bundet kan de heller ikke modregnes evt. lån (f.eks.

ved træk på kassekreditten). I begge tilfælde kan pengebindingen medføre et rentetab.

4.4.4 Oversigt over fordele og ulemper (Tine)

Vi vil nedenfor lave en overordnet overblik over fordele og ulemper ved benyttelse af PSL, VSO

og KAO. Oversigten skal dog ikke ses som et entydigt svar, da der kan være faktorer i en given

situation, som kan have påvirkning herpå.

PSL VSO KAO

Fordele  Administrationen –
ingen opdeling imellem
privat og
virksomhedsøkonomi.

 Lempeligere
beskatnigns-
muligheder

 Fuld fradragsværdi for
erhvervs-mæssige
renter

 Skatteoptimering – i
forbindelse med
opsparet overskub

 Kapitalafkastet fragår i
den personlige
indkomst og tillægges
kapitalindkomsten,
hvilket medføre lavere
beskatning, da der skal
betales AM-bidrag af et
lavere beløb.

 Administrationen er
mere overskuelig end
i VSO.

 Skatteoptimering – i
forbindelse med
konjunktur-
udligningskontoen

 Kapitalafkastet vil
være højere end i
VSO, da gæld ikke
skal medtages i
kapitalafkast
grundlaget.

 Kapitalafkastet fragår
i den personlige
indkomst og tillægges
kapitalindkomsten,
hvilket medføre
lavere beskatning, da
der skal betales AM-
bidrag af et lavere
beløb.

Ulemper  Højere
beskatningsbyrde

 Ingen mulighed for at
opspare i virksomheden

 Nettorenteudgifter
beskattes som
kapitalindkomst

 Administrativt mere
kompliceret, pga.
opdeling mellem
privat- og
virksomhedsøkonomi

 Nettokapitalindtægter
beskattes hårdere da
der skal betales AM-
bidrag heraf.

 Begrænset mulighed
for opsparing,
grundet de skarpe
regler

5 Den Skematiske regel (Mathias)

Folketinget vedtog i 1996, at man som vindmølleejer skulle have en ekstra beskatningsmulighed

kaldet den skematiske metode. Den skematiske metode fremgår af ligningslovens § 8P.
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Paragraffen giver den private vindmølle investor mulighed for, at kunne beskatte brutto-

indkomsten fra vindmøllen med et bundfradrag af 7.000 kr. og yderligere 40 % i fradrag for den

resterende sum. Dette kan rent matematisk beskrives således:

Skattepligtigindkomst = (bruttoindkomst-7.000)*0,6

Lovgivningen påpeger samtidig, at man ved benyttelse af ovenstående beskatningsform, anses

for at drive vindmøllen med private formål og indkomsten indregnes deraf som en personlig

indkomst efter PSL. Ved indkomst fra flere vindmøller er der ikke yderligere fradrag, da de

7.000 kroner opgøres pr. person og ikke pr. vindmølle.

I forhold til den erhvervsmæssige metode, hvor man indregner hele det skattemæssige resultatet

fra vindmøllen jf. afsnittet 4. Kan ovenstående metode til hver en tid betale sig, hvis vindmøllens

skattepligtige indkomst ikke overstiger 60 % af bruttoindkomsten fratrukket 7.000 kr.

Bruttoindkomsten opgøres som værende de indtægter, der direkte kan ledes til salg af eventuel

overskydende el udover privatforbruget. Man kan således af sin vindmølle beregne følgende

skattepligtig indkomst, ud fra de af indledningen givne afregningspriser fra den danske stat:

Det skal hertil bemærkes, at der i denne ikke kan opnås en negativ skattepligtig indkomst,

hvorfor eventuel negativ skattepligtig indkomst indregnes som værende nul.

Den skattepligtige indkomst indregnes, som personlig indkomst og skal beskattes på lige fod

med almindeligt AM-grundlag fra en lønindkomst.

Valget af regelsæt er gældende for samtlige investeringer i vedvarende energi for den enkelte

person, men ikke ægtefæller41. Det er samtidigt muligt, at sælge vindmøller til sin ægtefælle og

herunder vælge at overgå fra de erhvervsmæssige regler til de skematiske regler42. Dette giver i

forhold til vores tidligere betragtning af de forskellige investeringstyper, muligheden for at skifte

41 SKM2011.295.sm
42 TfS 1997, 819

Solgte KwH X

Bruttoindkomst 0,6X

Skattepligtig indkomst (0,6X-7000)
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beskatningsmetode. Man kan heraf opnå de fordele den erhvervsmæssige beskatningsmetode

byder på i en bestemt periode og herefter benytte den skematiske metode.

6 Beregning af den årlige skattebetaling (Fælles)

Vi vil i dette afsnit, på baggrund af teorien fra afsnit 4 og 5, demonstrere beregninger af de

forskellige skattemæssige metoder. Beregningerne er foretaget på baggrund af en præsenteret

fiktiv person og 2 scenarier, hvoraf han investerer i en præsenteret fiktiv vindmølle. Eksemplerne

er udarbejdet således, at de illustrerer de aspekter, som der i beregningerne kan være forskel i.

6.1 Præsentation af K/S Snurretoppen (Tine)

Som nævnt overfor vil vi benytte en fiktiv vindmølle andel, derfor har vi udarbejdet et K/S

regnskab. K/Set hedder K/S Snurretoppen dette K/S blev stiftet primo 2010. Der er 10

kommanditister der hver har en ejerandel på 10%. Da K/Set er transparent, kan dette indregnes

på lige fod med, hvis man ejede en vindmølle selv. Regnskabet indeholder på lige fod med andre

selskaber, en resultatopgørelse og en balance. Ved virksomhedens opstart har hver af de 10

kommanditister, indskudt DKK 750.000. Den vindmølle der er investeret i kostede DKK

10.000.000, hvorfor der er optaget gæld for 2.500.000.

I resultatopgørelsen for 2011, er der en nettoomsætning på DKK 1.198.864. Derudover er der

omkostninger for 360.574, som består af administration, forsikringer, jordleje m.v. Vindmøllen

afskrevet over 20 år, hvorfor der er årlige regnskabsmæssige afskrivninger på DKK 500.000. Der

er finansielle indtægter på DKK 3.566, som stammer fra rente på likvidkontoen og finansielle

udgifter på DKK 76.258, som er renteudgifter på gælden. Årets resultat udgør således DKK

265.598.

Aktiverne i 2011 består af den regnskabsmæssige værdi på vindmøllen som udgør DKK

9.000.000. Derudover er der et tilgodehavende fra salg af el på DKK 114.598, samt en

likvidbeholdning på DKK 1.277.140.

Passiverne 2011 består af indehavernes indestående på DKK 8.141.738. Grunden til at det er

højere end indskuddet er grundet overført resultat. Derudover er der vindmøllegælden på DKK

2.250.000.

Vi har vedlagt resultatopgørelse og balance for det udarbejde regnskab K/S Snurretoppen, som

bilag. Se bilag 1 herfor.
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6.2 Præsentation af vores skatteyder (Tine)

Vores fiktive person, har vi valgt at kalde Anders Andersen. Anders Andersen er 57 år. Han

arbejder som konsulent, hvor han har en årlig lønindkomst på DKK 663.000. Han har yderligere

private renteindtægter på DKK 5.653 og af ligningsmæssige fradrag på DKK 28.600, de

ligningsmæssige fradrag udgør fagligt kontingent, befordring, indbetaling til A-kasse og

selvfølgelig beskæftigelsesfradrag. Han bor i Holstebro kommune og er medlem af folkekirken.

Vi har valgt at holde ægtefællen helt udenfor disse beregninger. Anders Andersens

indkomstopgørelse, vil ud fra ovenstående og inden vindmølleinvesteringen er indregnet, se

således ud:

Dette medfører følgende skatte betaling:

Indkomstopgørelse for 2011

Personlig indkomst

Løn indkomst 663.000

AM bidrag -53.040

Personlig indkomst i alt 609.960

Kapitalindkomst

Renteindtægter 5.653

Renteudgifter -

Kapitalindkomst i alt 5.653

Beskæftigelsesfradrag 13.600

Ligningsmæssige fradrag 15.000

Skattepligtig indkomst 587.013
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Anders skattebetaling bliver derfor i alt:

Ved at investere i en vindmølleandel vil Anders Andersen kunne nedbringe hans skattebetaling

væsentligt, da han som beskrevet i afsnitte om de erhvervsmæssige beskatningsregler, har

mulighed for at modregne det skattemæssige resultat i den personlige indkomst.

6.3 Eksempel 1 (Tine)

I dette eksempel har Anders Andersen på en opsparing de DKK 750.000, som han indskyder i

K/S Snurretoppen. Vi vel på baggrund af dette lave en skatteberegning, på PSL, VSO og KAO

for at se om der kunne være skattemæssige fordele for Anders Andersen, ved at benytte reglerne

i VSO og KAO.

Vi har valgt at sætte oplysningerne på fra 2010 på samme niveau. Så lønindkomsten, kapital-

indkomsten og de ligningsmæssige fradrag er de samme som i 2011. Dette for at vi i senere

afsnit, bedre kan sammenligne årene.

Det skattemæssige resultat af virksomheden opgøres således:

Personlig indkomst 663.000

AM-Bidrag 8% -53.040

Personlig indkomst efter AM-bidrag 609.960

Kapitalindkomst 5.653

Ligningsmæssige fradrag -15.000

Beskæftigelses fradrag -13.600

Skattepligtigindkomst 587.013

Skat:

Bundskat 3,64% af 609.960 22.202,54

Topskat 15% af 220.060 33.009,00

Sundhedsbidrag 8% af 587.013 46.961,04

Komuneskat 25,30 % af 587.013 148.514,29

Kirkeskat 1,08% af 587.013 6.339,74

Fradrag

3,64+8+25,30+1,08 af 42.900 16.310,58

240.716,03

Anders Andersen
AM bidrag 53.040

Indkomstskat 240.716

Skat i alt 293.756
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6.3.1 Personskatteloven (Tine)

Vi vil først beregne han skattebetaling ud fra PSL, derved kommer hans indkomst opgørelse til at

være således:

På baggrund af indkomstomgørelse vil vi nu beregne hans skatter:

Regnskabsmæssig resultat 26.560 37.614

Skattemæssige korrektioner

Tilbageførsel af driftøkonomiske afskrivninger 50.000 50.000

Skattepligtig resultat før afskrivninger 76.560 87.614

Skattemæssige afskrivninger -187.500 -250.000

Skattepligtig resultat -110.940 -162.386

Skattepligtig resultat før renter -103.671 -152.854

Indkomstopgørelse for 2011

2011 2010

Personlig indkomst

Løn indkomst 663.000 663.000

Indkomst fra K/S Snurretoppen -103.671 -152.854

AM bidrag -53.040 -53.040

Personlig indkomst i alt 506.289 457.106

Kapitalindkomst

Renteudgifter vedrørende K/S Snurretoppen -7.269 -9.532

Renteindtægter 5.653 5.653

Renteudgifter - -

Kapitalindkomst i alt -1.616 -3.879

Beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600

Ligningsmæssige fradrag 15.000 15.000

Skattepligtig indkomst 476.073 424.627
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Anders skattebetaling bliver derfor i alt:

Han har ved investering i K/S Snurretoppen efter PSL, fået en reduktion i hans skattebetaling på

DKK 57.465. Vi vil nu se, om han kan reducerer dette yderligere ved at benytte reglerne for

henholdsvis VSO og KAO.

