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1 Forord 

Vi er på HD 2.del blevet undervist i seks fag, og her er det skat, der mest har vakt min interesse.  

Det er også det fagområde, foruden eksternt regnskab, som jeg i min dagligdag som revisorassistent 

gør mest brug af. Faget skat II omhandler skatteberegningstyper for selvstændige erhvervsdrivende, 

virksomhedsomdannelse og generationsskifte. I mit job som revisorassistent vil jeg komme til at 

arbejde med disse områder, og derfor er det af særlig relevans, at de bliver emnerne i min 

afhandling. Revisorer arbejder dagligt med disse områder, hvor de løbende forsøger at hjælpe deres 

kunder bedst muligt, så kunderne ender med at træffe de rigtige beslutninger. De tre faser, som er 

opstart, omdannelse og generationsskifte, er meget tidskrævende, kræver god planlægning og 

forberedelse. Hvis de gennemføres helt efter bogen, bør det kunne ske næsten skattefrit, og dermed 

bliver regningen billigere for ejeren. Der er dog andre aspekter af sagen end kun den skattemæssige 

del. Dette skal vi se nærmere på i det efterfølgende. 

1.1.1.1 Rådgiver 

Som en rådgiver for en virksomhed er det vigtigt at analysere risikoen ved en given branche. Dette 

indebærer, at man skal analysere kundepotentiale, vækstmuligheder samt stigninger i risici. Man 

skal samtidig også se på muligheder for et eventuelt salg eller opkøb. I analysen tilhører der også en 

skattemæssig del, og denne kan være meget vanskelig at have med at gøre, især når man taler om en 

ny opstartet virksomhed, hvor man endnu ikke kender dens fremtid. Forarbejdet tager udgangspunkt 

i at undersøge ejers interesser og hensigter samt branchens udviklingsstatistik, som er væsentlig for 

at kunne opnå en bedre rådgivning. Først når man har dette forarbejde på plads, kan man 

koncentrere sig om den skattemæssige side og hjælpe virksomheden i den retning, som er mest 

fordelagtig for ejer, virksomheden og virksomhedens efterkommere. 

Rådgivning er i forvejen dyrt, og får man i begyndelsen forkert rådgivning, kan det komme til at 

koste mange penge for virksomhedsejeren; både til rådgivning men også til skat. Denne rådgivning 

skal være med til at sikre, at virksomhedsejeren vælger den virksomhedsform, som passer til det 

behov, ejer må have, og hvad der skattemæssigt bedst kan betale sig. 

1.1.1.2 Virksomhedens forløb 

Skat er et af de største og mest komplekse områder, og dermed er det også et område, hvor 

mennesker begår flest fejl. Det er et område, hvor man er afhængig af ordentlig rådgivning, så man 

ikke snyder sig selv og ikke kommer til at hænge på en alvorlig og dyr skattesag. Alle i vores 

samfund er afhængig af skat; hvad enten man er arbejdsløs eller ejer af et kæmpe rederi. I Danmark 
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bliver der hvert år registreret flere tusinder af nye virksomheder, og for mange af dem vil de på et 

tidspunkt komme igennem en omdannelse fra virksomhed til selskab samt til senere 

generationsskifte eller salg.  

Mange selvstændige har i begyndelsen et fuldtidsjob ved siden af deres virksomhed for at få 

økonomien til at løbe rundt, men mange vælger også at gå den direkte vej og satse alt på deres 

virksomhed. Netop ny opstartede selvstændige har derfor lige fra begyndelsen behov for ordentlig 

rådgivning, da det ellers kan ende galt. Det ses nemlig ofte, at folk med ny opstartede virksomheder 

bruger penge som aldrig før, og pludselig går det galt, fordi de f.eks. ikke har tænkt over, at der skal 

betales moms og skatter af indtjeningen i virksomheden. Rådgivningen skal hjælpe de ny opstartede 

således, at de ikke kommer til at betale hverken for meget eller for lidt i skat. Denne rådgivning skal 

samtidig tage højde for ejers krav, selvom et andet valg havde været billigere. Problemstillingen er 

derfor, hvordan man bedst hjælper dem med at optimere deres indtjening efter de muligheder, der er 

til stede - så man både overholder ejers og SKATs betingelser. 

Når det bliver relevant for dem senere at omdanne virksomheden til et selskab, f.eks. som følge af, 

at deres debitorer og kreditorer bliver større og større, får de igen behov for rådgivning samt 

yderligere assistance med selve omdannelsen. Inden for skat kan man vælge enten en skattepligtig- 

eller en skattefri omdannelse. Der er faste kriterier for, hvordan en omdannelse skal gennemføres, 

og det kan gå hen og blive rigtig dyrt, hvis ejer får forkert rådgivning. Heri ligger problemstillingen 

at finde den løsning, som opfylder ejers krav nu og her, men også på sigt, hvis selskabet på et 

tidspunkt skal sælges eller succederes til familie eller nære medarbejdere. Det er igen ejers 

betingelser, som skal opfyldes, og herfor kan man som rådgiver være tvunget til at foreslå en 

løsning, som skattemæssigt bliver dyrere for ejer, men til gengæld opfylder ejers kriterier.  

Selskabet skal på et tidspunkt afhændes, og nogle selskabsejere har siden opstarten vidst, hvem der 

skal overtage deres selskab. Andre finder først ud af det et par år før, det reelt skal ske. Ejeren skal 

på tidspunktet, hvor selskabet står til afhændelse, have gjort sig tanker om, hvordan hans og 

muligvis sin hustrus pensionsalder ser ud rent økonomisk. Det er i dag meget almindeligt, at folk 

tegner en pension i form af rate- eller kapitalpension ved siden af folkepensionen. Dog er det ikke 

alle, som har fået oprettet én i tide, hvorved opsparingen er væsentlig mindre end folk, der har 

sparet op i 30 år. Denne del af befolkningen har måske i stedet valgt at spare op i deres bolig eller 

måske ingenting, når alt kommer til alt. Problematikken i denne situation er, hvordan selskabet skal 

afhændes. Her menes, om det kun er en del eller hele selskabet, og hvorvidt selskabsejeren kan 

opretholde en fast indkomst fra en del af selskabet, selvom han går på pension. For en rådgiver er 
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det væsentligt at vide, hvor mange penge ejeren har behov for i sin hverdag, så det igen bliver 

muligt at optimere selskabsejerens indkomst bedst muligt. 

Min afhandling tager, på baggrund af ovenstående problemer, udgangspunkt i de skattemæssige 

aspekter, der er vedrørende opstart, omdannelse og generationsskifte af virksomheder. Jeg vil i 

afhandlingen lægge særlig vægt på optimeringen af skat for virksomhedens / selskabets ejer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhandlingen er udarbejdet af: 

 

_________________________ 

Bent Erik Laursen  
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1.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i de problemstillinger, som blev opstillet i indledningen, samt de forhold som 

blev diskuteret, er det interessant at opstille følgende problemformulering. 

1.2.1.1 Hovedspørgsmål 

Med udgangspunkt i en konkret virksomhed: 

1) Hvordan optimeres virksomhedens beskatningsforløb bedst muligt? 

Hovedspørgsmålet vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål.   

1.2.1.2 Underspørgsmål 

Fase 1: Virksomhedens start. 

2) Hvilken beskatningsform kan bedst betale sig:  

a) Personligdrevet virksomhed? 

b) Personligdrevet virksomhed beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen? 

Fase 2: Virksomhedsomdannelse. 

3) Hvilken af følgende omdannelsesmodeller kan bedst betale sig: 

a) Skattefri omdannelse? 

b) Skattepligtig omdannelse? 

4) Hvilken af ovenstående metoder er bedst på kort og på lang sigt? 

Fase 3: Generationsskifte. 

5) Hvilke metoder er mest fordelagtig for ejer, og hvilke metoder er mest fordelagtig for 

selskabsovertager ved succession? 

1.3 Afgrænsning 

Den skattemæssige optimering af virksomhedens beskatningsforløb vil foregå med udgangspunkt i 

de skattemæssige gældende regler for 2010, og dermed vil der ikke blive taget højde for tidligere 

eller nyere regler.  

1.3.1.1 Kapitalafkastordning 

Ordningen omfatter regler, der ligger tæt op ad virksomhedsskatteordningen. Jeg vil ikke analysere 

ordningen yderligere, da det er virksomhedsskatteordningen, som er mest interessant og på samme 

gang, den mest brugte beskatningsmodel. Her vil jeg dog sammenligne fordele og ulemper for at 

gøre læseren opmærksom på dens eksistens således, at den ikke bliver udelukket som valg som 
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beskatningsmodel. Kapitalafkastordningen ses ofte brugt hos folk med udlejningsejendomme, hvor 

indtægterne er begrænsede, eller hvor udlejning er deres eneste indtægt.  

1.3.1.2 Generationsskifte 

Inden for området generationsskifte eksisterer både salg og succession. Jeg vil i opgaven på 

baggrund af omfangsbegrænsning kun koncentrere mig om succession til nærmeste familie.  

1.4 Metode 

Min afhandling vil handle om optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb, og min 

problemstilling tager udgangspunkt i opstart af en mindre erhvervsvirksomhed. Jeg vil redegøre for 

det mest optimale skattemæssige livsforløb, hvor der samtidigt bliver taget højde for ejers krav og 

interesser. Livsforløbet vil tage udgangspunkt i en personlig ejet virksomhed, hvor ejer senere 

ønsker at omdanne denne til et selskab og senere igen ønsker at generationsskifte selskabet.   

Jeg vil med udgangspunkt i førnævnte problemformulering og problemstilling udarbejde en 

afhandling, som giver læser en forståelse af de skattemæssige aspekter inden for stiftelse, 

omdannelse og generationsskifte af virksomheder samt de skattemæssige problemstillinger, der 

ligger foran en indehavers valg og beslutninger. Min indgangsvinkel til afhandlingen er at optimere 

virksomhedens skatteforløb bedst muligt. 

Min besvarelse vil tage udgangspunkt i en teoretisk eksisterende dansk erhvervsvirksomhed. Jeg vil 

underbygge besvarelsen med beregninger og talopstillinger samt relevant teori inden for hvert 

område.  

Jeg vil analysere de skattemæssige muligheder for hver fase og, på baggrund af disse analyser, 

foretage en skatteoptimering for virksomheden ved den pågældende fase. De tre faser, som jeg vil 

analysere, er, som nævnt: Opstart, virksomhedsordning, omdannelse til selskab og til sidst 

generationsskifte. Jeg vil hovedsageligt beskæftige mig med de skattemæssige valgmuligheder, 

hvor der skal betales så lidt skat som muligt, men jeg vil dog inddrage ejers krav samt andre 

alternativer for til sidst at kunne sammenholde mulighederne i den endelige analyse og optimering.  

Jeg vil vurdere hver fase; både hvad angår skattemæssige beregninger og talopstillinger, men også 

hvor der bliver taget hensyn til indehavers kriterier. Jeg vil endvidere vurdere, hvad der 

skattemæssigt bedst kan svare sig for indehaver nu og her og på længere sigt. 

Hvad angår virksomhedsomdannelsen vil jeg sideløbende lave beregninger på, hvis virksomheden 

blev omdannet ved skattefri eller skattepligtig omdannelse. Beregningerne vil til sidst blive 
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sammenlignet for at kunne konkludere hvilken af modellerne, der var bedst for hhv. ejer og 

overtager. 

For at besvare problemformuleringen vil jeg inddrage al relevant teori fra undervisningen, inddrage 

eksterne kilder samt inddrage relevante love og vejledninger. Jeg vil til selve beregningerne gøre 

brug af skatteprogrammet SP Skat fra Magnus Informatik, da dette er fuldt opdateret med 

skattereglerne for 2010. 

1.5 Formål 

Afhandlingens primære formål er at belyse de skattemæssige aspekter hvad angår iværksætterfasen, 

omdannelsesfasen og generationsskiftefasen. Formålet er optimering af den indkomst, som ejer får 

fra sin virksomhed, som senere bliver til et selskab. Dette dækker både over lønindkomst, 

kapitalindkomst samt udbytte fra ejers selskab. Ligeledes er formålet at se på forskelle mellem 

virksomheder ejet i personligt eller selskabsregi. Virksomhedsejere, der læser denne afhandling, vil 

kunne bruge den som et opslagsværk, når de ønsker viden om, hvilken virksomhedsform de bør 

vælge. Den vil kunne hjælpe dem med at beslutte, hvorvidt de bør omdanne deres virksomhed til 

selskab, eller om de bør beholde den nuværende virksomhed og i stedet lade sig beskatte efter 

virksomhedsskatteordningen.  

1.6 Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er iværksættere, nuværende virksomhedsejere, selskabsejere og 

naturligvis revisorer og skattefolk, som arbejder med ovennævnte områder i deres dagligdag. 

Iværksættere og ejere vil have stor interesse for disse områder, da det jo netop er dem og deres 

fremtid, som afhandlingen drejer sig om. 

1.7 Disposition 

Opgaven er disponeret over 3 dele. 1. del indeholder teorien, der ligger til grund for casen i 2.del. 

1.del er inddelt i kapitler, som udgør et kapitel for hvert emne: Virksomhed drevet i personligregi, 

Kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen, Omdannelse og Generationsskifte. 2.del 

indeholder casen, som følger strukturen fra kapitel 1. Her bliver der gjort rede for den praktiske del 

af teorien i form af beregning og analyser på en konkret virksomhed.   