6.3.2 Virksomhedsskatteordning (Tine)

Vi har ved benyttelse af VSO udarbejdet et særskilt regnskab (Bilag 2). I dette regnskab er hans

kommanditist andel indregnet. Så forskellen fra dette regnskab og over til K/S Snurretoppen er

blåt at kun hans 10% er medtaget.

Som beskrevet i reglerne for VSO, skal der ved indtrædelse i ordningen udarbejdes en indskuds-

konto. Indskudskontoen er udtryk for de værdier man har valgt at indskyde i ordningen. I dette

tilfælde vil indskudskontoen udgøre DKK 750.000, da det er det han direkte har indskudt i K/S

Snurretoppen, af i forvejen beskattede midler.

2011 2010

Personlig indkomst 559.329 510.146

AM-Bidrag 8% -53.040 -53.040

Personlig indkomst efter AM-bidrag 506.289 457.106

Kapitalindkomst -1.616 -3.879

Ligningsmæssige fradrag -15.000 -15.000

Beskæftigelses fradrag -13.600 -13.600

Skattepligtigindkomst 476.073 424.627

Skat:

Bundskat 3,64% af 506.289 18.428,92 16.638,66

Topskat 15% af 116.389 17.458,35 10.080,90

Sundhedsbidrag 8% af 476.073 38.085,84 33.970,16

Komuneskat 25,30 % af 476.073 120.446,47 107.430,63

Kirkeskat 1,08% af 476.073 5.141,59 4.585,97

Fradrag

3,64+8+25,30+1,08 af 42.900 16.310,58 16.310,58

183.250,59 156.395,74

Anders Andersen 2011 2010

AM bidrag 53.040 53.040

Indkomstskat 183.251 156.396

Skat i alt 236.291 209.436
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Som beskrevet i reglerne for VSO skal man ved opstart af virksomheden, samt ved begyndelsen

af hvert efterfølgende indkomstår, også opgøre et kapitalafkastgrundlag som benyttes til

beregning af kapitalafkastet. Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for virksomhedens egenkapital,

da grundlaget opgøres ved, at virksomhedens aktiver fratrækkes virksomhedens

gældsforpligtelser. Da Anders Andersen indtrådte i ordningen i 2010, var kapitalafkastgrundlaget

følgende:

Vindmøllen primo året 2010, er den værdi som Anders Andersens anskaffelsesværdi var, altså

10% af de 10.000.000 som vindmøllen blev anskaffet for over i K/S Snurretoppen. De DKK

250.000, som er i forskel fra primo til ultimo er de skattemæssige afskrivninger (1 mio. x 25%),

derudover skal likvider og tilgodehavender fra salg medtages. Gældsforpligtelsen er ligeledes

10% af gældsforpligtelsen i K/S Snurretoppen primo og ultimo 2010.

Kapitalafkastrundlaget for 2011, er opgjort nedenfor:

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag for K/S Snurretoppen

1/1 2010 31/12 2010

Vindmølle 1.000.000 750.000

Tilgodehavender fra salg - 13.490

Likvider - 61.624

Aktiver 1.000.000 825.114

Gældsforpligtelser 250.000 190.644

Gæld 250.000 190.644

Kapitalafkastgrundlag 750.000 634.470

Kapitalafkast, 4% af DKK 750.000 30.000
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Årets ultimo værdier i kapitalafkastgrundlaget, er opgjort på samme måde som beskrevet ovenfor

i 2010 opgørelsen.

Kapitalafkastsatsen for 2011 er 2%, hvorfor det beregnede kapitalafkast er DKK 10.665. Der er

dog nogle regler, som påvirker kapitalafkastsatsen i vores tilfælde. Det er på grund af, at vi i

virksomheden har et negativt skattemæssigt resultat og kapitalafkastet må ikke overstige

virksomhedens overskud, så kapitalafkastet vil i dette tilfælde være nul, se evt. yderligere

forklaring i teoretiske afsnit om VSO.

Når man bruger VSO ordningen, skal man også opdele indkomsten i personlig indkomst og

virksomhedsindkomst. Virksomhedsindkomsten er det opsparede overskud inkl. virksomheds-

skatten på de 25%. Men da vi dette eksempel arbejder med underskud, kan vi ikke opspare dette

i virksomheden, hvorfor vores hjælpe ”træ” ser således ud:

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag for K/S Snurretoppen

1/1 2011 31/12 2011

Vindmølle 750.000 562.500

Tilgodehavender fra salg 13.490 11.460

Likvider 61.624 127.714

Aktiver 825.114 701.674

Gældsforpligtelser 190.644 168.424

Gæld 190.644 168.424

Kapitalafkastgrundlag 634.470 533.250

Kapitalafkast, 2% af DKK 634.470 12.689
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Så indtil videre skal underskuddet fratrækkes den personlige indkomst, som beskrevet i den

teoretiske del, er der særlige regler for hvordan underskud behandles. Hvis der havde været

opsparet overskud i virksomheden, havde første step været at modregne det der i, men det er der

ikke. Andet step er så at modregne det i den positive kapitalindkomst. Anders Andersen har i

2011 en positiv kapitalindkomst fra renteindtægter på DKK 5.653, hvorfor denne skal

modregnes først. Derefter skal det resterende modregnes i den personlige indkomst, hvorefter

indkomst opgørelsen på baggrund af ovenstående, vil se således ud:

Vi har derfor Anders Andersens lønindkomst på DKK 663.000, hvori vi modregner det

resterende skattemæssige underskud. Under kapitalindkomsten har vi modregnet underskuddet i

-

Kapitalafkast

-110.940 -110.940

Overskud Personlig

-110.940 indkomst 0

Restende Opsparet

overskud 0 overskud

Virksomheds-

indkomst 0

Virksomheds-

skat

Indkomstopgørelse for 2011

2011 2010

Personlig indkomst

Løn indkomst 663.000 663.000

Overskud fra virksomhed -105.287 -156.733

AM bidrag -53.040 -53.040

Personlig indkomst i alt 504.673 453.227

Kapitalindkomst

Underskud i VSO -5.653 -5.653

Renteindtægter privat 5.653 5.653

Kapitalindkomst i alt 0 0

Beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600

Private ligningsmæssige fradrag 15.000 15.000

Skattepligtig indkomst 476.073 424.627

Virksomhedsindkomst 0 0
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den positive kapitalindkomst og sat virksomhedsindkomsten til nul. Anders Andersen

skatteberegner vil herefter være som følger:

Ud fra skatteberegning vil Anders Andersens skattebetaling i alt være:

Dette betyder at Anders Andersen kan spare DKK 302 i skat. Grunden til at der ikke i dette

tilfælde er nogen fordel som sådan, ved at benytte VSO, er at vi allerede kan indregne det

skattemæssige underskud i PSL, den lille forskel der kommer i skatteberegningen skyldes at man

i VSO, får fradrag for de erhvervsmæssige renter. Men da vi i VSO skal modregne underskuddet

i den positive kapitalindkomst, er det reelt set kun DKK 1.616, som vi kan modregne yderligere i

den personlige indkomst.

I og med at der er administrative ulemper, ved at benytte VSO, som f.eks. at holde en skarp

adskilles mellem privat- og virksomhedsøkonomi og Anders Andersen også vil have brug for

assistance til opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag. Vil vi ikke anbefale ham, at

2011 2010

Personlig indkomst 557.713 506.267

AM-Bidrag 8% -53.040 -53.040

Personlig indkomst efter AM-bidrag 504.673 453.227

Kapitalindkomst 0 0

Ligningsmæssige fradrag -15.000 -15.000

Beskæftigelses fradrag -13.600 -13.600

Skattepligtigindkomst 476.073 424.627

Skat:

Bundskat 3,64% af 504.673 18.370,10 16.497,46

Topskat 15% af 114.773 17.215,95 9.499,05

Sundhedsbidrag 8% af 476.073 38.085,84 33.970,16

Komuneskat 25,30 % af 476.073 120.446,47 107.430,63

Kirkeskat 1,08% af 476.073 5.141,59 4.585,97

Fradrag

3,64+8+25,30+1,08 af 42.900 16.310,58 16.310,58

182.949,36 155.672,70

Anders Andersen 2011 2010

AM bidrag 53.040 53.040

Indkomstskat 182.949 155.673

Skat i alt 235.989 208.713



Side 50 of 101

skifte til VSO i dette eksempel, da der vil være flere omkostninger forbundet hermed, end hvad

han ville kunne spare.

6.3.3 Kapitalafkastordningen (Tine)

Den næste beregning ville herefter gå på, om der ville være fordele i at benytte KAO. Men

grundet konklusionen under VSO og den gennemgåede teori, kan vi på forhånd konkludere at

der ikke vil være fordele herved. Fordelen ved at benytte KAO, er at man kan beregne et større

kapitalafkast, da gælden ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastet må ifølge reglerne

herom, ikke overstige nettokapitalindkomsten eller årets overskud. Hvorfor konklusionen vil

blive den samme som under VSO, grundet underskuddet.

6.4 Eksempel 2

I dette eksempel har Anders Andersen kun DKK 450.000, af de DKK 750.000, som han

indskyder i K/S Snurretoppen. I dette eksempel, skal Anders Andersen derfor ud og optage gæld

for 300.000. Vi vil på baggrund af dette, lave en ny skatteberegning på PSL, VSO og KAO for at

se om der kunne være skattemæssige fordele for Anders Andersen, ved at benytte reglerne i VSO

og KAO, nu hvor der er optaget yderligere gæld og i den forbindelse flere finansielle

omkostninger.

Det skattemæssige resultat af virksomheden opgøres således:

Vi har i bilag 4, vedlagt amortiseringstabel for det optagede lån.