3.del udgør den endelige konklusion på opgaven. Alle kapitler vil indeholde delkonklusioner for at 

anskueliggøre resultatet for læseren. Delkonklusionerne bliver opsamlet i det sidste kapitel. 
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Del 1 - Teori 

2 Virksomhed i personligt regi 

2.1 Indledning 

Kapitlet omhandler skattereglerne for personlig indkomst samt virksomheder drevet i personligt 

regi. Kapitlets formål er at identificere de skattemæssige aspekter og forskelle mellem de 

beskatningsformer, som er mulige for selvstændige erhvervsdrivende. I kapitel 1 vil der 

indledningsvist blive gjort rede for den skattepligtige indkomst samt de ændringer i Forårspakke 

2.0, som har indflydelse på den personlige indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag; 

altså påvirkning på den almindelige borgers indkomst. I kapitel 2 vil der blive gjort rede for 

formålet med kapitalafkastordning og virksomhedsskatteordning samt de skattemæssige forhold, 

som der specielt er for disse to skatteberegningsmodeller. Afslutningsvist vil de to 

skatteberegningsmetoder blive sammenlignet ved hhv. fordele og ulemper. 

2.1.1 Personlig indkomst  

Personskatteloven (Herefter forkortet til PSL) omhandler de forskellige indkomstformer, som 

gælder for alle skattepligtige personer. Jf. PSL skal den skattepligtige opgøre en skattepligtig 

indkomst. Denne udgøres af en personlig indkomst, en kapitalindkomst og en aktieindkomst. En 

skattepligtig indkomst udgør alt skattepligtig indkomst, som ikke omfattes af aktieindkomst; lige 

meget om der er tale om personlig indkomst eller kapitalindkomst. Man opdeler den skattepligtige 

indkomst i personlig indkomst og kapitalindkomst, og det samme gør sig gældende for de 

fradragsberettigede udgifter.  

Personlig indkomst er som hovedregel den del af den skattepligtige indkomst, som ikke medregnes i 

kapitalindkomsten. Det er bl.a. lønindkomst og indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed har den skattepligtige mulighed for at fradrage driftsomkostninger, 

og de omfatter bl.a. skattemæssige afskrivninger og AM-bidrag. I personlig indkomst fradrages 

også indbetalinger til pensioner, kapitalpensionsordninger og ratepensionsordninger. For 

kapitalpension gælder det, at det indbetalte beløb kun kan fradrages i bundskatten og den tidligere 

mellemskat. Indbetalinger til ratepensioner kan fradrages i bund- og topskat.  
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For at konkretisere tingene har jeg herunder opsat et meget forenklet skema. 

Beregning af den skattepligtige indkomst: 

Figur 1 – Skattepligtig indkomst 

+/÷

÷

= Skattepligtig indkomst

Ligningsmæssige fradrag

Kapitalindkomst

Personlig Indkomst

 

2.1.2 Kapitalindkomst 

Kapitalindkomsten omfatter nettobeløbet af forskellige indtægter og udgifter1. Som et eksempel kan 

renteindtægter og renteudgifter, skattepligtige gevinster samt fradragsberettigede tab efter 

kursgevinstloven (Herefter forkortet til KGL) nævnes. Endvidere medtages kapitalafkast2 med 

fradrag af kapitalafkast medregnet i den personlige indkomst3. Sidste kapitel bliver forklaret og 

illustreret under kapitlet om Kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen.  

Nedenstående skema viser forskellen på personlig indkomst og kapitalindkomst jf. reglerne 

for 2010. 

Figur 2 -  Skatteprocenter 
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Som man kan se, indeholder kapitalindkomsten: kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat. Når 

man har en positiv kapitalindkomst over kr. 40.000, og man samtidig er topskatteyder, stiger 

skatteprocenten. Kapitalindkomst over kr. 40.000 bliver beskattet med maksimalt 49,5 % (gældende 

                                                 
1 Jf. PSL § 4  
2 Jf. VSL § 22 a 
3 Jf. VSL § 23 a og VSL § 22 c 
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regler for 2010). Vær opmærksom på at fradragsprocenten på negativ kapitalindkomst (33,5 %) 

ikke ændrer sig.  

For at opsummere: 

� Positiv kapitalindkomst max: 49, 5 % 

� Negativ kapitalindkomst max: 33,5 % 

2.1.3 Aktieindkomst mfl. 

Aktieindkomst er de indkomster og tab, der står nævnt i PSL § 4 a. Aktieindkomst omfatter bl.a. 

aktieudbytter samt udlodninger fra investeringsforeninger og fortjenester samt tab4.  

Aktieindkomst er ekskluderet fra den skattepligtige indkomst, og det samme gælder for gaver 

indenfor gaveafgiftskredsen, som beskattes med 15 % ved beløb over kr. 58.700 (2010) samt 

gevinster fra offentlige spil.  

2.1.4 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag er fradrag, som ikke kan trækkes fra; hverken i den personlige indkomst, 

kapitalindkomsten eller aktieindkomsten. Udgifterne svarer lidt til en virksomheds driftsudgifter. 

Det er udgifter, som ofte er i forbindelse med den skattepligtiges erhverv; altså udgifter som den 

skattepligtige har i forbindelse med at tjene til sin løn. Men nogle af de ligningsmæssige fradrag er 

også beløb, som er uundgåelige for mange mennesker, som f.eks. underholdningsbidrag til børn 

eller tidligere ægtefælle. Som øvrige eksempler kan befordringsfradrag og kontingenter til A-kasse 

og fagforeninger nævnes. Ligningsmæssige fradrag har i 2010 en effektiv fradragsværdi på ca. 33,5 

%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Jf. ABL §§ 12-14 
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For at opsummere kapitlet, Personlig indkomst, har jeg nedenfor indsat et skema, som viser et 

eksempel på en beregning af indkomstskat for personer i 2010.  

Figur 3 – Beregning af indkomstskat for personer i 2010 

 

Som skemaet viser, er den maksimale skatteprocent 51,5 % ekskl. kirkeskat og AM-bidrag. Denne 

procent er væsentlig, når man driver personlig virksomhed. Mange virksomheder vil hurtig 

overstige grænsen for topskat, og dermed rammer de skatteprocenten på 51,5 %. Hvis man kunne 

flytte nogle af sine indtægtskroner fra personlig skat til kapitalindkomst, ville det kunne spare en 

masse skattekroner. Dette har SKAT muliggjort ved at indføre kapitalafkastordningen og 

virksomhedsskatteordningen til dem, som er selvstændige erhvervsdrivende. 

Skatteberegningsmodellerne vil blive analyseret i 2. kapitel. Først vil jeg analysere den virkning, 

Forårspakke 2.0 har på den almindelige borgers indkomst samt personer, som driver virksomhed i 

personligt regi. 

2.1.5 Forårspakke 2.0 

Dette kapitel omhandler de vigtigste punkter fra Forårspakke 2.0, som har indflydelse på den 

skattepligtige indkomst. Jeg vil i dette kapitel analysere ændringer i sundhedsbidraget, 

mellemskatten og kapitalindkomsten.  

2.1.5.1 Udfasning af sundhedsbidraget 

Når sundhedsbidraget bliver flyttet til bundskatten over de kommende år, vil det få konsekvenser 

for de fradrag, som kan trækkes fra den skattepligtige indkomst.  

 

Kommuneskat 25,04%

Sundhedsbidrag 8,00%

Bundskat 3,67%

Topskat 15,00%

51,71%

Nedslag -0,21%

51,50%

Kirkeskat 0,70%

Samlet marginalskat 52,20%

Samlede skatter til kommune og stat kan ikke overstige 

51,5 % ekskl. Kirkeskat og Am-bidrag

Beregning af Indkomstskat for personer i 2010
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Ændringen medfører følgende faldende værdier: 

� Værdien af ligningsmæssige fradrag (befordringsfradrag, fagforening, A-kasse, 

beskæftigelsesfradrag mv.) 

� Værdien af negativ nettokapitalindkomst over kr. 50.000 (renteudgifter). 

Den fremtidige værdi ændres fra de nuværende ca. 32,5 % til ca. 24,5 % ekskl. kirkeskat eller ca. 

33,5 % til ca. 25,5 % inkl. kirkeskat. Dermed trækkes værdierne kun fra i den skattepligtige 

indkomst med virkning for kommune og kirkeskat og derfor uden det hidtidige sundhedsbidrag på 8 

%.  

Nedsættelsen er også gældende for skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst og får 

følgende konsekvenser: 

� Negativ nettokapitalindkomst (nettorenteudgifter), som overskrider kr. 50.000 pr. år (kr. 

100.000 hvis gift) falder gradvist i skatteværdi fra ca. 33,5 % til ca. 

25,5 % inkl. kirkeskat. Dette sker i perioden fra 2012 til 2019 i takt med, at 

sundhedsbidraget gradvist flyttes til bundskat. 

� Negativ nettokapitalindkomst (nettorenteudgifter) under disse beløbsgrænser beholder deres 

fradragsværdi. Dette sker på baggrund af et særligt nedslag i indkomstskatterne samtidig 

med aftrapning af sundhedsbidraget. 

2.1.5.2 Mellemskatten forsvinder 

I indkomståret 2010 bliver mellemskatten afskaffet, og loftet for topskat bliver hævet. Dette har sin 

påvirkning flere steder. De højtlønnede får en skattebesparelse i topskatten og den tidligere 

mellemskat. De lavtlønnede får en besparelse på baggrund af, at loftet på den tidligere mellemskat 

er afskaffet og afløst af loftet for topskat. I 2010 betyder det, at hvis man skal betale topskat, skal 

den personlige indkomst efter AM-bidrag og fradrag for indskud til pension overstige kr. 389.900. 

2.1.5.3 Ændring af kapitalindkomsten 

I 2010 er der lavet en ekstra regel for positiv kapitalindkomst, som giver et bundfradrag på kr. 

40.000. Hvis beløbet er større, skal der betales topskat af det resterende. For de personer, der 

allerede betaler topskat, betyder det en besparelse på omkring kr. 4.000. For ægtefæller gælder det, 

at hvis deres fradrag ikke er opbrugt, kan de udnytte hinandens fradrag, og derved bliver beløbet 

maksimalt kr. 80.000.  

 



Bent Erik Laursen Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb HD(R) 

Side 16 af 104 

 

Figur 4 herunder illustrerer, hvordan en skattepligtig vil blive beskattet af kapitalindkomst 

(bemærk at skemaet viser tal og procenter for 2011) 

Figur 4 – Kapitalindkomst og aktieindkomst 

 

Marginalskatten for personlig indkomst i Danmark kan højst udgøre 51,5 % (2010 gennemsnit) 

ekskl. AM-bidrag og kirkeskat, hvorimod positiv kapitalindkomst maksimalt kan udgøre 49,5 % 

(2010 gennemsnit.). Bemærk at bundskattesatsen stiger fra 3,67 % til 11,67 % i perioden 2012-

2019. Dette får også indvirkning på den negative kapitalindkomst samt ligningsmæssige fradrag, da 

disse ikke kan trækkes fra i grundlaget for bundskat men kun i grundlaget hvor sundhedsbidraget 

indgår. Fradragsprocenten falder altså med et niveau i 2012 på 33,5 % til 25,5 % i år 2019. For 

boligejere, folk med høje kassekreditter samt borgere med dyre forbrugslån betyder det, at de skal 

betale væsentlig flere penge i skat.  
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Som man kan se i mit eksempel nedenfor, vil en person med en gennemsnitlig indkomst på kr. 

300.000 og renteudgifter for kr. 50.000 komme til at betale ca. kr. 5.000 mere i skat i 2019 for 

den samme størrelse renteudgift. 

Figur 5 – Negativ kapitalindkomst 

 

Jo større renteudgifterne er, jo mere kan ændringen mærkes.  

2.2 Delkonklusion  

For kort at opsummere afsnittet til brug for den videre afhandling vil jeg her konkludere følgende: 

En skattepligtig indkomst for personer opgøres årligt og består af personlig indkomst, 

kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Derudover hører andre indkomster såsom 

aktieindkomst. Forårspakke 2.0 har stor indflydelse på den skattepligtige indkomst fremover. Blandt 

andet udfases sundhedsbidraget, mellemskatten forsvinder, og der ændres på beskatningen af 

kapitalindkomsten og de ligningsmæssige fradrag. I Danmark er marginalskatten for personlig 

indkomst på 51,5 % (2010) ekskl. AM-bidrag og kirkeskat, hvorimod kapitalindkomsten har en 

marginalskat på 49,5 %. Ved at sundhedsbidraget udfases, falder fradragsprocenten fra de 

nuværende 33,5 % til 25,5 %, og det bliver derfor dyrere at være låntager i Danmark fremover. 

Mellemskatten udfases, hvilket giver en besparelse for personer med middel indkomst, til gengæld 

stiger bundskatten i takt med, at sundhedsbidraget udfases, hvilket betyder større skat til de 

lavtlønnede.  

2.2.1.1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende 

De grundlæggende forskelle mellem at være lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende er 

følgende: 

� Som lønmodtager modtager man vederlag for personligt udført arbejde for en arbejdsgiver. 

Arbejdet udføres efter arbejdsgivers anvisninger og for dennes regning og risiko.  

Person 1 2012 2019

Løn 300.000kr.       300.000kr.        

Renteudgift 50.000kr.          50.000kr.          

Fradragsprocent 33,50% 25,50%

Beregnet skat 66.780,00kr.    71.800,00kr.    

Forskel 5.020,00kr.       

Eksempel: Negativ kapitalindkomst
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� Som selvstændig udføres arbejdet for egen regning og risiko, og arbejdet har til formål på 

sigt at opnå overskud.  

SKAT har pga. disse forskelle valgt at tilbyde selvstændige erhvervsdrivende nogle muligheder i 

form af kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen, som skal opveje nogle af de 

forskelle, der er, fra at være lønmodtager til at være selvstændig erhvervsdrivende. Disse 

muligheder vil blive analyseret i det følgende kapitel. 