6.4.1 Personskatteloven

Vi vil som i foregående eksempel først beregne hans skattebetaling ud fra PSL, derved kommer

hans indkomst opgørelse til at være således:

Regnskabsmæssig resultat 9.460 19.614

Skattemæssige korrektioner

Tilbageførsel af driftøkonomiske afskrivninger 50.000 50.000

Skattepligtig resultat før afskrivninger 59.460 69.614

Skattemæssige afskrivninger -187.500 -250.000

Skattepligtig resultat -128.040 -180.386

Skattepligtig resultat før renter -103.671 -152.854
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Den eneste forskel der er på denne beregning og den i det foregående eksempel er at hans

negative kapitalindkomst stiger. På baggrund af indkomstomgørelse vil vi nu beregne hans

skatter på samme måde som i foregående eksempel:

Anders skattebetaling bliver derfor i alt:

Indkomstopgørelse for 2011

2011 2010

Personlig indkomst

Løn indkomst 663.000 663.000

Indkomst fra K/S anpart -103.671 -152.854

AM bidrag -53.040 -53.040

Personlig indkomst i alt 506.289 457.106

Kapitalindkomst

Renteudgifter vedrørende K/S anpart -24.369 -27.532

Renteindtægter 5.653 5.653

Kapitalindkomst i alt -18.716 -21.879

Beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600

Ligningsmæssige fradrag 15.000 15.000

Skattepligtig indkomst 458.973 406.627

Personlig indkomst 559.329 510.146

AM-Bidrag 8% -53.040 -53.040

Personlig indkomst efter AM-bidrag 506.289 457.106

Kapitalindkomst -18.716 -21.879

Ligningsmæssige fradrag -15.000 -15.000

Beskæftigelses fradrag -13.600 -13.600

Skattepligtigindkomst 458.973 406.627

Skat:

Bundskat 3,64% af 506.289 18.428,92 16.638,66

Topskat 15% af 116.389 17.458,35 10.080,90

Sundhedsbidrag 8% af 458.973 36.717,84 32.530,16

Komuneskat 25,30 % af 458.973 116.120,17 102.876,63

Kirkeskat 1,08% af 458.973 4.956,91 4.391,57

Fradrag

3,64+8+25,30+1,08 af 42.900 16.310,58 16.310,58

177.371,61 150.207,34
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Anders Andersen får en lavere skattebetaling i forhold til det overstående eksempel, pga. den

øgede negative kapitalindkomst.

6.4.2 Virksomhedsskatteordningen

Vi har ved benyttelse af VSO udarbejdet et særskilt regnskab (Bilag 3) ligesom i ovenstående

eksempel. Der er dog en forskel i det, at han nu låner penge til investeringen. Så i dette regnskab

er hans kommanditistandel indregnet, samt gælden på DKK 300.000, og tilhørende renter.

Der skal i dette eksempel også udarbejdes en indskudskonto. Indskudskontoen i dette eksempel

er lavere end i det foregående, i det vi nu skal fratrække, den gæld han har optaget.

Indskudskontoen vil herefter udgøre DKK 450.000 (750.000-300.000).

Vi skal ligeledes opgøre et kapitalafkastgrundlag. Kapitalafkastgrundlaget vil i dette eksempel

være lavere end i det foregående, igen grundet den optagede gæld. Da Anders Andersen

indtrådte i ordningen i 2010, var kapitalafkastgrundlaget derfor således:

Kapitalafkastrundlaget for 2011:

Anders Andersen

AM bidrag 53.040 53.040

Indkomstskat 177.372 150.207

Skat i alt 230.412 203.247

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag for K/S Snurretoppen

1/1 2010 31/12 2010

Vindmølle 1.000.000 750.000

Tilgodehavender fra salg - 13.490

Likvider - 28.624

Aktiver 1.000.000 792.114

Gældsforpligtelser 550.000 522.500

Gæld 550.000 522.500

Kapitalafkastgrundlag 450.000 269.614

Kapitalafkast, 4% af DKK 450.000 18.000
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Med samme forklaring som i foregående eksempel, kan vi heller ikke her benytte os af

kapitalafkastet.

Ligesom i det foregående eksempel, skal vi også her opdele indkomsten i personlig indkomst og

virksomhedsindkomst. Men da vi som i foregående eksempel arbejder med underskud, kan vi

ikke opspare dette i virksomheden, hvorfor vores hjælpe ”træ” ser således ud:

I dette eksempel skal vi således, først modregne underskuddet i den positive kapitalindkomst og

dernæst i den personlige indkomst. Indkomstopgørelsen bliver derefter således:

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag for K/S Snurretoppen

1/1 2011 31/12 2011

Vindmølle 750.000 562.500

Tilgodegavender fra salg 13.490 11.460

Likvider 28.624 62.614

Aktiver 792.114 636.574

Gældsforpligtelser 522.500 495.000

Gæld 522.500 495.000

Kapitalafkastgrundlag 269.614 141.574

Kapitalafkast, 2% af DKK 269.614 5.392

-

Kapitalafkast

-128.040 -128.040

Overskud Personlig

-128.040 indkomst 0

Restende Opsparet

overskud 0 overskud

Virksomheds-

indkomst 0

Virksomheds-

skat
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Forskellen på dette eksempel og det foregående er, at vi kan modregne alle de nye renteudgifter i

den personlige indkomst. Anders Andersens skatteberegning, bliver i dette eksempel således:

Anders skattebetaling bliver herved i alt:

Indkomstopgørelse for 2011

2011 2010

Personlig indkomst

Løn indkomst 663.000 663.000

Overskud fra virksomhed -122.387 -174.733

AM bidrag -53.040 -53.040

Personlig indkomst i alt 487.573 435.227

Kapitalindkomst

Underskud i VSO -5.653 -5.653

Renteindtægter privat 5.653 5.653

Kapitalindkomst i alt 0 0

Beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600

Private ligningsmæssige fradrag 15.000 15.000

Skattepligtig indkomst 458.973 406.627

Virksomhedsindkomst 0 0

2011 2010

Personlig indkomst 540.613 488.267

AM-Bidrag 8% -53.040 -53.040

Personlig indkomst efter AM-bidrag 487.573 435.227

Kapitalindkomst 0 0

Ligningsmæssige fradrag -15.000 -15.000

Beskæftigelses fradrag -13.600 -13.600

Skattepligtigindkomst 458.973 406.627

Skat:

Bundskat 3,64% af 458.973 17.747,66 15.842,26

Topskat 15% af 97.673 14.650,95 6.799,05

Sundhedsbidrag 8% af 458.973 36.717,84 32.530,16

Komuneskat 25,30 % af 458.973 116.120,17 102.876,63

Kirkeskat 1,08% af 458.973 4.956,91 4.391,57

Fradrag

3,64+8+25,30+1,08 af 42.900 16.310,58 16.310,58

173.882,94 146.129,10
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Dette betyder at Anders Andersen i dette eksempel kan spare DKK 3.489 i skat. Men med

samme forklaring som i overstående eksempel, vil vi også her vurdere, at dette ikke kan svare

sig.

6.4.3 Kapitalafkastordningen (Tine)

Den næste beregning ville som i eksempel 1, herefter gå på om der ville være fordele i at benytte

KAO. Men med samme konklusionen som i eksempel 1, kan vi på forhånd konkludere at der

ikke vil være fordele herved. Dette skyldes at det eneste der er ændret i de to eksempler er, at den

negative kapitalindkomst er steget, og fordelen ved KAO ligger i at beregne større kapitalafkast,

som vi grundet underskuddet ikke kan benytte.

6.5 Delkonklusion (Tine)

Vi så i eksempel 1, at der ikke var den store forskel på om man skattemæssigt valgte at bruge

PSL frem for VSO. Dette skyldes at vi benytter de erhvervsmæssige regler ved indregning af

vindmøller i PSL og da virksomheden genere underskud, kan vi ikke komme til, at udnytte flere

af fordelene der er ved VSO.

I eksempel 2, var der dog en lidt større fordel ved at benytte VSO, i det der var flere finansielle

omkostninger, som kunne modregnes i den personlige indkomst.

Det vurderes dog at de administrative ulemper, ved at benytte VSO. Som f.eks. skarp adskillelse

mellem privat- og virksomhedsøkonomi, da man evt. vil have behov for assistance til opgørelse

af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag fra f.eks. revisor. Vi vil således ikke anbefale brugen

af virksomhedsskatteordningen, i disse to eksempler.

Men ved større investeringer og øget gældsoptagelse, vil det godt kunne betale sig, at skifte over

til virksomhedsordningen, da effekten mellem kapital og personlige indkomst vil være større.

Vi fik i eksemplerne også slået fast, at så længe virksomheden genererer et skattemæssigt

underskud, vil man ikke kunne drage fordele af KAO. Da fordelen ved at benytte KAO, er at

man kan beregne et større kapitalafkast, da gælden ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget. Men

Anders Andersen 2011 2010

AM bidrag 53.040 53.040

Indkomstskat 173.883 146.129

Skat i alt 226.923 199.169
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kapitalafkastet må ifølge reglerne herom, ikke overstige den største talmæssige værdi af

nettokapitalindkomsten eller årets overskud. Hvilket den gør i og med, at vi i begge eksempler

genererer underskud. Beregningerne ved benyttelse af KAO, vil derfor være de samme som ved

PSL.

Overordnet har vi nu konkluderet, at der ikke vil være fordel ved at anvende VSO og KAO i de

år, hvor virksomheden generer et underskud. Men dette betyder nødvendigvis ikke, at der ikke

vil være fordele ved at anvende ordningerne, når virksomheden begynder at generer overskud. Vi

har derfor lavet en beregning for perioden 2010-2029, for henholdsvis PSL, VSO og KAO disse

beregninger ses i bilag 6 - 11, hvor kapitalafkastet nu bliver indregnet efter de gældende regler i

henholdt vis VSO og KAO. Forudsætningerne for disse beregninger er opstillet i, afsnit 7.1 De

fremtidige valg af skattemæssig indregningsmetode. Dette giver følgende skattebetalinger fra

alle årene:

Ved hjælp af denne oversigt, kan vi nu få et overblik over de skattemæssige besvarelser for hele

perioden. Da den største besparelse ved anvendelse af VSO, bliver DKK 6.205, vil vi konkludere

det samme som i ovenstående, at denne besparelse ikke er omfattende nok, til at dække

udgifterne til skattemæssig assistance og anden rådgivning og det samme gør sig gældende for

KAO.

6.6 Beregning af den skattepligtige indkomst efter den skematiske metode
(Mathias)

I det sidste eksempel vil vi lave beregningerne på den anden skattemæssige metode, man kan

benytte når man investere i vindmøller. Denne metode betegnes i fagsprog som den skematiske

metode.

ÅR 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

PSL -328.196 -324.643 -319.906 -313.590 -305.169 -293.941 -279.784 -261.144 -236.291 -209.436

VSO -324.597 -321.238 -316.663 -310.468 -302.111 -292.882 -279.482 -260.842 -235.989 -208.713

KAO -325.651 -322.245 -317.623 -311.380 -302.977 -292.996 -279.784 -261.144 -236.291 -209.436

PSL - VSO -3.598 -3.405 -3.243 -3.123 -3.058 -1.059 -301 -301 -301 -723

PSL - KAO -2.545 -2.399 -2.283 -2.210 -2.192 -946 - - - -

ÅR 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

PSL -338.254 -338.053 -337.787 -337.431 -336.957 -336.325 -335.481 -334.357 -332.859 -330.860

VSO -332.049 -332.131 -332.144 -332.066 -331.867 -331.505 -330.927 -330.060 -328.809 -327.045

KAO -333.571 -333.606 -333.573 -333.448 -333.201 -332.793 -332.168 -331.254 -329.956 -328.145

PSL - VSO -6.205 -5.923 -5.643 -5.365 -5.090 -4.820 -4.555 -4.297 -4.050 -3.815

PSL - KAO -4.682 -4.447 -4.214 -3.983 -3.755 -3.532 -3.314 -3.103 -2.902 -2.715
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For at beregne den skattepligtige indkomst efter den skematiske metode, skal vi som tidligere

beskrevet tage udgangspunkt i bruttoindkomsten af vindmøllen og herefter indregne denne som

en del af den personlige indkomst. I tilfælde, hvor man som medejer af en vindmølle, og

samtidig har været forbruger af el fra vindmøllen, skal dette hvis det er indeholdt i netto-

omsætningen, fratrækkes i opgørelsen. Man beskattes således ikke af den energi man selv kan

forbruger.

6.6.1 Eksempel 1 (Mathias)

For at beregne den skattepligtige indkomst efter den skematiske metode, skal vi som tidligere

beskrevet tage udgangspunkt i bruttoindkomsten. Bruttoindkomsten har vi i denne opgave valgt

at antage som værende Anders Andersens egen andel af omsætning i K/S Snurretoppen. Anders

Andersens bruttoindkomst og skattepligtige indkomst vil således efter tidligere nævnte formel43

udgøre:

udgør således:

Den ovenstående skattepligtige indkomst indregnes som tidligere beskrevet i den personlige

indkomst og der beregnes heraf AM-bidrag på lige fod med Anders Andersens lønindkomst. For

bedre at kunne sammenligne beregningerne har vi herunder først beregnet Anders Andersens

lønindkomst uden gældsfinansiering af hans vindmølle investering. I denne beregning benytter vi

os af samme oplysninger på Anders Andersen, som der er givet i afsnit 4.2.

Indkomst opgørelsen bliver der derefter således:

43 Skattepligtigindkomst = (bruttoindkomst-7.000)*0,6 efter skematiske regler

Indkomstår 2011 2010

Nettoomsætning K/S Snurretoppen 1.198.864 1.292.687

10% heraf / Bruttoindkomsten 119.886 129.269

Bruttoindkomsten 119.886 129.269

Skattepligtig indkomst 67.732 73.361
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Kapitalindkomsten er indregnet som Anders Andersens personlige renteindtægter og der er ikke

medtaget renteudgifter fra selskabet K/S Snurretoppen. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at

man ved den skematiske regel giver afkald på fradrag af disse, mod det 7000 DKK +40 %

generelt fradrag i brutto.

Beskæftigelsesfradraget er maksimalt udnyttet DKK 13.600, da Anders Andersens grundlag for

arbejdsmarkedsbidraget og deraf beskæftigelsesbidraget overstiger DKK 320.000 i både 2010 og

2011.

Anders Andersens ligningsmæssige fradrag, i form af fagligt kontingent, a-kasse og befordring

som beskrevet tidligere, er ligeledes indregnet som et fradrag i den skattepligtige indkomst.

Der er af den skattemæssige indkomst, herefter beregnet følgende skatter:

AM bidraget er beregnet som værende 8 % af indkomsten fra vindmøllen samt lønindkomsten i

2010 og 2011. Hertil er indkomstskatten beregnet således:

Beregning af Skattebetalingen uden gæld 2011 2010

Løn indkomst 663.000 663.000

Indkomst fra vindmølle 67.732 73.361

AM bidrag -58.459 -58.909

Personlig indkomst i alt 672.273 677.452

Kapitalindkomst

Renteindtægter 5.653 5.653

Renteudgifter - -

Kapitalindkomst i alt 5.653 5.653

Beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600

Ligningsmæssige fradrag 15.000 15.000

Skattepligtig indkomst 649.326 654.505

Anders Andersen 2011 2010

AM bidrag 58.459 58.909

Indkomstskat 273.755 276.500

Skat i alt 332.213 335.409
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Bundskatten og topskatten er begge beregnet på baggrund af den personlige indkomst fratrukket

AM-bidrag (A-indkomsten). Der er ved topskatten dog kun beregnet skattebetaling af den del af

A-indkomsten som overstiger topskattegrænsen 389.900 både i 2010 og 2011.

De øvrige indkomstskatter er beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst, med de

gældende satser i 2011 og 2010 (uændrede). Til slut er det personlige fradrag fratrukket, hvorfor

den endelige skattebetaling udgør 273.755 i 2011 og 276.500 i 2010.

6.6.2 Eksempel 2 (Mathias)

Der er på samme vis foretaget beregning af situationen, hvor Anders Andersen har lånt 300.000

til hans investering i K/S Snurretoppen. Dette er med udgangspunkt i den samme beregning af

vindmølleindkomsten, da man ved optagelse af gæld ikke ændre på forudsætningerne for denne.

2011 2010

Personlig indkomst 730.732 736.361

AM-Bidrag 8% -58.459 -58.909

Personlig indkomst efter AM-bidrag 672.273 677.452

Kapitalindkomst 5.653 5.653

Ligningsmæssige fradrag -15.000 -15.000

Beskæftigelses fradrag -13.600 -13.600

Skattepligtigindkomst 649.326 654.505

Skat:

Bundskat 3,64% 24.471 24.659

Topskat 15% 42.356 43.133

Sundhedsbidrag 8% 51.946 52.360

Komuneskat 25,30 % 164.280 165.590

Kirkeskat 1,08% 7.013 7.069

Fradrag

3,64+8+25,30+1,08 af 42.900 16.311 16.311

273.755 276.500 38,0%
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Anders Andersen må således indregne renterne fra gælden, som en del af sin kapitalindkomst og

opnår derved et mindre skattemæssigt resultat, da den nu negative kapitalindkomst indregnes,

som en del af den samlede skattepligtige indkomst. Der opnås via renterne fradrag i skatterne

sundhedsbidragsskat, kommuneskat og kirkeskat (samlet 34,38 %). Forskellen mellem det

skattepligtige resultat med gæld og uden gæld udgør således 34,38 % af renteomkostningerne til

gælden.

6.7 Delkonklusion (Mathias)

Den skematiske metode giver, som vist i ovenstående beregning, en forholdsvist høj

skattebetaling i årene 2010 og 2011, sammenlignet med den erhvervsmæssige metode både i

eksempel 1 og 2. Der drages ved fremmedfinansiering ikke nytte af yderligere rentebesparelser i

skatten, hvorved der ikke er øgede fordele ved fremmedfinansiering end der er som privat

låntager. Skattebetalingerne er hovedsageligt skabt af vindmøllens skattemæssige bruttoindkomst

og er således efter opgavens forudsætninger forholdsvist konstante.

Beregning af Skattebetalingen med gæld 2011 2010

Løn indkomst 663.000 663.000

Indkomst fra vindmølle 67.732 73.361

AM bidrag -58.459 -58.909

Personlig indkomst i alt 672.273 677.452

Kapitalindkomst

Renteindtægter 5.653 5.653

Renteudgifter -17.100 -18.000

Kapitalindkomst i alt -11.447 -12.347

Beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600

Ligningsmæssige fradrag 15.000 15.000

Skattepligtig indkomst 632.226 636.505

Anders Andersen 2011 2010

AM bidrag 58.459 58.909

Indkomstskat 267.876 270.312

Skat i alt 326.334 329.221
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7 Den optimale skattemæssige metode (Mathias)

Vi har i det ovenstående afsnit lavet beregninger på skatten og set på, hvad der ville være den

mest optimale skattemæssige metode for Anders Andersen i 2011. Vi kan dog ikke bare

konkludere den valgte metode, som værende endegyldigt den bedste fremadrettet. Vi vil derfor i

dette afsnit se på hvilke faktorer, der spiller ind i valget af den mest optimale skattemæssige

løsning i hele vindmøllens levetid.

Valget af den skattemæssige metode, sker primært med henblik på, at opnå den mindste

beskatning af den samlede indkomst. Vi har i afsnit 4.1.2 redegjort for de forskellige skatter og

hvorledes de beregnes, ud fra de forskellige indkomsttyper. Afsnittet kan sammenfattes i

følgende model:

Det ses af ovenstående opstilling at der procentvist, bliver foretaget en hårdere beskatning af den

personlige indkomst end kapitalindkomsten, de ligningsmæssige fradrag og det personlige

fradrag. Helt konkret er den personlige indkomst beskattet med 37,03 % (dog 53,03% af beløbet

over topskattegrænsen), mens kapitalindkomsten blot er beskattet med 34,38 %

Da den personlige indkomst er udsat for en hårdere beskatning end kapitalindkomsten, kan man

således med fordel vælge en skattemæssig metode, som indregner fradrag fra f.eks. renter i

virksomheden i den personlige indkomst, frem for kapitalindkomsten som også er beskrevet i

foregående afsnit. Den korrekte sammensætning af indkomsten, vil således ultimativt lede til en

mindre beskatning af indtægterne og heraf en lavere effektiv skatteprocent.

Personlig indkomst, efter AM Bundskat 3,64%

+ +

Kapitalindkomst Topskat 15% over 389.900

+ +

Ligningsmæssige fradrag Sundhedsbidrag 8 %

+ Kommuneskat ca 25,30 %

Personfradrag Kirkeskat 1,08 %

= =

Skattepligtig indkomst Samlet skattebetaling

Effektiv skatteprocent

Kilde: Egen tilvikning
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Udover skatternes relation til de forskellige indkomster, er det også vigtigt rent skattemæssigt, at

opnå det lavest mulige resultat. Dette kan gøres ved at fremskyde overskud til senere indkomstår

eller ændre skattemæssig metode, således indregningen af indkomsten ændres. Dette er særligt

relevant i forhold til topskatten, som beregnes af en personlig indkomst over 389.900.