3 Kapitalafkastordning og virksomhedsskatteordning 

3.1 Kapitalafkastordningen 

3.1.1.1 Idégrundlag og formål 

Ordningen er i sin tid udviklet for at give mindre virksomheder de samme fordele som selskaber 

(ApS, A/S). Ved selskaber tales der om, at investorer sætter penge i aktier eller obligationer mod til 

gengæld at modtage udbytte eller renter fra selskabet. Det bliver skattemæssigt sammenlignet med, 

at investorerne låner penge ud, og under normale omstændigheder vil pengene blive forrentet efter 

en aftalt sats. SKAT har på denne baggrund fastsat regler for, hvordan ”udlånte” penge skal 

forrentes i egen virksomhed, idet SKAT ser det som en investering, når en privatperson lægger 

penge/kapital ud til sin egen virksomhed. Denne sats har de valgt at kalde kapitalafkastsatsen, og 

satsen bliver brugt både i kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen (VSO). KAO og 

VSO er begge kun skatteberegningsmetoder, og derfor er de ikke specifikke virksomhedsformer. 

Virksomheden, hvad enten man vælger KAO eller VSO, vil stadig være ejet i personligt regi, og 

indkomsten herfra vil stadig blive indregnet i den personlige selvangivelse. I begyndelsen 

udarbejdede SKAT kun VSO, men da denne er ret omfattende, både for virksomhedsejeren men 

også for SKAT, har man senere lavet kapitalafkastordningen, som er en mere enkel version af VSO. 

Dette gjorde man, fordi man ønskede at give flere virksomheder muligheden for at drage nytte af 

fordelene fra VSO samtidig med, at man lettede det administrative arbejde for SKAT. 

SKATs formål med kapitalafkastordningen er følgende, at: 

� begrænse behovet for at anvende virksomhedsordningen, som er administrativ tung 

� tilbyde et valgfrit alternativ til virksomhedsordningen udover selskabsmulighederne 

� gøre det administrative mere enkelt for mange erhvervsdrivende 

� gøre det administrative mere enkelt for dem selv 
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3.1.2 Forklaring af kapitalafkastordningen 

KAO er en forsimplet udgave af VSO, hvilket vil sige, at den er nemmere at bruge, men har færre 

til gengæld muligheder. Modsat virksomhedsskatteordningen er det ikke muligt at opspare penge i 

virksomheden. Det betyder, at det overskud, der måtte være i virksomheden, bliver anset for hævet. 

Overskuddet fordeles herefter som personlig indkomst og kapitalindkomst. Når 

kapitalafkastgrundlaget er fundet, ganges kapitalafkastsatsen med grundlaget, og det beregnede tal 

udgør det beløb (kapitalafkastet), som kan flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst. 

Ydermere giver kapitalafkastordningen, på skematisk vis, fuld skatteværdi af renteudgifter ved 

finansieringen af erhvervsmæssige aktiver. Ordningen giver, i lighed med virksomhedsordningen, 

mulighed for, at den erhvervsdrivende kan få beregnet rente af de erhvervsmæssige aktiver. Denne 

rente er, som nævnt tidligere, kapitalafkastet og bliver beskattet som kapitalindkomst. En stor del af 

de erhvervsdrivende behøver derfor ikke at anvende virksomhedsordningen idet, at mange af de 

samme fordele kan opnås ved at lade sig beskatte efter kapitalafkastordningen. For de selvstændige 

virksomhedsejere, der før lod sig beskatte efter personskatteloven, medfører KAO en lempelse i 

skatten, men den overgår normalt ikke den lempelse, de kunne have opnået ved at anvende 

virksomhedsordningen.  

3.1.2.1 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkastsatsen 

Vælger den skattepligtige at anvende KAO eller VSO, bliver der beregnet et kapitalafkast af de 

aktiver, som den skattepligtige erhvervsmæssigt benytter. Selve kapitalafkastet udgøres af 

kapitalafkastgrundlaget multipliceret med kapitalafkastsatsen. Afkastet kan dog ikke overstige 

driftsoverskuddet fra virksomheden eller et beløb, som er svarende til den samlede negative 

kapitalindkomst. Beløbets størrelse afgøres ved den største værdi af enten den negative 

kapitalindkomst eller driftsoverskuddet. Kapitalafkastsatsen beregnes og fastsættes af Københavns 

Fondsbørs. Dette forekommer kun én gang årligt, og satsen er en gennemsnitlig effektiv 

obligationsrente for årets 6 første måneder. Satsen nedrundes til hele procenttal. Til baggrund for 

kapitalafkastet ligger kapitalafkastgrundlaget, og dette opgøres efter nedenstående metode.  
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Her har jeg indsat et eksempel for at illustrere en opgørelse af et kapitalafkastgrundlag for en 

virksomhed: 

Figur 6 – Opgørelse af et kapitalafkastgrundlag for en virksomhed 

 

 

3.2 Virksomhedsskatteordning 

3.2.1.1 Idégrundlag og formål 

Virksomhedsskatteordningen, i daglig tale kaldet virksomhedsordningen, er i sin tid opfundet med 

det formål at give de selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at drage nytte af de samme 

fordele, som der er ved selskaber. Idéen er at mindske forskelle mellem virksomheder drevet i 

selskabs- og privatregi. 
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De vigtigste forskelle er følgende:  

� Ved privatregi hæfter virksomhedsejeren stadig personligt for eventuel gæld, og han kan 

derfor blive erklæret personlig konkurs, hvis virksomheden ikke kan betale sine 

udeståender.  

� Mellemregningskontoen i privatregi forrentes ikke, som den normalt ville i selskabsregi.  

� Der er ingen mulighed for udbetaling af udbytte ved virksomheder drevet i privatregi. 

� Regnskabskravene er større ved virksomheder, der er drevet i selskabsregi. 

3.2.2 Forklaring af virksomhedsskatteordningen 

Kravene for at anvende virksomhedsordningen frem for kapitalafkastordningen er større, fordi der 

regnskabsmæssigt kræves mere. Dette skyldes især den væsentlige forskel, at man kan opspare 

overskud i VSO men ikke i KAO.  

Virksomhedsordningen er sammensat af følgende elementer, som jeg herefter vil forklare: 

� Indskudskonto 

� Mellemregningskonto 

� Konto for opsparet overskud 

� Konto for beløb hensat til senere hævning 

� Hæverækkefølgen 

3.3 Krav for kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen 

Det er i virksomhedsskatteloven beskrevet, hvilke krav der stilles for, at en virksomhedsejer kan 

benytte virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. SKAT stiller i øvrigt flere krav til 

anvendelse af ordningerne. Disse vil jeg kort forklare i efterfølgende afsnit.  

Personer, der er fuldt eller begrænset skattepligtige, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, 

kan anvende reglerne for virksomhedsordningen ved beregning af deres indkomst fra 

virksomheden5. Dette forudsat af, at indkomsten ikke er kapitalindkomst fra virksomheder omfattet 

af PSL § 4 stk. 1, nr. 10 og 12. Paragraffen omhandler virksomheder, hvor der er flere end 10 

virksomhedsejere, og hvor den skattepligtige ikke selv deltager i virksomhedens drift (nr. 10). Den 

handler desuden om indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler samt skibe 

uanset antal ejere, hvor den skattepligtige heller ikke deltager i virksomhedens drift (nr. 12). 

Det gælder jf. VSL § 1, at virksomhedsordningen ikke kan anvendes ved konkursindkomst (stk. 1) 

samt at aktier mv., der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og 

                                                 
5 Jf. VSL § 1 
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præmieobligationer ikke kan indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver 

næring med disse (stk. 2). Det skal tilføjes, at der er undtagelser mht. øvrige finansielle aktiver, som 

godt kan indgå i virksomhedsordningen jf. VSL § 1 stk. 2. F.eks. kan aktier og investeringsbeviser 

mfl., som er udstedt af investeringsselskaber, godt indgå6.  

En betingelse, for at bruge virksomhedsordningen, er, at den selvstændige får udarbejdet et 

selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder kravene i bogføringsloven og 

mindstekravsbekendtgørelsen for hhv. mindre og større virksomheder. Bogføringen skal 

tilrettelægges således, at der sker en opdeling af den private økonomi og virksomhedens økonomi7. 

Det kræves i øvrigt, at adskillelsen kan ses på hver enkelt post. Det er grunden til, at man opfordres 

til at lave en mellemregningskonto, således at private udlæg ikke anses for indskud i virksomheden. 

Bliver kravet ikke overholdt, og skaber den økonomiske fremstilling tvivl, kan SKAT tilsidesætte 

regnskabet, og man får ikke længere lov til at bruge ordningen.  

I mindstekravsbekendtgørelsen står der en række regnskabsmæssige krav til skatteregnskabet, som 

skal være opfyldt.  

Disse krav står listet herunder: 

� Regnskabet skal være udarbejdet efter skattemæssige principper. 

� Oplysninger, som indgår i det skattemæssige regnskab, skal kunne findes i bogføringen eller 

ud fra de specifikationer, som er udarbejdet i regnskabet. 

� Nettoomsætningen, varelageret og evt. igangværende arbejde skal oplyses i særskilte noter.  

� Følgende oplysninger skal på anfordring fra SKAT kunne forefindes: 

Tilgodehavender/debitorer, kreditorer, indskud til bank, værdipapirer, øvrige 

tilgodehavender og skyldige omkostninger samt driftsmidler med afskrivninger. 

Vedrørende indgivelse af selvangivelsen for et indkomstår, er det et krav, at den skattepligtige 

oplyser SKAT, om virksomhedsordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Den 

skattepligtige har mulighed for at ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal 

anvendes. Dette skal tilkendegives til SKAT senest d.30. juni i kalenderåret efter indkomståret. 

Hvis den skattepligtige har flere virksomheder, vil de blive behandlet som én samlet virksomhed 

ved anvendelse af virksomhedsordningen. 

                                                 
6 Jf. ABL § 19 
7 Jf. VSL § 2 stk. 1 
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I realiteten har den skattepligtige mulighed for at vælge om for hvert indkomstår, men i praksis 

skifter man ikke skatteberegningsmetode for år til år, da dette er administrativt og 

omkostningsmæssigt tungt.  

Kravene for at anvende virksomhedsordningen, ifølge SKAT, er, at den skattepligtige skal drive en 

personlig ejet erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at den virksomhed, der bliver drevet, skal være af 

et vidst omfang, den erhvervsmæssige aktivitet skal være nogenlunde konstant og driften skal køre 

regelmæssigt gennem en vis periode. Da der er tale om en virksomhed, skal den drives for egen 

regning og egen risiko med det formål, at den skattepligtige opnår et økonomisk udbytte. Det vil 

derfor sige, at der ikke kan være tale om en hobbyvirksomhed, og bliver der brugt 

udviklingsomkostninger, skal der være en begrundelse for, om der reelt set er tale om en 

virksomhed, eller om det kun er en hobby. Udlejere af en- eller tofamilieshuse eller sommerhuse, 

som ikke selv har mulighed for at benytte det udlejede, vil blive godkendt til at benytte 

virksomhedsordningen. Det samme gælder, hvis man er medejer af et interessantskab (I/S) eller et 

kommanditselskab (K/S). Dog kan virksomhedsordningen ikke bruges, hvis virksomheden er 

omfattet af de særlige regler om anpartsvirksomheder, der er kaldet anpartsreglerne.  

3.3.1 Indskudskontoen 

Når en selvstændig virksomhed ønsker at indgå i virksomhedsordningen, skal der foretages to 

opgørelser. Den ene er, som nævnt tidligere, kapitalafkastgrundlaget og den anden er 

indskudskontoen. Begge opgørelser er på sin vis egenkapitalopgørelser, men de har hver deres 

formål, og ingen af dem indgår i virksomhedens balance. Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for 

det grundlag, som virksomhedsejeren kan opnå forrentning af i virksomheden. Indskudskontoen er 

et udtryk for den andel, som den skattepligtige selv har indskudt i virksomheden.  

3.3.1.1 Aktiver og passiver 

Indskudskontoen opgøres ved, at man sammentæller alle aktiver og fratrækker al gæld.  

Jeg vil først se på aktivsiden af indskudskontoen for VSO: 

� Ved opgørelsen af aktiver kan der medregnes fast ejendom, som optages til: 

� Den kontante anskaffelsessum 

eller 

� Den ejendomsværdi der blev fastsat ved indkomstårets begyndelse 

� Hvis sidstnævnte (B) ikke er foretaget, vælges handelsværdien pr. 1. oktober forud for 

indkomstårets begyndelse 
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� Ved de to sidstnævnte (B) og (C) tillægges anskaffelsessum for ombygning og 

forbedringer  

� Øvrige udelukkende erhvervsmæssige aktiver samt delvise erhvervsmæssige aktiver kan 

også medtages men med en forholdsmæssig opdeling af privat og erhverv. Dette gælder bl.a. 

boliger, hvor en andel af boligen bliver brugt som erhvervslokale. F.eks. kan købmænd, 

frisører og mindre håndværkere nævnes.  

� Aktiver, der både benyttes til privat og erhvervsmæssige formål, indgår ikke i den 

selvstændige erhvervsvirksomhed, f.eks. hvis man har indrettet et værksted i sit hus, som 

både bliver brugt til det private og det erhvervsmæssige.  

Bemærk venligst, at hvis der i virksomhedens tidligere forløb er blevet foretaget opdeling mellem 

privatformue og virksomhedsformue, bliver likvider også anset som aktiver. 