En god beskatningsmetode er således sammensat af:

1. En lav effektiv skatteprocent

2. En lav skattepligtig indkomst

7.1 De fremtidige valg af skattemæssig indregningsmetode (Mathias).

Vi har i foregående beregningsafsnit konkluderet, at den erhvervsmæssige PSL metode er den

mest gunstige metode, ved beregning af den årlige skattebetaling for Anders Andersen. Den

erhvervsmæssige PSL metode er særlig gunstig, grundet den negative påvirkning af den

personlige indkomst fra vindmølleinvesteringen. Den negative påvirkning er primært skabt af de

skattemæssige afskrivninger, som metoden tillader fradrag for.

Det ses ud fra beregningerne i de tidligere afsnit, at de 2 forskellige overordnede metoder udløser

følgende skattemæssige betalinger i årene 2010 og 2011:

Af ovenstående tabel ses det tydeligt, at man både opnår en mindre skattemæssig betaling ved

den erhvervsmæssige metode end ved den skematiske metode i årene 2010 og 2011.

Det ses dog at forskellen mellem den skematiske metode og den erhvervsmæssige metode

mindskes i årene 2010 til 2011, hvorfor man ved fremtidige indkomster i højere grad vil nærme

Den skematiske metode Erhvervsmæssige metode Forskel

ÅR PSL PSL

2010 335.409 209.436 125.973

2011 332.213 236.291 95.922

Samlet Skattebetaling uden gæld

Den skematiske metode Erhvervsmæssige metode Forskel

ÅR PSL PSL

2010 329.221 203.247 125.974

2011 326.334 230.412 95.922

Samlet Skattebetaling med gæld
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sig, at den skematiske metode udløser en mindre skattebetaling end den erhvervsmæssige

metode. Dette skyldes som før nævnt, at den erhvervsmæssige metode påvirkes af lavere

afskrivninger, mens den skematiske metode ikke medtager disse.

Afskrivningerne kan jf. afsnit 3.2.1.1, beregnes med 25 % årligt af den akkumulerede

skatteværdi af vindmøllen. Afskrivningerne vil således falde i vindmøllens levetid og det vil

således ikke være muligt at opnå samme ”fradrag” i den personlige indkomst på længere sigt.

Fradraget indregnes ved PSL i den personlige indkomst og beskattes herved med 53,03 % jf.

ovenstående figur.

Der vil således over længere tid ske følgende under den erhvervsmæssige metode:

1. De skattemæssige afskrivninger i virksomheden vil falde.

2. Det skattepligtige overskud vil blive positivt grundet de faldende afskrivninger.

3. Man vil grundet det skattemæssige overskud i virksomheden kunne indregne

kapitalafkastet i VSO og KAO metoden.

For bedre at kunne illustrere de fremtidige skattebetalinger ved de forskellige metoder, har vi

foretaget beregninger af en tilnærmet fremtidig skattebetaling på baggrund af følgende

forudsætninger:

1. Vindmøllen har en levetid på 20 år

2. Vindmøllen generer det samme regnskabsmæssige resultat i den resterende levetid.

3. Anders Andersens personlige aktivitet er uændret i den resterende levetid.

Beregningen er lavet på baggrund af eksempel 1, da renterne af lånet ikke vil have væsentlig

indflydelse på beregningerne jf. ovenstående tabeller.

Jf. reglerne i afsnit 3.2.1 vil vindmøllen afskrives således i sin resterende levetid:
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Tabellen viser at de skattemæssige afskrivninger i de fremtidige år er markant faldende og vil

således medfører et markant fald i fradraget under den personlige indkomst ved den erhvervs-

mæssige metode jf. ovenstående kolonne ”skatteværdi af afskrivningerne”.

For at identificerer netop det år hvori Anders Andersen vil opnå en lavere beskatning ved den

skematiske metode end ved den erhvervsmæssige PSL metode har vi opstillet beregninger af

årets skattebetalinger i den resterende levetid.

Beregninger er vedlagt til denne opgave bilag 6- 12 og de skattemæssige betalinger forløber

således i den vindmøllens levetid:

ÅR Værdi primo Afskrivninger Værdi ultimo 10 % af afskrivningerne Skatteværdi af afskrivningerne

2010 10.000.000 2.500.000 7.500.000 250.000 132.575

2011 7.500.000 1.875.000 5.625.000 187.500 99.431

2012 5.625.000 1.406.250 4.218.750 140.625 74.573

2013 4.218.750 1.054.688 3.164.063 105.469 55.930

2014 3.164.063 791.016 2.373.047 79.102 41.948

2015 2.373.047 593.262 1.779.785 59.326 31.461

2016 1.779.785 444.946 1.334.839 44.495 23.596

2017 1.334.839 333.710 1.001.129 33.371 17.697

2018 1.001.129 250.282 750.847 25.028 13.272

2019 750.847 187.712 563.135 18.771 9.954

2020 563.135 140.784 422.351 14.078 7.466

2021 422.351 105.588 316.764 10.559 5.599

2022 316.764 79.191 237.573 7.919 4.199

2023 237.573 59.393 178.179 5.939 3.150

2024 178.179 44.545 133.635 4.454 2.362

2025 133.635 33.409 100.226 3.341 1.772

2026 100.226 25.056 75.169 2.506 1.329

2027 75.169 18.792 56.377 1.879 997

2028 56.377 14.094 42.283 1.409 747

2029 42.283 10.571 31.712 1.057 561

996.829 528.618Total



Side 65 of 101

I tabellen ses det, at besparelsen ved de erhvervsmæssige metoder KAO og VSO frem for PSL

på sigt bliver større og større, men at den på intet tidspunkt bliver i en størrelsesorden, som i

forhold til f.eks. en årlig revisorudgift vil kunne betale sig.

Det vil således i forhold til større investeringer på langt sigt kunne betale sig at benytte VSO,

som udviser en bedre skattebetaling end de øvrige i hele perioden. Denne udvikling skyldes at

det benyttede kapital afkast i perioden under VSO med tiden bliver større og større hvorfor

besparelsen i forhold til PSL forøges.

Den skematiske metode er uændret i perioden da vi under forudsætningerne 2 og 3 har sagt at

både vindmøllens drift, men også Anders Andersens aktivitet er uændret i perioden frem til år

2029.

7.2 Delkonklusion (Mathias)

Vi må således konkludere, at Anders Andersen i perioden vil kunne drage bedst nytte af valg jf.

den gule markering i ovenstående tabel. Dette skyldes primært at man i 2021 opnår en lavere

skatte-betaling ved den skematiske regel end ved den erhvervsmæssige PSL metode.

ÅR 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Skematisk -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -335.615

PSL -328.196 -324.643 -319.906 -313.590 -305.169 -293.941 -279.784 -261.144 -236.291 -209.436

VSO -324.597 -321.238 -316.663 -310.468 -302.111 -292.882 -279.482 -260.842 -235.989 -208.713

KAO -325.651 -322.245 -317.623 -311.380 -302.977 -292.996 -279.784 -261.144 -236.291 -209.436

PSL - VSO -3.598 -3.405 -3.243 -3.123 -3.058 -1.059 -301 -301 -301 -723

PSL - KAO -2.545 -2.399 -2.283 -2.210 -2.192 -946 - - - -

Skematisk - PSL -4.223 -7.776 -12.513 -18.828 -27.250 -38.478 -52.635 -71.275 -96.128 -126.179

ÅR 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

Skematisk -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419 -332.419

PSL -338.254 -338.053 -337.787 -337.431 -336.957 -336.325 -335.481 -334.357 -332.859 -330.860

VSO -332.049 -332.131 -332.144 -332.066 -331.867 -331.505 -330.927 -330.060 -328.809 -327.045

KAO -333.571 -333.606 -333.573 -333.448 -333.201 -332.793 -332.168 -331.254 -329.956 -328.145

PSL - VSO -6.205 -5.923 -5.643 -5.365 -5.090 -4.820 -4.555 -4.297 -4.050 -3.815

PSL - KAO -4.682 -4.447 -4.214 -3.983 -3.755 -3.532 -3.314 -3.103 -2.902 -2.715

Skematisk - PSL 5.835 5.635 5.368 5.012 4.538 3.906 3.063 1.939 440 -1.559
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År 2021 er således året hvor det skattemæssige resultat efter den erhvervsmæssige metode udgør

mere end 60 % +7000 af den samlede bruttoindkomst jf. den udarbejdede formel i afsnit 5.

8 De skattemæssige gevinsters effekt på investeringens rentabilitet
(Mathias).

Vi har i opgaven indtil videre beskæftiget os med, hvorledes de skattemæssige metoder bevirker

den årlige skattebetaling og hertil også den fremtidige. Vi har dog endnu ikke beskrevet,

hvorledes disse skattebetalinger vil have en effekt på investeringens rentabilitet.

Rentabiliteten kan som hovedregel beskrives med faktorerne intern rente og nutidsværdi. Ved

nutidsværdien forstås den værdi de pengestrømme, som investeringen indeholder og vil have i

dag. Den interne rente repræsenterer den værdi, som man årligt gennemsnitligt vil have i

forrentning af det oprindelige indskud i investeringen.

Rentabiliteten er i denne sammenhæng den samlede pengestrøm, som valget at investerer i en

vindmølle genererer i hele investeringsperioden. Vi vil for at kunne illustrere dette igen tage fat i

Anders Andersen og hans årlige pengestrøm ved investering efter eksempel 1.

Beregningerne er yderligere foretaget på baggrund af følgende forudsætninger:

1. Vindmøllen har en levetid på 20 år

2. Vindmøllen generer det samme regnskabsmæssige resultat i den resterende levetid.

3. Anders Andersens personlige aktivitet er uændret i den resterende levetid.

4. Der vil i investeringsperioden ikke ske nogen former for likviditetsforskydninger for

driftsaktiviteten mellem årene.

Anders Andersens andel af regnskabstallene kan ses af bilag 6, som er udarbejdet til levetidens

skatteberegninger i afsnit 7.

8.1 Opgørelse af pengestrømmene (Mathias)

For bedre at kunne opgøre pengestrømmene til beregningen ud fra ovenstående forudsætninger,

har vi foretaget opgørelserne efter følgende opdeling:

4. Den oprindelige investering for Anders Andersen
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5. 10 % af K/S Snurretoppens samlede årlige pengestrøm uden finansieringsaktivitet

6. De årlige skatte fortjenester og udgifter som følge af den foretagne investering.

8.1.1 Pengestrømme fra den oprindelige investering (Mathias)

Den oprindelige investering udgør for Anders Andersen DKK 750.000. Hertil skal således

medtages eventuelle udgifter han måtte have haft i forbindelse med købet af andelen i

vindmøllen, hvilket vi i dette eksempel antager ikke eksisterer.

Den faktisk investering i vindmøllen udgør dog DKK 1.000.000 pr. investor, men der er igennem

K/S Snurretoppens bankforbindelse finansieret DKK 250.000, som afdrages med 125.000 i 20

år. Afdragene er således indregnet i den årlige pengestrøm fra K/S snurretoppen og lånesummens

pengestrøm, er herved udskudt over de 20 år som vindmøllen er estimeret til at ”leve” i.

8.1.2 K/S Snurretoppens samlede pengestrøm (Mathias).

Den årlige pengestrøm vil i sammenhæng til eksempel 1, udgøre de udgifter og indtægter som

udløser en faktisk betaling eller indkomst. Man skal således ved opgørelsen af sin pengestrøm

ikke medtage eventuelle værdiforringelser, som er afspejlet i regnskabet, men endnu ikke

realiserede.

I K/S snurretoppen vil sådanne værdiforringelse være afspejlet i selskabets årlige afskrivninger

på vindmøllen. Dette er ud fra antagelsen at man i investeringsperioden, vil realiserer den

samlede driftsaktivitet uden pengeforskydning.

Vi har ligeledes antaget, at den stiftede gæld i selskabet afdrages efter bilag 5, med 125.000

årligt. Der er heraf taget de 10 % som udgør Anders Andersens andel.

Den årlige pengestrøm fra K/S snurretoppen, er deraf beregnet således med Anders Andersens

10 % andel:
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8.1.3 De årlige skatte fortjenester og udgifter som følge af den foretagne investering
(Mathias).

For at kunne opgøre de fortjenester der vundet netop ved investering i vindmøllen, antager vi at

Anders Andersen vil benytte sig af den bedst mulige skattemæssige metode, til beregning af sin

skattebetaling. Anders Andersen vil således beregne sin indkomst efter de i afsnit 7 opsatte

fremtidige skattemæssige betalinger, som er konkluderet værende de mest fordelagtige.

For netop at kunne isolere de skattemæssige fortjenester/udgifter ved de fremtidige indkomster

fra vindmøllen, har vi sammenholdt de beregnede skattebetalinger i afsnit 7, med

skattebetalingen for Anders Andersens uden investering i vindmøllen, som beregnet i afsnit 6.2.

Forskellene og deraf pengestrømmene er vist herunder:

ÅR Omsætning Driftsomkostninger Finansielle poster Afdrag på gælden Pengestrøm heraf

2010 129.269 -32.122 -9.533 -12.500 75.114

2011 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2012 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2013 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2014 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2015 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2016 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2017 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2018 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2019 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2020 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2021 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2022 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2023 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2024 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2025 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2026 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2027 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2028 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

2029 119.886 -36.057 -7.269 -12.500 64.060

Total 2.407.110 -717.213 -147.647 -250.000 1.292.250
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8.2. Beregning af investeringens rentabilitet (Mathias)

Ud fra de pengestrømme, som er beregnet i afsnittene 8.1.1 – 8.1.3, har vi opstillet kalkulationer

af den interne rente, samt investeringens nutidsværdi.

Beregningen af den interne rente er udført ved Excels IRR funktion af følgende tabel:

ÅR

Skattebetaling

efter den valgte

metode.

Skat uden

investering i

vindmøllen

Pengestrøm

heraf

2010 -209.436 -293.756 84.320

2011 -236.291 -293.756 57.465

2012 -261.144 -293.756 32.612

2013 -279.784 -293.756 13.972

2014 -293.941 -293.756 -185

2015 -305.169 -293.756 -11.413

2016 -313.590 -293.756 -19.834

2017 -319.906 -293.756 -26.150

2018 -324.643 -293.756 -30.887

2019 -328.196 -293.756 -34.440

2020 -330.860 -293.756 -37.104

2021 -332.419 -293.756 -38.663

2022 -332.419 -293.756 -38.663

2023 -332.419 -293.756 -38.663

2024 -332.419 -293.756 -38.663

2025 -332.419 -293.756 -38.663

2026 -332.419 -293.756 -38.663

2027 -332.419 -293.756 -38.663

2028 -332.419 -293.756 -38.663

2029 -332.419 -293.756 -38.663

Totalt -6.194.729 -5.875.120 -319.609
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Det ses af ovenstående at investeringens samlede pengestrøm er positiv og afgiver en årlig

forrentning af 4 % jf. den interne rente. Det ses yderligere at investeringen efter nutidsværdi

udgør DKK 852.215. Nutidsværdien er opgjort ud fra de tilbagediskonterede pengestrømme

efter en diskonteringsfaktor af 2 %, som er fastsat ud fra den formodede inflation.

8.3. Vurdering af investeringens rentabilitet (Mathias)

For at vurderer Anders Andersens investering må vi først konkluderer, hvilke alternative

muligheder Anders Andersen har, for investering af de DKK 750.000. Anders Andersen vil i den

forbindelse, grundet hans alder, have opsparing med henblik på pension. Vi har fra Nordea

indhentet følgende oversigt, over den variable forrentning de giver af kapital pensioner:

ÅR

Pengestrøm fra

investeringen

Pengestrøm fra

K/S snurretoppen

Pengestrøm fra

skattebetalinger

Total

Pengestrøm

Primo -750.000 -750.000

2010 75.114 84.320 159.434

2011 64.060 57.465 121.525

2012 64.060 32.612 96.672

2013 64.060 13.972 78.032

2014 64.060 -185 63.875

2015 64.060 -11.413 52.647

2016 64.060 -19.834 44.225

2017 64.060 -26.150 37.910

2018 64.060 -30.887 33.173

2019 64.060 -34.440 29.620

2020 64.060 -37.104 26.956

2021 64.060 -38.663 25.397

2022 64.060 -38.663 25.397

2023 64.060 -38.663 25.397

2024 64.060 -38.663 25.397

2025 64.060 -38.663 25.397

2026 64.060 -38.663 25.397

2027 64.060 -38.663 25.397

2028 64.060 -38.663 25.397

2029 64.060 -38.663 25.397

Totalt -750.000 1.292.250 -319.609 222.641

4%

852.215

Intern rente

Nutidsværdi
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Det ses heraf, at Nordea vil forrente Anders Andersens indskud af DKK 750.000 med 0,50 % i

rente. Renten er således i forhold til den interne rente af investeringen markant lavere og

investeringen findes heraf rentabel i forhold til dette alternativ.

For at kunne sammenligne de to investeringer i forhold til nutidsværdien har vi udarbejdet

følgende investeringskalkule over investering hos Nordea kapitalpension:

ÅR

Pengestrøm fra

investeringen Afkast

Total

Pengestrøm

Primo -750.000 -750.000

2010 3.750 3.750

2011 3.769 3.769

2012 3.788 3.788

2013 3.807 3.807

2014 3.826 3.826

2015 3.845 3.845

2016 3.864 3.864

2017 3.883 3.883

2018 3.903 3.903

2019 3.922 3.922

2020 3.942 3.942

2021 3.961 3.961

2022 3.981 3.981

2023 4.001 4.001

2024 4.021 4.021

2025 4.041 4.041

2026 4.062 4.062

2027 4.082 4.082

2028 4.102 4.102

2029 750.000 4.123 754.123

Totalt - 78.672 78.672

0,5%

568.838

Intern rente

Nutidsværdi
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Investeringen udgør efter nutidsværdi DKK 568.838. Nutidsværdien er opgjort ud fra de tilbage-

diskonterede pengestrømme efter en diskonteringsfaktor af 2 %, som er fastsat ud fra den

formodede inflation. nutidsværdien er i denne sammenhæng lavere end den oprindelige

investering, hvilket i dette eksempel skyldes, at diskonteringsfaktoren er højere end det årlige

afkast.

8.4 Delkonklusion (Mathias)

Det ses af ovenstående vurdering, at Anders Andersen ved investering i vindmøllen opnår et

langt højere afkast end ved kapitalpensionen i Nordea. Dette skyldes primært de pengestrømme

som forekommer af selve investeringen, men også den isolerede pengestrøm fra de årlige

afskrivningers skatteeffekt som vist i tabellen i afsnit 7.1.

9 Konklusion (fælles)

Når man som privat person skal investere i en vindmølle, er der flere metoder at investere på.

Man kan enten vælge privat køb eller stiftelse af et selskab. Ønsker vindmølleinvestoren at

kunne fratrække omkostningerne fra, i forbindelse med driften af vindmøllen, i sin årlige

personlige indkomst, skal han/hun dog vælge at købe vindmøllen, uden at stifte et aktie- eller

anpartsselskab, men derimod vælge at købe hele vindmøllen selv, eller investere i et kommandit-

eller interessent-selskab.

Kommandit- eller interessentselskaber har den fordel, at de er skattemæssigt transparente, hvilket

betyder at den enkelte investor, har en andel af virksomhedens skattemæssige resultat, som kan

indregnes i den personlige selvangivelse. Skattemæssigt har det derfor ikke nogen betydning, om

man vælger, at investere selv eller gennem et kommandit- eller interessentselskab.

Den skattepligtige kan ved vindmølleinvestering vælge, at lade sig beskatte efter flere metoder.

Den skattepligtige kan vælge at lade sig beskatte af de almindelige regler i personskatteloven,

med tilvalg af ligningslovens § 8P, som kaldes den skematiske metode. Den skematiske metode

er den mest enkle metode, den skattepligtige kan vælge. Metoden foregår på den måde, at man

beskattes af bruttoindkomsten fra vindmølleinvesteringen, med et bundfradrag på DKK 7.000 og

yderligere 40% i fradrag for bruttoindkomsten fratrukket bundfradraget. Ulempen ved denne

metode er, at hvis vindmølleinvesteringen generere et negativ skattemæssigt resultat, kan denne

ikke fratrækkes i den personlige indkomst, men sættes til nul.



Side 73 of 101

Den skattepligtige kan også vælge, at lade sig beskatte efter de erhvervsmæssige regler i

personskatteloven, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Ved benyttelse af de erhvervsmæssige regler i personskatteloven, beskattes man på lige fod med

almindelige lønmodtagere.

Ved benyttelse af reglerne i virksomhedsskatteordningen, er den største fordel at man kan få

lempeligere beskatning, som ligger i nærheden af almindelige selskaber. Herunder bl.a. opnå

fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renter, ved indregning i den personlige indkomst.

Derudover er der det beregnede kapitalafkast, som fratrækkes personlig indkomst og tillægges

kapitalindkomsten.

Der er yderligere også en fordel, ved at man har mulighed for at opspare overskud i

virksomheden. Man kan dermed hæve dem i indkomstår, hvor der er en lavere skattepligtig

indkomst. På denne måde kan den selvstændige erhvervsdrivende hvert år skatteoptimere,

således at man årligt kun hæver op til topskattegrænsen og dermed har mulighed for totalt at

opnå en mindre skattebetaling. Opsparingen i virksomheden skal dog ske med en foreløbig

virksomhedsskat af 25 %, svarende til skattesatsen for 2011.