Passivsiden af indskudskontoen for VSO: 

Som hovedregel kan hele den erhvervsmæssige gæld medtages, når virksomhedsordningen 

benyttes. Dette omfatter leverandørgæld/kreditorer som bank- og realkreditinstitutter, 

forudbetalinger fra kunder og forudbetaling af husleje/deposita.  

3.3.1.2 Indskud på indskudskontoen 

Ifølge VSL § 3, stk. 1 betragtes overførsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden som 

indskud. Dette gælder al overførsel; både kontante beløb samt øvrige aktiver. Når 

virksomhedsordningen træder i kraft, betyder den opgjorte indskudskonto, at hverken den 

skattepligtige eller den skattepligtiges ægtefælle kan yde ”lån” til virksomheden, som efterfølgende 

vil kunne tilbageføres/hæves uden om hæverækkefølgen. Derimod kan de indskudte værdier, som er 

opgjort på indskudskontoen, skattefrit tilbageføres i hæverækkefølgen8; altså så længe 

virksomhedens overskudsbeløb er hævet. Det skal bemærkes, at mellemregningskontoen er en 

mulighed for at låne virksomheden penge. I VSL § 3, stk. 1 står der, at overførsler fra den 

skattepligtige til virksomheden bliver anset for indskud, medmindre de bogføres på 

mellemregningskontoen. Man må ikke lade en ejendom, som er behæftet med gæld, indgå i 

virksomheden og samtidig få fradrag for gælden. F.eks. opstod denne situation i TfS 2006, 103, 

hvor man indskød en ejendom med tilhørende prioritetsgæld. Landsskatteretten fandt ikke, at der 

ved opgørelsen af værdien på indskuddet kunne foretages fradrag af den gæld, der samtidig blev 

overført, og de vurderede i stedet, at gælden skulle anses som en hævning i virksomheden.  

                                                 
8 Jf. VSL § 5 
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3.3.2 Mellemregningskontoen 

Virksomhedsordningen kræver, at der regnskabsmæssigt skal ske en adskillelse mellem 

virksomhedens økonomi og den skattepligtiges privatøkonomi. Det skal ske i de tilfælde, hvor den 

skattepligtige f.eks. har en fælles kassekredit med virksomheden og sin private økonomi. Hvis der 

ikke foretages denne adskillelse, vil alle privatindsatte beløb på kassekreditten blive anset for 

indskud i virksomheden, og hvis disse hæves igen, vil dette blive anset for en hævning i 

hæverækkefølgen. Indskud og hævninger, uden en mellemregning, kan medføre rentekorrektioner9. 

Disse kan undgås, ved at virksomhedsejer opretter en separat kassekredit til virksomheden eller 

opretter en mellemregningskonto. Der er, jf. lov nr. 344 af 14/5 1992, med virkning fra den 17/5 

1992, lovfæstet regler for anvendelse af en uforrentet mellemregningskonto. I forhold til selskaber, 

hvor en mellemregningskonto er forrentet, kan man her køre med en uforrentet. Hvis der skal 

indgives et skattemæssigt årsregnskab, efter BEK nr. 594 af 12/6 2006 – 

”mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder”, står der i § 20, stk. 2, at 

mellemregningskontoens udvisende skal vises særskilt med hhv. indsætninger og hævninger. 

Foruden dette krav skal årets bevægelser også registreres særskilt10. De samme krav står nævnt i 

”mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder”, BEK nr. 593 af 12/6 2006 i hhv. § 23, stk. 

1, nr. 3 og § 22 stk. 2, nr. 2. En vigtig regel om mellemregningskontoen er, at der ikke må bogføres 

på kontoen under indtrædelse i virksomhedsordningen. Alene kan der bogføres kontante beløb på 

mellemregningskontoen, men hvis indskud og hævninger består af andre værdier end kontanter, 

skal det på anfordring kunne oplyses, hvorledes værdiansættelsen er foretaget11. Der er intet krav 

om, hvor meget der må stå på mellemregningskontoen, og der er heller ikke noget krav om, hvor 

længe beløbet må stå der. Der således ingen risiko for, at SKAT vil anse et beløb på 

mellemregningskontoen som et indskud i virksomheden. Mellemregningskontoen kan bruges til at 

foretage private udlæg for virksomhedens driftsomkostninger. Da saldoen på 

mellemregningskontoen hverken indgår i kapitalafkastgrundlaget eller på indskudskontoen, kan der 

frit hæves uden om hæverækkefølgen, og uden at det udløser nogen form for rentekorrektion. Hvis 

saldoen på kontoen på noget tidspunkt bliver negativ, skal beløbet udlignes ved en hævning på 

hævekontoen, idet virksomhedsejeren ikke må låne af virksomheden uden om hæverækkefølgen og 

uden rentekorrektion. Det er derfor et krav, at kontoens saldo opgøres løbende, men udgangspunktet 

er, at det skal ske måneds- eller kvartalsvis. Som jeg nævnte før, skal alle overførsler mellem 
                                                 
9  Jf. VSL § 11, stk. 2 
10 Jf. § 19, stk. 2 nr. 2 
11 Jf. § 20 stk. 1 i BEK nr. 594 af 12/06/2006 
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virksomhed og privatøkonomi bogføres særskilt. Men det er dog ikke påkrævet, at 

virksomhedsejeren på overførselstidspunktet tager stilling til, hvorvidt beløbet er en hævning af evt. 

optjent overskud, eller om det er en overførsel fra mellemregningskontoen. Alle foretagne 

overførsler kan fordeles mellem hævekontoen og mellemregningskontoen efter indkomstårets 

udløb. Dette skyldes, at man ofte først kender primosaldoen på mellemregningskontoen, når 

udarbejdelsen af regnskabet for det forudgående indkomstår er lavet, eller hvis der har været et 

beløb til ægtefællen, som skulle overføres. Det kan derfor være smart kun at bogføre overførsler 

mellem den private økonomi og virksomheden på mellemregningskontoen i løbet af året og ikke på 

mellemregningskonto og hævekonto. På den måde er det lettere at finde ud af, om der reelt set er 

behov for at foretage hævninger, som skal trækkes på hævekontoen, f.eks. hvis 

mellemregningskontoen er negativ.  

3.3.3 Konto for opsparet overskud 

I forhold til kapitalafkastordningen har man i virksomhedsordningen mulighed for at opspare midler 

i sin virksomhed. For at opspare overskud skal der betales en a conto skat på 25 % af det resterende 

overskud, som ikke skal hæves i indkomståret. Hvis virksomhedsskatteprocenten ændres, hvilket 

den har gjort et antal af gange, oprettes der konti i virksomheden for hver skatteprocent. Når der 

skal hæves af opsparet overskud, f.eks. hvis overskuddet i virksomheden er lavere end året før, 

hæves først de beløb i virksomheden, der har stået opsparet i længst tid. Når beløbet hæves, betales 

der personlig skat af det hævede, hvorefter der ”søges” refusion af den tidligere indbetalte a conto 

skat. 

3.3.4 Hensat til senere hævning 

I virksomhedsordningen er der mulighed for at lade et beløb stå, som egentlig skulle være hævet i 

indeværende år. I situationer hvor virksomhedsejeren eller ægtefællens indkomst har været lavere 

end forventet, og de dermed ligger under topskattegrænsen, kan de med fordel hæve et beløb i 

virksomheden og lade sig beskatte af dette, selvom de ikke har intentioner om at bruge pengene i 

indeværende år. Året efter, hvis indtjeningen er højere, kan de hæve det allerede beskattede beløb 

uden at betale en krone mere i skat. I den daglige tale bliver denne form for optimering kaldt for 

konjunkturudligning, fordi man udnytter de dårlige år til at ”forudbetale” skat til de gode år.  
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Se eksemplet nedenfor. 

Figur 7 – Eksempel på konjunkturudligning  

 

Eksemplet er lavet ud fra en gennemsnitstopskat på kr. 350.000, og jeg har taget forbehold for, at 

der i forvejen er hensat beløb til senere hævning i VSO. Det røde område viser den del af 

overskuddet, som ligger indenfor topskattegrænsen. Den del af det grønne område, som overstiger 

de kr. 350.000, er de perioder, hvor overskuddet i virksomheden er større end topskattegrænsen. 

Den øvrige del af det grønne område, som er lavere end topskattegrænsen, indikerer forskellen 

mellem topskattegrænsen og det reelle overskud fra virksomheden. Eksemplet er en indikator på, at 

virksomhedsejeren bør lade sig beskatte op til topskattegrænsen, f.eks. i perioden 2001-2004, 

selvom overskuddet i virksomheden er lavere end topskattegrænsen. Den del af overskuddet, som 

han lader beskatte, men ikke hæver, bliver henlagt til senere hævning og kan hæves skattefrit på et 

senere tidspunkt. F.eks. er det smart for virksomhedsejeren at gemme det hensatte beløb til andre 

tider, f.eks. hvis han får lave overskud eller underskud i virksomheden.  På den måde bliver skatten 

udjævnet således, at virksomhedsejer kan undgå at betale topskat af sin indkomst, selvom 

virksomheden i flere år har haft et overskud, der overstiger topskattegrænsen.  
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Jeg har nedenunder indsat et skema, der viser i hvilke år, overskuddet overstiger 

topskattegrænsen. 

Figur 8 – Overskud og topskattegrænse 

 Ydermere kan man se, at det samlede beløb, der overstiger topskatten, er på kr. 625.000, som 

virksomhedsejeren dermed undgår at betale topskat af, fordi han kan optimere sin skat / 

konjunkturudligning Den sparede skat svarer til ca. 56 % * kr. 625.000 = kr. 350.000 over en 

årrække på 13 indkomstår.  

3.3.5 Hæverækkefølgen 

I henhold til virksomhedsskatteloven (VSL) skal alle overførsler fra virksomheden til 

privatøkonomien foretages i en bestemt rækkefølge. Virksomhedsskatteloven har benævnt denne 

som hæverækkefølgen12. Man har lavet denne hæverækkefølge for at sikre, at den erhvervsdrivende 

bliver fuldt ud beskattet af virksomhedens overskud, før der kan hæves på indskudskontoen. 

Hæverækkefølgen angiver den orden, som den skattepligtige skal følge, for at kunne foretage 

hævninger fra virksomheden til den private formue.   

Rækkefølgen ser således ud: 

1. Kapitalafkast for det forudgående år, beregnet jf. VSL § 7, hæves først. Dette beløb 

overføres fra den personlige indkomst og bliver beskattet som kapitalindkomst. 

                                                 
12 Jf. VSL § 5 

År Del af overskud under topskat Overskud af virksomhed over topskatTopskattegrænse over topskat

2000 450.000,00kr                                -100.000,00kr                       350.000,00kr          100.000,00kr               

2001 350.000,00kr                                -kr                                        350.000,00kr          -kr                              

2002 250.000,00kr                                100.000,00kr                         350.000,00kr          -kr                              

2003 225.000,00kr                                125.000,00kr                         350.000,00kr          -kr                              

2004 275.000,00kr                                75.000,00kr                           350.000,00kr          -kr                              

2005 350.000,00kr                                -kr                                        350.000,00kr          -kr                              

2006 425.000,00kr                                -75.000,00kr                          350.000,00kr          75.000,00kr                 

2007 500.000,00kr                                -150.000,00kr                       350.000,00kr          150.000,00kr               

2008 550.000,00kr                                -200.000,00kr                       350.000,00kr          200.000,00kr               

2009 450.000,00kr                                -100.000,00kr                       350.000,00kr          100.000,00kr               

2010 350.000,00kr                                -kr                                        350.000,00kr          -kr                              

2011 275.000,00kr                                75.000,00kr                           350.000,00kr          -kr                              

2012 225.000,00kr                                125.000,00kr                         350.000,00kr          -kr                              

4.675.000,00kr                                 4.550.000,00kr      625.000,00kr               

Gns. 359.615kr                                           350.000,00kr          
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1 Overførsler til dækning af driftsomkostninger som er afholdt for virksomheden 

2 Overførsler til medarbejdende ægtefælle (Beløbet beskattes hos ægtefællen) + refusioner

3 Overførsler til dækning af virksomhedsskat

4 Overførsler fra "Hensat til senere hævning, primo året" (beskattede midler)

5 Overførsler af årets kapitalafkast fra finansielle aktiver , som i øvrigt ikke kan opspares

6 Overførsler af resten af årets kapitalafkast

7 Overførsler af årets resterende overskud

8 Overførsler fra konto for opsparet overskud (ældste først, inkl. tidl. betalt virksomhedsskat)

9 Overførsler fra indskudskontoen

10 Overførsler fra indskudskontoen, udover indestående (medfører rentekorrektion)

Den udvidede hæverækkefølge
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2. Efter fradrag for kapitalafkast kan det resterende overskud, jf. VSL § 10, stk. 1, for 

det forudgående år hæves. Dette skal gøres inden fristen for indgivelse af 

selvangivelsen. 

3. Nu kan det nuværende overskud for det pågældende år hæves. Af dette beløb 

beregnes kapitalafkast for året, som overføres fra personlig indkomst til 

kapitalindkomst. Dernæst kan det resterende overskud, jf. VSL § 10 stk. 1, hæves. 

Overskuddet beskattes som personlig indkomst. 

4. Opsparet overskud fra tidligere år hæves. Den forudbetalte a conto skat søges 

tilbagerefunderet fra SKAT, og det opsparede overskud bliver beskattet som personlig 

indkomst. 

5. Det sidste i rækkefølgen er det indestående på indskudskontoen. Beløb, der hæves fra 

denne, er skattefrit, og der kan hæves ubegrænset. Men bliver indskudskontoen 

negativ, bliver der foretaget rentekorrektion, hvilket betyder en merudgift for den 

skattepligtige. 