Der er dog også ulemper ved at benytte virksomhedsskatteordningen, hvis man f.eks. har en høj

erhvervsmæssig kapitalindkomst, vil dette blive beskattet hårdere efter som, at dette vil blive

beskattet som personlig indkomst og ikke kapitalindkomst.

Derudover kan det også være en ulempe, at skulle holde skarp adskillelse mellem virksomheds-

og privatøkonomien. Ydermere skal indskud, hævninger samt bevægelser på

mellemregningskontoen registres særskilt. Der er yderligere også krav til hævningerne, om at de

skal følge hæverækkefølgen.

Kapitalafkastordningen er en mere forenklet udgave af virksomhedsordningen, men samtidig

omfattet af reglerne i virksomhedsskatteloven. Derfor opnår man nogle af de samme fordele.

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen, opnår man ikke fradrag for de erhvervsmæssige

renteudgifter i den personlige indkomst, som man gør i virksomhedsordningen. Dog vil

kapitalafkastet i de fleste tilfælde være højere, da kapitalafkastgrundlaget kun beregnes af

aktiver, hvor gæld ikke medtages som i virksomhedsordningen. På den måde kompensere

kapitalafkastet for at man ikke kan fradrage renteudgifterne. Der kan derfor drages fordel af, at
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benytte kapitalafkastordningen, hvis virksomheden har aktiver med høj værdi, samtidig med at

have et højt resultat og nettorenteomkostningerne. Denne sammensætning medfører, at

kapitalafkastet bliver højest muligt.

Derudover er der på samme måde, som i virksomhedsordningen, mulighed for at udjævne den

skattemæssige virkning af stærkt svingende indkomster, ved benyttelse af en konjunktur-

udligningskonto.

En ulempe ved anvendelse af kapitalafkastordningen, er at konjunkturudligningskontoen

fungerer som en bunden konto, der ikke indgår i virksomhedens almindelige drift. Derudover er

der regler for, hvor meget der må henlægges og hvornår henlæggelsen seneste skal falde til

betaling.

Den måde man opgør sin skattepligtige indkomst på, variere fra de forskellige

beskatningsmetoder. Lønindkomster, kapitalindkomster, ligningsmæssige fradrag med videre,

bliver automatisk ind-berettet til skattevæsenet. Man har dog som skatteydere selv pligt til at

tjekke, at disse oplysninger er korrekt medtaget på ens årsopgørelse. Det specielle ved

vindmølleinvesteringen er, at driften af denne skal, man selv opgøre til skattevæsenet.

Ved den skematiske metode, skal man opgøre bruttoindkomsten som nævnt ovenfor.

Ved de andre beskatningsmetoder, PSL, VSO og KAO, skal man opgøre en skattepligtig

indkomst fra vindmølleinvesteringen. Dette gøres ved, at tage det regnskabsmæssige resultat og

tilbagefører de regnskabsmæssige afskrivninger og derefter fører de skattemæssige

afskrivninger.

De skattemæssige afskrivninger beregnes efter saldometoden. Afskrivningsgrundlaget opgøres

som årets primo saldo, som det første år vil være anskaffelsessummen på vindmøllen, og

efterfølgende år vil det være anskaffelsessummen fratrukket de akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget skal så ganges med afskrivningssatsen. Afskrivningssatsen for

vindmøller må maksimal være 25%.

Ved benyttelse af de erhvervsmæssige regler i personskatteloven, tillægges det skattemæssige

resultat uden renter i den personlige indkomst og nettorenterne fra virksomheden tillægges

kapitalindkomsten.
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Ved benyttelse af virksomhedsskatteordningen, tillægges hele den skattepligtige indkomst i den

personlige indkomst. Er der et beregnet kapitalafkast, skal denne fratrækkes den personlige

indkomst og tillægges kapital indkomsten.

Ved benyttelse af kapitalafkastordningen, tillægges det skattemæssige resultat uden renter i den

personlige indkomst og nettorenterne fra virksomheden tillægges kapitalindkomsten, ligesom

under personskatteloven. Er der et beregnet kapitalafkast, skal denne fratrækkes den personlige

indkomst og tillægges kapital indkomsten.

Valget af beskatningsformen, kan variere fra investering til investering, da der er mange faktorer

der spiller ind på valget heraf. Vindmølleinvestoren bør derfor søge rådgivning herom, da der

kan være meget at spare skattemæssigt, ved valg af den optimale metode.

I denne opgave har vi en fiktiv person Anders Andersen og en fiktiv vindmølle K/S

Snurretoppen. Her ville den optimale løsning for Anders Andersen rent skattemæssigt være, at

benytte de erhvervsmæssige regler i personskatteloven. Grundet at den skattemæssige besparelse

ved anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, ikke vurderes at kunne

dække omkostningerne til den skattemæssige assistance, til opgørelse af diverse regler der er

forbundet med ordningerne. Anders Andersen ville også, kunne drage fordel ved benyttelsen af

virksomheds-ordningen fra det tidspunkt, hvor vindmøllen begynder at generere et overskud, da

han her ville kunne opspare dette i virksomheden, for på den måde at skatteoptimere, ved senere

fald i lønindkomsten.

På baggrund af opgavens beregninger af de årlige skattebetalinger for Anders Andersen. Kan vi

konkludere, at det for hans investering alene bedst kunne betale sig at benytte den

erhvervsmæssige metode efter PSL frem til år 2021. I den resterende periode, var det dog den

skematiske metode, som var mest gunstig. Problemet er bare, at har man først valgt den

skematiske metode fra, kan man ikke bare vælge den til igen. Er man gift, har man dog den

mulighed, at sælge vindmøllen til sin ægtefælle. Ægtefæller er nemlig ikke tvunget til, at blive

beskattet via samme metode.

De faktorer, som i forbindelse med Anders Andersens beregning, var mest medvirkende til

ovenstående resultat, er følgende:

- Ingen forskydning af overskud

- En konstant negativ kapitalindkomst fra virksomheden
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- Ingen hævninger fra virksomheden

Hvis Anders Andersen, havde benyttet sig af forskydning af overskud, som er mulig under VSO,

ville han i formentlig opnå en lavere beskatning. Dette er selvfølgelig givet af, at overskuddene

kunne flyttes til år med en lavere lønindkomst, hvoraf han ville have besparelser i topskatten.

Hvis Anders Andersen i levetiden via den øgede likvidbeholdning, ville opnå en øget

renteindkomst i virksomheden ville han, ved brug af VSO, have en større personlig indkomst

frem for kapital-indkomst ved PSL.

Hvis Anders Andersen i perioden havde valgt, at foretage hævninger af den indskudte kapital,

ville han ligeledes ikke opnå de samme kapitalafkast, som delvist ligger til grund for

skattebetalingerne.

Man bør således ved valg af beskatningsmetode overveje følgende faktorer i en

vindmølleinvestering:

1) Investeringens bruttoindkomst efter den skematiske metode i forhold til fradraget af

afskrivninger under den erhvervsmæssige metode.

2) Den øvrige personlige løn indkomst i forhold til topskattegrænsen i de enkelte år.

3) Om vindmøllens kapitalindkomst er mest positiv eller negativ i hele vindmøllens

levetid.

Investeringernes skattebetaling vil som udgangspunkt genererer negative pengestrømme og

derved være en negativ faktor i forhold til den samlede investerings rentabilitet. Det viser sig

dog, at der via fradrag for afskrivninger i den skattepligtige indkomst, kan opnås en sådan

besparelse, at det har en væsentlig effekt på den samlede rentabilitet. Det er således for en

investor ikke muligt, udelukkende at kunne vurderer en vindmølleinvestering efter dets

pengestrømme uden skattebetalingerne, hvorfor man ved generel vindmølleinvestering bør

inddrage ovenstående faktorer i vurderingen.

Vi har i opgaven yderligere konkluderet at Anders Andersen ved investering i vindmøllen opnår

et langt højere afkast end ved f.eks. en kapitalpensionen i Nordea. Dette skyldes primært de

pengestrømme som forekommer af selve investeringen, men også den isolerede pengestrøm fra

de årlige afskrivningers skatteeffekt.
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11 Anvendte begreber

11.1 Forkortelser

AL Afskrivningsloven

KAO Kapitalafkastordningen

KSL Kildeskatteloven

LL Ligningsloven

LV Ligningsvejledningen

PSL Personskatteloven

SEL Selskabsskatteloven

SL Statsskatteloven

VSL Virksomhedsskatteloven

VSO Virksomhedsordningen
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Bilag 1 – K/S Snurretoppen (Tine)
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Bilag 2 – Anders Andersen skatteregnskab uden gæld (Tine)
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Bilag 3 - Anders Andersen skatteregnskab med gæld (Tine)
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Bilag 4 – Amortiseringstabel af privat lån (Fælles)

Hovedstol 300.000

Kurs 100

År Primo Rente Afdrag Ultimo

2010 300.000 18.000 15.000 285.000

2011 285.000 17.100 15.000 270.000

2012 270.000 16.200 15.000 255.000

2013 255.000 15.300 15.000 240.000

2014 240.000 14.400 15.000 225.000

2015 225.000 13.500 15.000 210.000

2016 210.000 12.600 15.000 195.000

2017 195.000 11.700 15.000 180.000

2018 180.000 10.800 15.000 165.000

2019 165.000 9.900 15.000 150.000

2020 150.000 9.000 15.000 135.000

2021 135.000 8.100 15.000 120.000

2022 120.000 7.200 15.000 105.000

2023 105.000 6.300 15.000 90.000

2024 90.000 5.400 15.000 75.000

2025 75.000 4.500 15.000 60.000

2026 60.000 3.600 15.000 45.000

2027 45.000 2.700 15.000 30.000

2028 30.000 1.800 15.000 15.000

2029 15.000 900 15.000 -
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Bilag 5 – Amortiseringstabel af virksomhed lån (Fælles)

Hovedstol 2.500.000

Kurs 100

År Primo Rente Afdrag Ultimo

2010 2.500.000 100.000 125.000 2.375.000

2011 2.375.000 76.258 125.000 2.250.000

2012 2.250.000 76.258 125.000 2.125.000

2013 2.125.000 76.258 125.000 2.000.000

2014 2.000.000 76.258 125.000 1.875.000

2015 1.875.000 76.258 125.000 1.750.000

2016 1.750.000 76.258 125.000 1.625.000

2017 1.625.000 76.258 125.000 1.500.000

2018 1.500.000 76.258 125.000 1.375.000

2019 1.375.000 76.258 125.000 1.250.000

2020 1.250.000 76.258 125.000 1.125.000

2021 1.125.000 76.258 125.000 1.000.000

2022 1.000.000 76.258 125.000 875.000

2023 875.000 76.258 125.000 750.000

2024 750.000 76.258 125.000 625.000

2025 625.000 76.258 125.000 500.000

2026 500.000 76.258 125.000 375.000

2027 375.000 76.258 125.000 250.000

2028 250.000 76.258 125.000 125.000

2029 125.000 76.258 125.000 -
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Bilag 6 - Bilag til skattemæssig opgørelse 2010-2029 (Fælles)