Bemærk, at de hensatte beløb til senere hævning, samt andre tvungne hævninger, som f.eks. 

virksomhedsskat for opsparet overskud, går uden om hæverækkefølgen. 

Udover den normale hæverækkefølge, har SKAT13 udarbejdet en udvidet hæverækkefølge, som er 

en specifikation af samtlige overførsler fra virksomheden til virksomhedsejeren. 

Denne ser således ud: 

Figur 9 – Den udvidede hæverækkefølge 

Punkterne 1-4 hører med til den udvidede hæverækkefølge. Punkt 2 om overførsel til 

medarbejdende ægtefælle vil blive gennemgået og analyseret på de efterfølgende sider.  

                                                 
13 Jf. L.V. E.G. 2.6.5 
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3.3.6 Rentekorrektion 

Beregning af rentekorrektion skal sikre, at den skattepligtige ikke kan få fuldt fradrag for alle sine 

private renteudgifter. Det beløb, der bliver beregnet som rentekorrektion, bliver tillagt den 

personlige indkomst og bliver fratrukket i kapitalindkomsten, hvorved der opnås en straf til den 

skattepligtige, som kommer til at betale AM-bidrag af beløbet. 

I følgende to tilfælde bliver der beregnet rentekorrektion: 

A. Hvis der er opstået negativ indskudskonto; enten ved årets start eller udløb. Dette svarer til 

at låne i virksomheden14. 

B. Hvis der bliver indskudt efter VSL § 3, stk. 1 og samtidigt hævet efter VSL § 5 på 

indskudskontoen, bliver der beregnet rentekorrektion. Det svarer til eksemplet med 

ejendommen, jf. TfS 2006, 103. 

1A. Rentekorrektion beregnes ved, at kapitalafkastsatsen ganges med den talmæssigt største 

negative saldo på indskudskontoen, henholdsvis: 

a) På tidspunktet når anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes 

eller 

b) For efterfølgende indkomstår, hhv. ved indkomstårets begyndelse eller indkomstårets udløb 

Note: Beløbet kan maksimalt udgøre den største beregnede værdi af kapitalafkastsatsen ganget med 

kapitalafkastgrundlaget ved en af ovenstående muligheder (a-b). Det kan dog ikke overstige 

virksomhedens nettorenteudgifter med forhøjede kurstab, der er nedsat med kursgevinster, som er 

skattepligtige efter kursgevinstloven. 

1B. Rentekorrektionen beregnes med et beløb, der svarer til kapitalafkastsatsen ganget med de 

værdier, der overføres efter VSL § 5 stk. 1 nr. 5 samt stk. 2.  

Note: Beløbet kan maksimalt udgøre kapitalafkastsatsen ganget med indskuddet15. 

For at afrunde og opsummere de 3 gennemgåede muligheder for beskatning som privatperson med 

egen virksomhed, har jeg herunder opsat et skema, der sammenholder mulighederne. Det er 

tydeligt, at der er forskel mellem de 3 muligheder, og derfor vil jeg i næste afsnit sammenholde 

disse muligheder for at afgøre, hvornår det bedst kan betale sig at anvende den ene mulighed frem 

for den anden.  

 

 

                                                 
14 Jf. VSL § 11, stk. 1 
15 Jf. VSL § 3 stk. 1 
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Figur 10 – Sammenligning af virksomhedsformer 

Essensen i brugen af virksomhedsordningen fremkommer i de muligheder, som ordningen giver en 

virksomhedsejer i forhold til, hvis han lod sig beskatte af virksomhedens overskud med personlig 

indkomst. Personlig indkomst giver dog fradrag for driftsomkostninger, men når det gælder 

rentefradrag, bliver det kun beskattet med 33 %. Overskud af virksomheden bliver beskattet fuldt ud 

som personlig indkomst, og dermed udgår muligheden for at få kapitalafkast af virksomhedens 

indestående, og sidst men ikke mindst har man ikke mulighed for at opspare i virksomheden. Om 

kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen kan man konkludere, at de ligger tæt op ad 

hinanden, når det gælder muligheder for fuldt erhvervsmæssigt rentefradrag samt kapitalafkast af 

virksomhedens overskud. Forskellene opstår, når det kommer til muligheden for at opspare i 

virksomheden og dermed muligheden for at optimere skatten over mellemregningskontoen. Den 

faktor, man skal overveje, inden man beslutter sig for valg af beskatningsordning, er, om det 

administrativt kan svare sig at indgå i kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, da der 

ligger en del omkostninger forbundet med disse valg. Herunder tænker jeg på revisoromkostninger i 

forbindelse med udarbejdelse af regnskab og selvangivelse. Det er derfor klogt at foretage 

beregninger på, hvor meget man reelt sparer ved at indgå i en af ordningerne, før man foretager sit 

valg. Som det også kan ses af tabellen, er bogføringskravene størst ved anvendelse af VSO og 

mindst ved anvendelse af personlig indkomst. En meget nævneværdig bemærkning er, at trods 

muligheden for fuldt fradrag af renter på gæld i VSO, bliver man af renteindtægter også beskattet 

med 100 %. Rentefradraget er dermed kun en fordel, hvis man har renteudgifter og ikke 

renteindtægter i virksomheden.  

Fordele og Ulemper Personlig Indkomst Kapitalafkastordning Virksomhedsskatteordning
Fradrag for driftsomkostninger: JA JA JA

Ubegræ nset Opsparing af 

virksomhedsoverskud, 25 % skat: NEJ NEJ JA

Begræ nset opsparing, 25 % af overskud, 

(konjunkturudligningsfond): NEJ JA NEJ

Indkomstudjæ vning NEJ JA JA

Kapitalafkast + undgå am-bidrag af 

beløbet: NEJ JA JA

Fuldt fradrag af erhvervsmæ ssige  renter: NEJ JA JA

Rentefradrag i kapitalindkomst: JA NEJ NEJ

Firmabil - beskatning efter Regel om fri  

bil: NEJ NEJ JA

Renter af mellemregning: NEJ NEJ NEJ

Udbytte fra virksomhed, 28 % / 42 %: NEJ NEJ NEJ

Krav til bogføring (3 er højest) 1 2 3

Sammenligning af virksomhedsformer
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3.3.7 Optimering via mellemregning 

Den væsentlige forskel, mellem virksomhedsordningen og de andre ordninger, er, at man som 

virksomhedsejer i virksomhedsordningen har mulighed for at optimere sin indtjening over 

mellemregningskontoen. Helt konkret betyder det, at man kan planlægge sin indtjening fra 

virksomheden alt efter, hvor mange penge man tjener eller regner med at tjene i virksomheden. 

Konceptet går ud på, at virksomhedsejeren planlægger sin indkomst således, at man kommer til at 

betale mindst muligt i skat. Det vil sige, at i år hvor overskud i virksomheden med fradrag af 

kapitalafkast efter VSL § 7 overstiger topskattegrænsen, kan ejeren vælge kun at hæve op til denne 

grænse og lade resten af overskuddet stå (opsparet overskud) i virksomheden. Det opsparede 

overskud bliver beskattet med en aconto skat som i øjeblikket (2011) er 25 %. I år, hvor ejer har en 

indtjening, som er under topskattegrænsen, kan ejeren stadig vælge at lade sig beskatte op til 

topskattegrænsen. Beløbet, som udgør forskellen fra det hævede til det beskattede, vil da stå i 

virksomheden på en konto for hensat til senere hævning og kan, i efterfølgende år, hæves skattefrit. 

Selve skatteoptimeringen kan udskydes til fristen for angivelse af selvangivelsen og, i særlige 

tilfælde, hvis betingelserne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 er overholdt, ændres på et senere 

tidspunkt med tilbagevirkende kraft. Den ovennævnte måde at optimere skatten på bliver i daglig 

tale kaldt for konjunkturudligning, fordi man forholder sig til, om det er gode eller dårlige tider. 

Optimering i løbet af indkomståret er også muligt, idet ejeren kan vælge at hæve og indsætte penge 

i virksomheden ved at bruge mellemregningskontoen. Det betyder, at hævninger på denne konto 

ikke bliver anset af SKAT som reelle hævninger i virksomheden, og dermed kan der hæves, uden at 

beløbet skal beskattes. På samme måde kan ejeren i løbet af indkomståret låne penge til 

virksomheden, uden at det anses for et indskud på indskudskontoen. Det er dermed først ved 

indkomstårets afslutning, at kontoen skal opgøres, og så man finder ud af, om der reelt set er hævet 

beløb, som skal til beskatning.  

3.3.8 Beskatning af fri bil i virksomhedsskatteordningen 

Som den eneste af de 3 beskatningsmuligheder, har man i virksomhedsordningen mulighed for at 

lade sig beskatte ved brugen af fri bil. Dog har man også mulighed for at lade bilen stå som 

privatejet, hvis den både bruges privat og erhvervsmæssigt. Ellers kan man inddrage den som et 

aktiv i virksomheden, hvis den kun bliver brugt erhvervsmæssigt. Selve bilen, som et aktiv, skal 

enten indgå 100 % i virksomheden eller holdes 100 % udenfor virksomheden. I alt giver det 

virksomhedsejeren 3 muligheder, som han skal vurdere og tage stilling til, inden han tager bilen i 

brug.  
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3.3.8.1 Mulighed nr. 1 

Bilen holdes 100 % udenfor virksomheden. 

Når bilen holdes udenfor virksomheden, er det ejerens private aktiv, og han har i den forbindelse 2 

muligheder for at få godtgjort udgifter i forbindelse med den erhvervsmæssige kørsel og brug.  

1) Han kan vælge at lade virksomheden betale kørselsgodtgørelse for at bruge bilen. 

Skatterådets satser er vist i nedenstående skema.  

÷ Ejer kan ikke få fradrag for udgifter til vedligehold, forsikring mv.  

÷ Der skal laves kilometerregnskab (kørebog) med angivelse af alle kørte erhvervsmæssige og 

privatkilometer samt angivelse af dato og bestemmelsessteder for kørslen. 

+ Befordringsgodtgørelsen er fradragsberettiget i virksomheden. 

Figur 11 – Befordringsgodtgørelse, vejledende satser 

 

 

2) Han kan vælge, at de faktiske udgifter inkl. afskrivninger skal fordeles mellem ham selv og 

virksomheden. Disse udgifter skal fordeles efter et særligt kørselsregnskab, som indeholder 

alle kørte kilometer inkl. udgifter forbundet med kørslen; herunder også afskrivninger. 

Udgifterne kan derefter forholdsmæssigt refunderes til ejeren/brugeren. 

÷ Der skal udarbejdes kørselsregnskab, hvilket er meget omfattende. 

3.3.8.2 Mulighed nr. 2 

Bilen holdes 100 % inde i virksomheden. 

Når bilen holdes i virksomheden, har virksomhedsejeren mulighed for at trække alle 

vedligeholdelsesudgifter samt forsikringer, vægtafgift og benzin fra. Virksomheden kan pga., at det 

er et 100 % erhvervsmæssigt aktiv, derfor også afskrive på bilen. I dette tilfælde må 

virksomhedsejeren gerne benytte bilen privat, så længe der føres et nøjagtigt kørselsregnskab af 

private og erhvervsmæssige kilometre.  

3.3.8.3 Mulighed nr. 3 

Bilen holdes 100 % inde i virksomheden, men ejeren beskattes af fri bil. 

Når bilen indgår 100 % i virksomheden, og virksomhedsejeren samtidig lader sig beskatte af fri bil, 

betyder det, at virksomheden stadig har fradrag for alle vedligeholdelsesudgifter, forsikringer, 

Befordringsgodtgørelse, vejledende satser

2009 2010 2011

Indtil 20.000 km 3,56kr      3,56kr      3,67kr      

Over 20.000 km 1,90kr      1,90kr      2,00kr      
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vægtafgift og benzin. Samtidigt giver virksomhedsejeren sig selv mulighed for at bruge bilen til 

privat brug, mod at lade sig beskatte af bilens værdi efter nedenstående beregning. Selve 

beregningen afhænger af bilens pris, samt hvornår bilen er anskaffet. Hvis ejer bliver beskattet af fri 

bil, har det ingen skattemæssig betydning, hvor mange kilometre han kører i den privat. Som det ses 

af beregningen beskattes bilen med 25 % op til kr. 300.000 og 20 % af resten. Bilens værdi ansættes 

dog altid til mindst kr. 160.000. Foruden det skattepligtige beløb beregnes der efter 2010 også et 

miljøtillæg, som udgør den årlige afgift eksklusiv udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg.  Der 

er i øvrigt en tillægsafgift pr. år for vare- og lastbiler på gule plader, som bliver benyttet privat eller 

til blandet kørsel. Ved blandet kørsel betales kun halvdelen af disse afgifter af ejeren selv. 

Værdiansættelsen af bilen afhænger i øvrigt af, hvornår den pågældende firmabil er anskaffet af 

arbejdsgiveren.  

A) Hvis bilen er anskaffet højst 3 år efter første indregistrering: 

Her opgøres bilens værdi efter værdien ved første indregistrering. De 3 første år, hvor den er 

i virksomhedens eje, har den en skattemæssig værdi, der svarer til den oprindelige 

nyvognspris. Fra og med det 4. år og fremefter ændres den skattemæssige værdi til 75 % af 

nyvognsprisen.  

Dog mindst kr. 160.000. 

B) Hvis bilen er anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering: 

Her opgøres bilens skattemæssige værdi til virksomhedens købspris inkl. div. 

istandsættelsesudgifter. Dog mindst kr. 160.000. 
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Figur 12 – Beskatning af fri bil 

Bemærk, at der er stor forskel på, hvornår virksomheden kan få fradrag for momsen på et bilkøb. 

Når en varebil (gulplade) indgår i virksomheden, og denne kun skal og bliver benyttet til 

erhvervsmæssig kørsel, er der fuldt fradrag for momsen. Hvis gulpladebilen også bruges privat, skal 

der føres kilometerregnskab, og udgiften hertil bogføres på mellemregningskontoen som 

privathævet i virksomheden. Hvis der ejes og drives en personbil (hvidplade), er der som 

hovedregel ikke fradrag for momsen på hverken køb eller drift. 

Inden man foretager valg om, hvordan man skattemæssigt vil medtage bilen, er det derfor en rigtig 

god idé at undersøge og beregne, hvilken mulighed der bedst kan betale sig. Jeg vil ikke gå dybere 

ind i denne beregning, men blot erkende at den indeholder mange faktorer. Jeg vil i case delen 

bruge en skabelon til at vurdere, hvad der bedst kan svare sig for virksomhedsejeren. Skabelonen 

samt tal for casen kan findes i bilagene. 

3.3.9 Ægtefælle i virksomheden 

I VSO har man mulighed for at overføre beløb fra virksomheden til en medarbejdende ægtefælle. 

Beløbet til denne kan bogføres over mellemregningskontoen16 eller ved benyttelse af den udvidede 

hæverækkefølge. Der findes i alt 3 metoder til aflønning af en medarbejdende ægtefælle, som 

herefter vil blive analyseret.  

� Ægtefællen er lønansat i virksomheden17. 

                                                 
16 Jf. VSL § 4 a, stk. 1 
17 Jf. KSL § 25 A, stk. 7 

Eksempel A - Anskaffet i de første 3 år efter første indregistrering

Bilens nyvognspris 350.000,00kr   

År 1 2 3 4

Bilens værdi (mindst kr. 160.000) 350.000,00kr   350.000,00kr   350.000,00kr   262.500,00kr   

25 % af bilens værdi (max kr. 300.000) 75.000,00kr     75.000,00kr     75.000,00kr     65.625,00kr     

20 % af bilens værdi (over kr. 300.000) 10.000,00kr     10.000,00kr     10.000,00kr     -kr                  

Total til beskatning 85.000,00kr     85.000,00kr     85.000,00kr     65.625,00kr     

Eksempel B - Anskaffet efter de første 3 år fra første indregistrering

Bilens købspris, 3 år efter første indregistrering, 

inkl. istandsættelsesudgifter 225.000,00kr   

År 1 2 2 4

Bilens værdi (mindst kr. 160.000) 225.000,00kr   225.000,00kr   225.000,00kr   225.000,00kr   

25 % af bilens værdi (max kr. 300.000) 56.250,00kr     56.250,00kr     56.250,00kr     56.250,00kr     

20 % af bilens værdi (over kr. 300.000) -kr                  -kr                  -kr                  -kr                  

Total til beskatning 56.250,00kr     56.250,00kr     56.250,00kr     56.250,00kr     
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� Ægtefællen arbejder sammen med virksomhedsejeren (medarbejdende ægtefælle)18.  

� Ægtefællerne er indgået i interessentskab, hvilket medfører fri fordeling af overskuddet i 

virksomheden19.  

3.3.9.1 Ægtefællen er lønansat i virksomheden 

Kravet, for at en ægtefælle kan lønansættes i virksomheden, er, at virksomhedsejeren indeholder og 

afregner skatter og bidrag, som vedrører lønnen: A-skat og AM-bidrag samt ATP. Ægtefællen vil 

herefter i alle skattemæssige henseender blive betragtet som enhver anden lønmodtager. 

Virksomhedsejeren skal være opmærksom på, at ægtefællen skal aflønnes efter den arbejdsindsats, 

som ægtefællen yder. Lønnen skal principielt ligge på et niveau, som ville svare til, hvad en anden 

arbejdsgiver ville tilbyde i løn for samme job. 

3.3.9.2 Medarbejdende ægtefælle 

Virksomhedsejeren kan, i stedet for at lade ægtefællen ansættes som normal lønmodtager, vælge at 

benytte reglerne om overførsel af overskud til medarbejdende ægtefælle20. Anvendes disse regler, er 

det muligt at overføre op til 50 % af overskuddet før renter21. SKAT har dog sat et loft på denne 

overførsel til et grundbeløb på kr. 215.500 (2010, 2011), som reguleres jf. PSL § 20. Foruden dette 

loft må overførslen ikke stå i misforhold til den arbejdsindsats, som ægtefællen har ydet22, men skal 

samtidig være af væsentlig karakter 23. For at have muligheden for at overføre op til de 50 %, stilles 

der krav om, at parterne ved indkomstårets udløb stadig er samlevende, og der må ikke have været 

indgået en lønaftale i hele eller dele af indeværende indkomstår24.  

3.3.9.3 Interessentskab med ægtefælle, fri fordeling. 

Den sidste mulighed er, at ægtefællerne indgår i et ægtefælleinteressentskab, hvilket indebærer, at 

de begge skal deltage i virksomhedens drift. Det er en nødvendighed, at der foretages en saglig 

vurdering af deres individuelle andel i virksomhedens drift, for at de frit kan fordele virksomhedens 

resultat imellem sig.  

 

                                                 
18 Jf. KSL § 25 A, stk. 3 
19 Jf. KSL § 25 A, stk. 8 
20 Jf. VSL § 12 
21 Jf. KSL § 25 A, stk. 4 
22 Jf. KSL § 25 A, stk. 7 
23 Jf. LV A.A 
24 Jf. KSL § 25 A, stk. 7 
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Se eksemplet nedenfor. 

Figur 13 – Interessentskab i VSO – Andel i drift 

 

Udover ovennævnte kræves der yderligere en tilladelse fra SKAT, for at kunne anvende muligheden 

om interessentskab25. Kravet er, at begge ægtefæller deltager i væsentligt og ligeligt omfang, samt 

at de hæfter solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Der må, ligesom ved ”medarbejdende 

ægtefælle”, ikke have været indgået en lønaftale for hele eller dele af indeværende indkomstår26. 

Ved fri fordeling betragtes begge ægtefæller som værende erhvervsdrivende, og dette kan 

sammenlignes med at være i et ægtefælleinteressentskab, hvilket giver begge mulighed for at 

anvende virksomhedsskatteordningen. Ved indkomstårets udløb foretages derfor en fordeling af 

virksomhedens aktiver og forpligtelser i samme forhold som ved virksomhedens overskud27. Et 

ægtefælleinteressentskab kan sammenlignes med et almindeligt interessentskab, da der er tale om to 

ægtefæller, som fælles ejer én erhvervsvirksomhed28. Når de har indgået dette interessentskab, kan 

de, hver især, vælge, hvilken beskatningsform, de ønsker at bruge. Ligesom ved valget angående 

brug af VSO for indeværende indkomstår, skal ægtefællerne også i ægtefælleinteressentskab 

beslutte inden d. 30. juni i efterfølgende indkomstår, om de ønsker at gøre bruge af VSO eller ej.  

3.4 VSO kontra KAO 

Kapitalafkastordningen kan være en fordel for de erhvervsdrivende, som har en forholdsvis lille og 

stabil indkomst (op til topskattegrænsen). Primært vil folk, der ved siden af deres ”normale” arbejde 

har en eller flere små udlejningsejendomme, nyde godt af kapitalafkastordningen. 

Udlejningsejendommene er, som oftest, behæftet med gæld, hvoraf renterne på realkreditlån kan 

fradrages med 100 % i KAO. Samtidig har ejerne en forholdsvis lille indkomst fra udlejningen, 

hvor det nemt kan svare sig at hæve hele overskuddet hvert eneste regnskabsår. Visse 

                                                 
25 Jf. KSL § 25 A, stk. 8 
26 Jf. KSL § 25 A, stk. 7 
27 Jf. KSL § 25 A, stk. 8 
28 Jf. KSL § 25 A, stk. 7 

Ægtefælle 1 Ægtefælle 2 Total

Andel af drift: 60% 40% 100%

Virksomhedens overskud - Eks. 1 500.000,00kr   500.000,00kr   500.000,00kr      

Andel af overskud - eks. 1 300.000,00kr   200.000,00kr   500.000,00kr      

Virksomhedens overskud - Eks. 2 750.000,00kr   750.000,00kr   750.000,00kr      

Andel af overskud - eks. 2 450.000,00kr   300.000,00kr   750.000,00kr      

Interessentskab i VSO - Andel af drift
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rådgivningsvirksomheder, frisører, bagere etc., som muligvis har lave indkomster fra deres 

erhvervsvirksomheder, som desuden sikkert også har gæld i den erhvervsmæssige del af 

ejendommen, vil have glæde af, at kunne få fuldt fradrag for renter, og samtidig også få et godt 

kapitalafkast for deres aktiver. For virksomheder med disse vilkår vil det bedst kunne betale sig at 

beskatte efter kapitalafkastordningen. Det er den mest simple skatteberegningsmetode, som kræver 

den billigste rådgivning og bogføringshjælp. Disse virksomhedsejere kan desuden udnytte mange af 

fordelene, der er til stede i virksomhedsordningen.  

Virksomhedsordningen kan være en fordel for de erhvervsdrivende, som: 

� har svingende indkomster (typisk håndværkere, specialister mfl.) 

� ofte betaler topskat af virksomhedens indtjening 

� i øvrigt også har gæld i form af driftsmidler eller bygninger 

� endnu ikke ved om de skal stifte selskab 

� endnu ikke har råd til at stifte selskab 

Disse erhvervsdrivende vil kunne få glæde af de ekstra muligheder, som virksomhedsordningen 

giver dem.  

De fordele de får, i forhold til kapitalafkastordningen, er følgende: 

� muligheder for fri bil 

� Optimering af skatten via mellemregningskontoen 

� Konjunkturudligning og opsparing 

� Mulighed for overførsel af overskud til ægtefælle 

3.5 Delkonklusion  

Kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen er begge skatteberegningsmodeller. De stilles til 

rådighed for at give virksomheder i personligregi mulighed for at opnå nogle af de samme fordele, 

som der er for virksomheder drevet i selskabsform. 

3.5.1.1 Kapitalafkastordning 

Kapitalafkastordningen er en forsimplet udgave af virksomhedsordningen. Den giver virksomheder 

med små, stabile indkomster mulighed for at drage nytte af nogle de samme fordele, som er at finde 

i virksomhedsordningen. Den giver bl.a. mulighed for 100 % fradrag af erhvervsmæssige 

renteudgifter og mulighed for kapitalafkast af et beregnet kapitalafkastgrundlag. Det er ikke en 

fordel at bruge kapitalafkastordningen, hvis man tjener mange penge, fordi man ikke har mulighed 
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for at opspare midler i denne ordning. I hvert fald ikke lige så nemt, som hvis 

virksomhedsordningen blev benyttet.  

3.5.1.2 Virksomhedsskatteordningen 

Formålet med virksomhedsordningen er at give virksomheder i personligregi stort set de samme 

fordele som virksomheder drevet i selskabsform. Nogle af de væsentligste forskelle er dog, at der 

ikke kan udbetales udbytte, at virksomhedsejer hæfter personligt, hvis virksomheden går konkurs, at 

underskud kan fradrages i personlig indkomst, og at der ikke skal betales renter af 

mellemregningskontoen. I lighed med kapitalafkastordningen kan der opnås fuldt fradrag for alle 

erhvervsmæssige renter, og af overskuddet kan der beregnes et kapitalafkast, som vil blive beskattet 

i virksomhedsejerens kapitalindkomst. Virksomhedsordningen er sammensat af flere konti for at 

holde styr på økonomien i virksomheden. Den består af en indskudskonto, en mellemregningskonto, 

en konto for opsparet overskud samt en ”plads” for beløb hensat til senere hævning. 

Indskudskontoen svarer til et selskabs egenkapital. Modsat selskaber må denne godt blive negativ, 

men der skal dog beregnes rentekorrektion, hvis dette sker. Reglerne om bogføring er skarpere her, 

da man skal holde virksomhedens økonomi og privatøkonomien adskilt. Hævninger og indskud, der 

foretages i løbet af året, kan derfor bogføres på en mellemregningskonto, og denne skal opgøres 

årligt for at finde ud af, om der reelt er hævet eller indskudt på indskudskontoen. Når regnskabsåret 

er slut, opgøres hævninger og indskud. Hævninger skal følge hæverækkefølgen, så man sikrer, at 

hævede beløb bliver beskattet korrekt. Den udvidede hæverækkefølge tager hensyn til alle 

hævninger i virksomhedsordningen, og på den måde kan man sikre, at hævningerne foretages i den 

korrekte rækkefølge. Sammenlignet med kapitalafkastordningen har man i virksomhedsordningen 

mulighed for at opspare overskud. Dette gøres ved at betale en midlertidig virksomhedsskat på 25 

%. Det er i ordningen også muligt at lade sig beskatte af et større beløb, end man hæver. Dette beløb 

hensættes til senere hævning og kan hæves skattefrit året efter jf. kapitel om hæverækkefølgen. 

Sidstnævnte giver virksomhedsejeren mulighed for at konjunkturudligne således, at han kommer til 

at betale så lidt i skat som muligt.  

Der er endvidere 3 muligheder for kørsel og brug af bil i virksomhedsordningen: 

1) Det er muligt at benytte privat bil og få kørselsgodtgørelse eller trække en forholdsmæssig 

andel af udgifterne fra i virksomheden. 