Bilag til skattemæssig opgørelse

Uddrag af regnskabsposter 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021

Resultatopgørelse

Omsætning 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886

Omkostninger -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057

Driftøkonomiske afskrivninger -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Finansielle poster -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269

Regnskabsmæssig resultat 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560

Skattemæssige korrektioner

Tilbageførsel af driftøkonomiske afskrivninger 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Skattepligtig resultat før afskrivninger 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560

Skattemæssige afskrivninger -1.057 -1.409 -1.879 -2.506 -3.341 -4.454 -5.939 -7.919 -10.559

Skattepligtig resultat 75.503 75.151 74.681 74.054 73.219 72.106 70.621 68.641 66.001

Skattepligtig resultat før renter 82.772 82.420 81.950 81.323 80.488 79.375 77.890 75.910 73.270

Vindmøllen

Primo værdi 4.228 5.638 7.517 10.023 13.363 17.818 23.757 31.676 42.235

Afskrivning 25% -1.057 -1.409 -1.879 -2.506 -3.341 -4.454 -5.939 -7.919 -10.559

Ultimo værdi 3.171 4.228 5.638 7.517 10.023 13.363 17.818 23.757 31.676

Anlægsaktiver

Vindmøllen - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Likvider 1.292.254 1.228.194 1.164.134 1.100.074 1.036.014 971.954 907.894 843.834 779.774

Aktiver i alt 1.292.254 1.278.194 1.264.134 1.250.074 1.236.014 1.221.954 1.207.894 1.193.834 1.179.774

Gæld

Primo 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500 75.000 87.500 100.000 112.500

Afdrag -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500

Ultimo - 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500 75.000 87.500 100.000

Egenkapital

Primo 1.265.694 1.239.134 1.212.574 1.186.014 1.159.454 1.132.894 1.106.334 1.079.774 1.053.214

Årets resultat 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560

Årets hævninger - - - - - - - - -

Ultimo 1.292.254 1.265.694 1.239.134 1.212.574 1.186.014 1.159.454 1.132.894 1.106.334 1.079.774

Passiver i alt 1.292.254 1.278.194 1.264.134 1.250.074 1.236.014 1.221.954 1.207.894 1.193.834 1.179.774
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Bilag til skattemæssig opgørelse

Uddrag af regnskabsposter 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Resultatopgørelse

Omsætning 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886 119.886

Omkostninger -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057 -36.057

Driftøkonomiske afskrivninger -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Finansielle poster -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269 -7.269

Regnskabsmæssig resultat 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560

Skattemæssige korrektioner

Tilbageførsel af driftøkonomiske afskrivninger 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Skattepligtig resultat før afskrivninger 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560 76.560

Skattemæssige afskrivninger -18.771 -25.028 -33.371 -44.495 -59.326 -79.102 -105.469 -140.625 -187.500

Skattepligtig resultat 57.789 51.532 43.189 32.065 17.234 -2.542 -28.909 -64.065 -110.940

Skattepligtig resultat før renter 65.058 58.801 50.458 39.334 24.503 4.727 -21.640 -56.796 -103.671

Vindmøllen

Primo værdi 75.085 100.113 133.484 177.979 237.305 316.406 421.875 562.500 750.000

Afskrivning 25% -18.771 -25.028 -33.371 -44.495 -59.326 -79.102 -105.469 -140.625 -187.500

Ultimo værdi 56.314 75.085 100.113 133.484 177.979 237.305 316.406 421.875 562.500

Anlægsaktiver

Vindmøllen 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg 0 0 0 0 0 0 0 0 11460

Likvider 651.654 587.594 523.534 459.474 395.414 331.354 267.294 203.234 127.714

Aktiver i alt 1.151.654 1.137.594 1.123.534 1.109.474 1.095.414 1.081.354 1.067.294 1.053.234 1.039.174

Gæld

Primo 137.500 150.000 162.500 175.000 187.500 200.000 212.500 225.000 237.500

Afdrag -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500

Ultimo 125.000 137.500 150.000 162.500 175.000 187.500 200.000 212.500 225.000

Egenkapital

Primo 1.000.094 973.534 946.974 920.414 893.854 867.294 840.734 814.174 787.614

Årets resultat 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560 26.560

Årets hævninger - - - - - - - - -

Ultimo 1.026.654 1.000.094 973.534 946.974 920.414 893.854 867.294 840.734 814.174

Passiver i alt 1.151.654 1.137.594 1.123.534 1.109.474 1.095.414 1.081.354 1.067.294 1.053.234 1.039.174
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Bilag 7 - Beregning af den erhvervsmæssige PSL metode (Fælles)
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Bilag 8 - Beregning af den erhvervsmæssige VSO metode (Fælles)
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Bilag 9 - Bilag til beregning af den erhvervsmæssige VSO metode
(Fælles)

Bilag til beregning af den erhvervsmæssige VSO metode
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Bilag til beregning af den erhvervsmæssige VSO metode
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Bilag 10 - Beregning af den erhvervsmæssige KAO metode (Fælles)
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Bilag 11 - Bilag til beregning af den erhvervsmæssige KAO metode
(Fælles)

Opgørelse af skattepligtigt resultat af K/S Snurretoppen 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

Skattepligtigt resultat 75.503 75.151 74.681 74.054 73.219 72.106 70.621 68.641 66.001 62.482

Som fordeles således:

Personlig indkomst 50.854 51.755 52.529 53.134 53.513 53.591 53.269 52.412 50.842 48.322

Kapitalafkast 24.648 23.395 22.152 20.921 19.706 18.514 17.352 16.229 15.159 14.159

Virksomhedsindkomst - - - - -

Fordelt indkomst i alt 75.503 75.151 74.681 74.054 73.219 72.106 70.621 68.641 66.001 62.482

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag for K/S Snurretoppen

Vindmølle 3.171 4.228 5.638 7.517 10.023 13.363 17.818 23.757 31.676 42.235

Tilgodehavender fra salg - - - - - - - - - -

Likvider 1.292.254 1.228.194 1.164.134 1.100.074 1.036.014 971.954 907.894 843.834 779.774 715.714

Aktiver 1.295.425 1.232.422 1.169.772 1.107.591 1.046.037 985.317 925.712 867.591 811.450 757.949

Kapitalafkastgrundlag 1.295.425 1.232.422 1.169.772 1.107.591 1.046.037 985.317 925.712 867.591 811.450 757.949

Kapitalafkast, 2% 24.648 23.395 22.152 20.921 19.706 18.514 17.352 16.229 15.159 14.159

Opgørelse af skattepligtigt resultat af K/S Snurretoppen 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Skattepligtigt resultat 57.789 51.532 43.189 32.065 17.234 -2.542 -28.909 -64.065 -110.940 -162.386

Som fordeles således:

Personlig indkomst 44.535 39.059 31.330 20.598 5.861 -14.216 -41.411 -78.098 -127.442 -182.386

Kapitalafkast 13.254 12.473 11.859 11.468 11.373 11.674 12.502 14.033 16.502 20.000

Virksomhedsindkomst

Fordelt indkomst i alt 57.789 51.532 43.189 32.065 17.234 -2.542 -28.909 -64.065 -110.940 -162.386

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag for K/S Snurretoppen

Vindmølle 56.314 75.085 100.113 133.484 177.979 237.305 316.406 421.875 562.500 750.000

Tilgodehavender fra salg - - - - - - - - 11.460 13.490

Likvider 651.654 587.594 523.534 459.474 395.414 331.354 267.294 203.234 127.714 61.624

Aktiver 707.968 662.679 623.647 592.958 573.393 568.659 583.700 625.109 701.674 825.114

Kapitalafkastgrundlag 707.968 662.679 623.647 592.958 573.393 568.659 583.700 625.109 701.674 825.114

Kapitalafkast, 2% 13.254 12.473 11.859 11.468 11.373 11.674 12.502 14.033 16.502 20.000
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Bilag 12 - Beregning af den skematiske metode (Mathias)
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Bilag 13 – Interview med Helle Surkjær Mogensen (Mathias)

Hej Mathias,
Undskyld forsinkelsen.

Nedenstående dækker vores marked og vores kunder, som ikke er Danmark og
danskere, men Europa++ og både private og professionelle investorer.

Hvilke yderligere motiver oplever i folk kommer til jer med ud over det rent økonomiske
ved investering i vindmøller ?

For det første er der to økonomiske motiver: Rentabilitet af det investerede beløb og
afskrivninger i anden skat, begge økonomiske, men det sidste er det absolut tungeste for de
private investorer vi har solgt til.

Dertil tæller det for nogen at der er tale om en grøn investering: bæredygtighed i det
samlede liv, global ansvarlighed.

Pensionsplanlægning.

Er interessen for investering i vindmøller stigende i den seneste årrække og hvor meget
anslår i stigningen/faldet til ?

Vi har skiftet markedsfokus fra privat investorer over til professionelle investorer, så vores
vurdering har som sådan et brud, men vi oplever interessen som stor, det har den altid
været, det er ikke afsætningsmuligheder som er den begrænsende faktor.

Hvor stort et økonomisk råderum har den typiske private investor og vil han oftest
benytte sig af fremmed kapital til finansiering af købet ?

Det er meget forskelligt. Nogen betaler kontant af egne midler og andre går efter
fuldstændig fremmedfinanciering. En stor del af vore ”gamle” projekter har været med en
mulighed for 75% finansiering, som vi dog ikke er involveret i.

Hvilke risici eller farer ser i ved investering i vindmøller ?

Hvis det ikke blæser så meget som vindmålingerne har vist før opførelsen, med de
klimaændringer vi ser for tiden kan det måske være en risiko.

Ændringer i renteniveauet kan skubbe uheldigt til økonomien hvis man har variabelt
forrentede lån, men de store KFW lån er fastforrentede i 10 år..
Politiske ændringer af afregningspriser og muligheder for at stoppe møllen for at beskytte
netværket mv, men det er ikke specielt sandsynligt da der globalt er stærk politisk vilje til
at fremme vindenergi.

Og et par stykker man selv kan minimere: Skader uden forsikringsdækning. Dårligt
regulerede interesentskabsforhold.

Best Regards
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Helle Surkjær Mogensen
Consultant, Business Performance &
Controlling

Phon
e:

+45 96 19 11 59

Fax: +45 96 19 21 09
Mail: hm@globalwindpower.com
Web:www.globalwindpower.com