2) Det er muligt at benytte bilen 100 % erhvervsmæssigt 

3) Det er muligt at bilen ejes 100 % af virksomheden, men at virksomhedsejeren bliver 

beskattet af fri bil, og dermed kan benytte den privat. 
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Virksomhedsordningen giver endvidere mulighed for, at ægtefællen kan få del af overskuddet i 

virksomheden. Dette kan ske enten ved at lønansætte ægtefællen, at lade ægtefællen være 

medarbejdende eller at indgå i interessentskab med ægtefællen. 

4 Virksomhedsomdannelse 

4.1 Indledning 

Når virksomhedsejere af en eller flere årsager har besluttet sig for at omdanne sin virksomhed og i 

stedet drive den i selskabsform, er der mange ting, der skal være på plads, før en omdannelse kan 

lade sig gøre. Der er en række krav, som virksomheden skal opfylde, før en omdannelse kan komme 

på tale. Med i overvejelsen skal der også tages en beslutning, om man vælger at omdanne ved en 

skattefri eller en skattepligtig omdannelse. Der kan være flere argumenter, om man skal vælge den 

ene frem for den anden. I min opgave vil jeg optimere skatten for virksomheden fra start til slut, og 

for at kunne få det samlede overblik over, hvor meget virksomheden reelt set vil blive beskattet 

med, er jeg nødt til at foretage analyser på, hvad der vil være billigst for virksomheden nu, samt når 

den skal overdrages til næste generation. I casen vil jeg derfor sammenligne den skattepligtige 

omdannelse med den skattefrie for at finde ud af, hvornår den ene model er bedre frem for den 

anden.  

I første afsnit vil jeg gøre rede for de forhold, der ændrer sig ved at drive selskab i stedet for 

personlig ejet virksomhed. Dernæst vil jeg se på kravene, hvordan en virksomhed kan omdannes 

ved en skattepligtig og en skattefri omdannelsesmetode. 

Bemærk venligst, at jeg i opgaven benytter en fælles betegnelse for anpartshaver og aktionær, som 

er kaldet anpartshaver. 

4.1.1 Forskelle fra virksomhedsform til selskabsform  

4.1.1.1 Hæftelse 

I forhold til virksomhed i personligt regi hæfter man i selskabsform kun for det, der svarer til 

selskabskapitalen, som ved ApS (27-01-2010) er kr. 80.000 og ved A/S kr. 500.000, medmindre 

hvis der ved stiftelsen blev stillet krav om sikkerhed for oprettelsen, f.eks. krav om pant i den 

private bolig mv. Til gengæld kræves det også, at der bliver stillet en selskabskapital enten i form af 

likvide midler eller ved apportindskud af erhvervsmæssige aktiver.  
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4.1.1.2 Aflønning 

I modsætning til virksomhedsordningen er det ikke lovligt at hæve ubegrænset i selskabet. Dette vil 

blive anset som ulovligt anpartshaver lån jf. SEL § 210 eller maskeret udbytte. I stedet skal 

aflønning foregå ved, at selskabet udbetaler løn til anpartshaveren, hvoraf der bliver betalt personlig 

skat. Eller også skal selskabet udlodde ordinært udbytte, som tidligere nævnt beskattes i den 

personlige indkomst som aktieindkomst med henholdsvis 28 / 42 %. Selskabet har dog mulighed for 

at udlodde ekstraordinært udbytte jf. SEL §§ 182 og 183. Øvrig udlodning kan kun ske ved 

nedsættelse af selskabskapitalen eller ved opløsning af selskabet. 

4.1.1.3 Selvangivelse og regnskab 

I modsætning til personligdrevet virksomhed, hvor både privatøkonomien og virksomhedens 

økonomi blev indberettet på samme selvangivelse, skal de nu separeres. Dette hjælper 

anpartshaveren, fordi det er nemmere at holde den private økonomi adskilt fra den erhvervsmæssige 

økonomi. Virksomhedens regnskab, som ingen udover virksomhedsejer og långivere før havde 

adgang til, skal, hvis virksomheden omdannes til selskab, indsendes til erhvervs- og 

selskabsstyrelsen. Regnskabet bliver offentliggjort, så alle på anfordring kan se regnskabet mod 

betaling af et mindre gebyr til E og S. 

4.1.1.4 Skat 

 I den personlig ejede virksomhed bliver alt overskud beskattet som personlig indkomst, og i 

virksomhedsordningen har virksomhedsejeren mulighed for at få opsparet noget af overskuddet og 

kan nøjes med at betale en midlertidig virksomhedsskat på 25 % (2010). I selskabet betaler 

anpartshaveren en selskabsskat på 25 % (2010) af selskabets overskud, efter at alle lønudgifter er 

trukket fra i selskabet. Lønmæssigt er den personlige skat max 51,5 % (2010) ekskl. kirkeskat og 

AM-bidrag og ca. 56 % inkl. AM-bidrag og kirkeskat.  

4.2 Generelt om virksomhedsomdannelse 

Til at begynde med eksisterede kun den skattepligtige virksomhedsomdannelse. I dag kaldes den 

afståelsesmetoden. Det er den metode, der som hovedregel anvendes, hvor den skattefrie 

virksomhedsomdannelse kun er et tilbud fra SKAT. Den skattefrie omdannelse er en lempelse af 

den oprindelige hovedregel. Lov om skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) trådte i kraft i 1983, 

og alle virksomhedsomdannelser, der er foretaget med udgangen i 1982 eller senere, har ret til at 
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bruge denne lov29. Udgangspunktet, hvad end man vælger den skattepligtige eller den skattefrie 

omdannelse, er, at det skattemæssigt sidestilles med en virksomhedsoverdragelse mellem 2 

uafhængige parter. Dette bliver i daglig tale kaldt for armslængdeprincippet30. 

Valg af metode er bindende, og den er bindende i den forstand, at man ikke kan anvende den 

skattepligtige til overdragelse af visse aktiver og den skattefrie til andre. Ved en skattefri 

omdannelse er der visse begrænsninger for, hvad der kan omdannes, men ved den skattepligtige 

omdannelse er der ingen begrænsninger.  

4.3 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

En skattepligtig omdannelse svarer i princippet til, at man lader sin virksomhed ophøre. Selve 

metoden kaldes derfor for afståelsesprincippet, hvilket svarer til, at selskabet køber virksomheden af 

virksomhedsejeren. For virksomhedsejeren betyder det, at salget er skattepligtigt, og han bliver 

derfor beskattet af selve gevinsten ved afståelsen. For omdannelsen betyder det, at alle aktiver og 

passiver skal overdrages til selskabet til handelsværdier. Fra selskabets synspunkt svarer det til at 

have købt helt nye aktiver, og selskabet kan dermed begynde at afskrive på aktiverne, som var de 

købt af en 3. mand. For bygninger, ombygninger, driftsmidler og skibe mfl. gælder det, at der skal 

foretages kontantomregning af overdragelsessummerne31. De to bestemmelser, AL § 45 og EBL § 4 

dækker problemstillingerne omkring afskrivninger og ejendomsavancer.  

Man foretager omregningerne på baggrund af kursværdierne på overdragelsestidspunktet på 

følgende måde:  

Den kontante del af overdragelsessummen på det enkelte aktiv tillægges kursværdien af aktivets 

gældspost på overdragelsestidspunktet32. 

De nærmere regler om ejendomsavancebeskatning vender jeg tilbage til i 2.del – Case delen. 

4.3.1 Kontantværdiansættelse 

Når virksomheden afstås, skal der opgøres en salgssum. Denne udgøres af handelsværdien på de 

overdragne aktiver, som er trukket fra kursværdien af den overdragne gæld. Salgssummen skal 

derefter fordeles ud på hver af aktiverne, og dette gøres efter aftalte principper mellem 

virksomhedsomdanneren og selskabet. Oftest vil betalingen foregå ved udstedelse af aktier (A/S) 

                                                 
29 Jf. VOL § 9 
30 Jf. LL § 2 
31 Jf. AL § 45 og EBL § 4 
32 Jf. Al § 45, stk. 1. 
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eller anparter (ApS) i det selskab, hvor virksomheden omdannes til. Betalingen kan endvidere ske 

som et stiftertilgodehavende / gældsbrev. Beregningen af et stiftertilgodehavende sker ved, at man 

trækker aktiernes værdi fra det kontante nettovederlag, og der er ingen begrænsninger på, hvor stort 

stiftertilgodehavendet må være. Et stiftertilgodehavende svarer til den kontante betaling, som 

virksomhedsomdanneren modtager fra det erhvervende selskab.  

4.3.2 Gældsbreve/Stiftertilgodehavender 

Når der foretages kontantværdiansættelse af virksomhedens aktiver, foregår det på skønsmæssig vis 

ud fra de konkrete omstændigheder, men praksis har vist, at der ved overdragelse mellem to 

interesseforbundne parter er grænser for, hvad kursværdien på gælds- og pantebreve kan fastsættes 

til33. Hvis der ikke er tale om et anfordringstilgodehavende, vil udgangspunktet altid være, at kursen 

på den fordring, som virksomhedsomdanneren har til selskabet, skal fastsættes til kurs 8034. 

 

I situationer, hvor virksomhedsomdanneren ikke får bestemmende indflydelse i de stiftede selskab, 

kan kursværdien sættes lavere end kurs 8035. I sagen LSRM 1982, 149, var der flere anpartshavere i 

det nystiftede selskab, og ingen af dem blev hovedaktionærer eller fik bestemmende indflydelse. På 

denne baggrund kunne kursen sættes til kurs 70. Det samme gjorde sig gældende i LSRM 1982, 

148, hvor kursen blev godkendt til kurs 60. I den nævnte sag skete der en fuldstændig overdragelse 

af anpartskapitalen til en medanpartshaver, som i dette tilfælde var hans svigersøn. Overdragelsen 

blev gennemført det følgende år, og omdannelsen var sket til handelsværdier. Kursen blev godkendt 

på det grundlag, at virksomhedsomdanneren ikke længere kunne anses som hovedanpartshaver i 

selskabet.  

Endelig kan man konkludere, at der må kunne ske yderligere kursnedskrivning, hvis 

interessefællesskabet mellem virksomhedsomdanneren og selskabet udgår, foruden at 

virksomhedsomdannelsen også sker til handelsværdi. I øvrigt er betingelsen for en mulig 

kursnedskrivning, at der skal foreligge en aftale om afdrag og forrentning, og at denne aftale bliver 

overholdt. Bemærk, at renten også her skal fastsættes efter armslængdeprincippet36. Ovennævnte 

aftale kan være nedfældet i stiftelsesoverenskomsten for selskabet37. 

                                                 
33 Jf. Magnus Informatik – Skattekartoteket kap. 52 – Virksomhedsomdannelse side 44 
34 Jf. Magnus Informatik – Skattekartoteket kap. 52 – Virksomhedsomdannelse side 44 
35 Jf. LSRM 1982, 149 
36 Jf. LL § 2 
37 Jf. Magnus Informatik – Skattekartoteket kap. 52 – Virksomhedsomdannelse side 44 
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4.3.3 Anfordringstilgodehavender 

En anden form for tilgodehavender er anfordringstilgodehavender. I disse tilfælde er der ikke 

udstedt noget gældsbrev, og der er hverken truffet aftale om forrentning eller afdragsvilkår med 

selskabet. Et tilgodehavende som dette bliver sidestillet som et lån ydet på anfordring38. Der kan der 

trækkes på ”udlånet” efter ønske, og der kan af denne årsag ikke kursnedskrives. Det er gældende 

for anfordringstilgodehavender mellem en virksomhedsomdanner og selskabet, at tilgodehavendet 

skal forrentes efter armslængdeprincippet39.  

I følgende dom ved Østre Landsret af 10. april 1979 (Skd. 1979.51.274) var en fordring blevet 

forrentet og afdraget over en årrække, men uden at det var sket efter faste retningslinjer f.eks. i form 

af et gældsbrev eller et andet aftalegrundlag. Tilgodehavendet blev derfor betragtet som en fordring, 

der forfaldt på anfordring, og der kunne derfor ikke kursnedskrives. En anden sag, ved LSRM 1976, 

125 fremgik afdrags- og forrentningsvilkår i stiftelsesoverenskomsten, og dette var nok til, at et 

kursnedslag blev godkendt. Bemærk også, at hvis der er lavet et ordentligt aftalegrundlag, men dette 

ikke overholdes, så vil kursnedslaget blive afvist40.  

Er det tilfældet, at kriterierne for at kursnedskrive er opfyldt, skal dette kursnedslag fordeles 

forholdsmæssigt på samtlige overdragne aktiver; dog med undtagelse af likvide midler.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Jf. LSRM 1975, 130 LSR & Østre Landsrets dom af 10. april 1979 (skd. 1979.51.274) 
39 Jf. LL § 2 
40 Jf. LSRM 1976, 30 LSR 
41 Jf. L.V. Erhvervsdrivende 2011-2 E.H.1.3.3 
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4.3.4 Kursnedslag 

Nedenstående skema viser et eksempel på hvordan kursnedslaget skal fordeles. 

Figur 14 - Kursnedslag 

 

I eksemplet er gældsbrevet på kr. 5.000.000, og der bliver herefter lavet et kursnedslag til kurs 80, 

således at gældsbrevet nu er nede på kr. 4.000.000. Forskellen på kr. 1.000.000 fordeles ud på 

aktiverne efter, hvor stor en procentdel de udgør af ”total sum til beregning af kursnedslag.” 

Gældsbrevet ændres, der aftales en afdragsordning, og renten fastsættes som tidligere nævnt efter 

armslængdeprincippet. I forbindelse med, at der afdrages på stiftertilgodehavendet, bliver 

virksomhedsejeren, som nu er selskabets hovedanpartshaver, skattepligtig af de løbende 

kursgevinster på gældsbrevet 42 På sigt vil den kursavance, som omdanneren fik i forbindelse med 

kursnedslaget, blive udlignet, men hovedanpartshaveren slipper trods alt for beskatning af salget på 

én gang. 

Før i tiden var kursgevinster for hovedanpartshavere skattefri, hvis de var blåstemplet, men pr. 1. 

juni 2007 blev der vedtaget en lovændring, som gør, at de nu er skattepligtige. Dermed forsvinder 

den skattemæssige fordel ved omdannelsen i takt med, at stiftertilgodehavendet bliver udbetalt.  

                                                 
42 Jf. KGL § 22 

Balance

Aktiver Passiver

Ejendom 5.000.000kr             Egenkapital 500.000kr                

Driftsmidler 650.000kr                 Gældsbrev/stiftertilgodehavende 5.000.000kr             

Debitorer 325.000kr                 Kreditorer 1.750.000kr             

Goodwill 375.000kr                 

Likvider 900.000kr                 

AKTIVER 7.250.000kr             Passiver 7.250.000kr             

Fordeling af kursnedslag på aktiver ved kurs: 80 20 100

Gældsbrevs størrelse 4.000.000kr             1.000.000kr                                                5.000.000kr             

Ejendom 5.000.000kr             79% -787.402kr                                                  4.212.598kr             

Driftsmidler 650.000kr                 10% -102.362kr                                                  547.638kr                

Debitorer 325.000kr                 5% -51.181kr                                                    273.819kr                

Goodwill 375.000kr                 6% -59.055kr                                                    315.945kr                

Likvider 900.000kr                 - -kr                                                            900.000kr                

Total 7.250.000kr             1kr                    -1.000.000kr                                              6.250.000kr             

Total sum til beregning af kursnedslag: 6.350.000kr             Skattemæssig Afståelse: 6.250.000kr             

Kontrol af beregning: -1.000.000kr           
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4.3.5 Stiftelse af selskabskapital 

Kapitalkravet til selskaber afhænger af, om der stiftes et ApS eller et A/S. Selskabsloven siger, at 

når der stiftes et ApS, skal anpartskapitalen være kr. 80.00043, og stiftes der et A/S, skal 

selskabskapitalen være på kr. 500.000.44 Selskabsloven siger desuden, at selskabskapitalen som 

udgangspunkt skal være stiftet i danske kroner eller euro.45 En undtagelse til dette er, at 

selskabskapitalen kan etableres ved apportindskud. Det betyder, at virksomhedsomdanneren kan 

stifte selskabet med de aktiver, som allerede er i virksomheden. Naturligvis er det forudsat, at 

aktiverne har en økonomisk værdi, og at der ikke skal udføres arbejde eller leveres tjenesteydelser, 

før kravet er opfyldt.46  

4.3.6 Omdannelse 

Som hovedregel kan der kun ske en virksomhedsomdannelse, når der i skattemæssigt henseende er 

tale om ”én virksomhed”. Men fordi at der her er tale om en skattepligtig omdannelse, vil der blive 

udløst dertilhørende skattemæssige konsekvenser, uanset hvor meget der afstås.  

Hovedreglen ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er, at der ikke er krav til, at 

virksomhedsomdannelsen skal omfatte en hel virksomhed, men at den blot kan bestå af 

enkeltaktiver47. En undtagelse til hovedreglen er, at hvis virksomhedsomdannelsen skal ske med 

tilbagevirkende kraft, så skal der omdannes en hel virksomhed48.  

4.3.6.1 Omdannelse til nyt selskab eller eksisterende selskab 

Når der foretages skattepligtig virksomhedsomdannelse, kan dette både ske til et dansk aktieselskab, 

et dansk anpartsselskab og andre typer selskaber. Det er endvidere muligt, at omdanne til et 

udenlandskregistreret selskab. Der er heller ikke noget krav for, hvornår overdragelsesdatoen skal 

ligge. Ligesom at der heller ikke er noget krav til længden af den første regnskabsperiode. Dog kan 

den første periode max være 18 måneder49. Omdanner man til et vilkårligt selskab, forudsættes det, 

at man ikke omdanner med tilbagevirkende kraft50. 

                                                 
43 Jf. SEL § 4, stk. 2 
44 Jf. SEL § 4, stk. 2 
45 Jf. SEL § 4, stk. 1 
46 Jf. SEL § 35 
47 Materialesamling – SKAT 2 - Virksomhedsomdannelse 
48 Jf. SEL § 4, stk. 4 
49 Jf. ÅRL § 15, stk. 2 og SEL § 4, stk. 2 
50 Jf. Sel § 4, stk. 4 
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4.3.6.2 Omdannelse til nyt selskab med tilbagevirkende kraft 

Selskabsskattelovens § 4, stk. 4 omhandler skattepligtig overdragelse af en personlig ejet 

virksomhed til et nystiftet selskab. Kriterierne i loven er vigtige i forhold til forståelsen af en 

virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, og jeg har derfor valgt at lave en 

sammenfatning af SEL § 4, stk. 4. 

For at en skattepligtig virksomhedsomdannelse kan ske med tilbagevirkende kraft med op til 

6 måneder, skal følgende kriterier opfyldes: 

� Der skal være tale om en omdannelse af en personlig ejet virksomhed. Denne kan enten 

være en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Hvis der er tale om et 

interessentskab, må interessenterne ikke være selskaber, da loven kun omfatter personlige 

interessenter. 

� Der skal overdrages en hel virksomhed. Hvis personerne ejer flere virksomheder, kan de 

enten vælge, at omdanne én eller flere af disse til et selskab eller til flere selskaber. For at 

der er tale om en virksomhed, skal de aktiver, som omdannes, alene kunne skabe en 

erhvervsmæssig virksomhed. 

� Der stilles krav til, at virksomheden overdrages til et nystiftet selskab, som enten kan være 

et A/S eller et ApS. Der kan med andre ord ikke omdannes til et skuffeselskab.  

� Virksomhedsomdanneren skal modtage samtlige aktier i selskabet. 

� Det første regnskabsår skal regnes fra skæringsdatoen, hvorpå den åbningsbalance, der blev 

udarbejdet i forbindelse med stiftelsen, også blev lavet.  

� Denne skæringsdato for åbningsbalancen skal ligge efter virksomhedsomdannerens sidste 

normale indkomstår før stiftelsens udløb. Med andre ord: hvis virksomheden følger 

kalenderåret, hvilket er normalt for personlige virksomheder, vil skæringsdato typisk være 

den 1. januar.  

� Det nystiftede selskab skal senest stiftes 6 måneder efter statusdagen (statusdagen er da d. 

31-12-20xx) og er typisk den 30. juni. 

� Én måned efter stiftelsesdatoen, altså senest den 31. juli, skal virksomhedsomdanneren have 

fremsendt følgende dokumenter til SKAT: Stiftelsesdokumenter og dokumentation for at 

selskabet er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der kan søges om dispensation for 

denne frist.51 

                                                 
51 Jf. SEL § 4, stk. 6 
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4.3.7 Likviditetspåvirkning ved en skattepligtig omdannelse 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse medfører som oftest en stor beskatning for 

virksomhedsomdanneren og dermed også et stort behov for likviditet, hvis det skal gennemføres. 

Ofte vil man derfor vælge at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse for at undgå det store 

skattesmæk. Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse gives der dog mulighed for at oprette et 

gældsbrev/stiftertilgodehavende, som virksomhedsomdanneren kan hæve skattefrit over en aftalt 

tidsperiode. Han er dog skattepligtig af kursgevinsten, hvis gældsbrevet kursnedskrives. Selve 

hævningerne fra gældsbrevet kan virksomhedsomdanneren bruge til at betale skatten vedr. 

afståelsen af virksomheden, men ofte besidder virksomheden ikke tilstrækkelige midler til at kunne 

udbetale tilgodehavendet, bl.a. fordi Goodwill ikke tilfører selskabet nogen likviditet.  

4.4 Delkonklusion 

Når en virksomhedsejer vælger at omdanne sin virksomhed til selskab ved at bruge 

afståelsesmetoden, som jo er hovedreglen fra SKAT, så vil virksomhedsomdannelsen være 

skattepligtig. I skattemæssigt henseende har virksomhedsejeren dermed solgt eller ophørt 

virksomheden, og dette medfører, at der sker realisationsbeskatning hos virksomhedsomdanneren i 

afståelsesåret. Den totale salgssum skal fordeles ud på samtlige af virksomhedens aktiver, hvorefter 

den skattepligtige avance på hver af aktivtyperne opgøres. Alle virksomhedens aktiver 

kontantomregnes, hvilket svarer til salgssummen tillagt kursværdien på passivsiden. Når der 

overdrages, og der sker kursfastsættelse af overdragelsen, skal dette følge armslængdeprincippet, 

hvilket svarer til en handel mellem 2 uafhængige parter. Hvis der sker en kursfastsættelse på pante- 

og gældsbreve/stiftertilgodehavende mellem interesseforbundne parter, har praksis vist, at denne 

kurs ikke kan fastsættes til under 80. Selve udbetalingerne af gældsbrevet er skattefrit for 

virksomhedsomdanneren, hvis skatten for afståelsen bliver betalt, men kursgevinsten (20 %) bliver 

skattepligtig.52 Når der foretages virksomhedsomdannelse, er det meget normalt, at 

selskabskapitalen bliver stiftet ved apportindskud og ikke likvide midler. Dette skyldes, at man for 

det meste omdanner hele virksomheden, hvorfor det sjældent er nødvendigt at indskyde flere penge.  

Det er muligt at gennemføre en skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft. 

Man kan gøre det op til 6 måneder, og virksomhedens overskud vil i mellemliggende periode blive 

beskattet i selskabet og ikke hos virksomhedsejeren. For at gennemføre en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, skal der opfyldes nogle krav. Nogle af 

                                                 
52 Jf. KGL § 22 
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betingelserne er f.eks., at virksomhedsomdanneren skal være en personlig virksomhed, at hele 

virksomheden omdannes, og at dette gøres til et nystiftet selskab (A/S eller ApS), hvor 

virksomhedsomdanneren selv modtager samtlige aktier eller anparter i selskabet.  

Hvis en virksomhedsomdannelse gennemføres efter afståelsesmetoden, kan det sætte 

virksomhedsomdanneren i en meget ugunstig situation rent skattemæssigt. 

Virksomhedsomdanneren har dog mulighed for at afsætte et stiftertilgodehavende/gældsbrev i 

selskabet, som skattefrit kan hæves, hvis der ellers er midler til det i selskabet. Hvis ikke det er 

tilfældet, og virksomhedsomdanneren har svært ved at betale skatten for afståelse, er der mange 

ting, der taler for at gennemføre en skattefri omdannelse i stedet. 

Dette valg er blevet mere normalt, fordi man ønsker at udskyde skatten så længe som muligt.  

En skattepligtig virksomhedsomdannelse kan dog stadig være fordelagtigt, hvis 

virksomhedsomdanneren f.eks. har fremførte skattemæssige underskud, som kan modregnes i 

afståelsesbeskatningen, eller hvis virksomhedsomdanneren ønsker at realisere et kapitalt tab. 

Kapitalt tab opstår, når handelsværdien på hans aktiver bliver lavere end den bogførte værdi. 

4.5 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Virksomhedsejeren vælger den skattefrie virksomhedsomdannelse, når han ønsker sin virksomhed 

omdannet, uden at det på gældende tidspunkt udløser nogen skat hos ham selv. Ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse bliver skatten så at sige udskudt, men skal på et givent tidspunkt 

betales: 

� Ved afståelse af selskabets anparter, som i sin tid blev ydet som vederlag for den personlige 

virksomhed 

� Når selskabet skal likvideres  

� Hvis selskabet afhænder de aktiver, som blev overtaget ved virksomhedsomdannelsen, og 

hvor der er hensat udskudt skat 

Der kan være flere grunde til, at virksomhedsejeren lader sin virksomhed omdanne til 

selskab: 

� Han kan have et ønske om, at hans virksomhed på et tidspunkt skal overdrages til sine børn 

� Han kan have påtænkt sig at sælge det til 3.mand 

� Han kan have en plan om at fusionere med et andet selskab  

� Han ønsker at sikre sin personlige hæftelse 

Ved at han lader virksomheden omdanne til selskab, bliver det i hvert fald administrativt nemmere 

at udføre hans planer.   
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Der hensættes, som nævnt, udskudt skat i det virksomhedsomdannende selskab, og dermed sker der 

også succession i den tidligere virksomhed. Skattemæssigt betyder det, at selskabet indtræder i 

virksomhedens skattemæssige position. Dvs. at rent skattemæssigt ser det ud som om, at 

virksomheden er videreført blot ved at tilføje ApS eller A/S samt udskudt skat og goodwill. Aktiver 

og passiver overtages til skattemæssigt nedskrevne værdier, og afskrivninger på dem fortsætter som 

hidtil. Det samme gør sig gældende på passivsiden, hvor passivernes anskaffelsestidspunkt og 

anskaffelsessum også er de oprindelige værdier. 

4.5.1 Virksomhedsomdannelsesloven 

En skattefri virksomhedsomdannelse har hjemmel i virksomhedsomdannelsesloven. Denne 

lov bygger på 3 overordnede principper: 

� En omdannelse kan gennemføres, uden at der udløses nogen form for beskatning hos 

virksomhedsomdanneren i forbindelse med selve omdannelsen 

� Det nye selskab succederer i virksomhedsomdannerens skattemæssige stilling, hvad angår 

anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum / nedskrevet værdi samt anskaffelseshensigt 

� Den skattemæssige anskaffelsessum for de modtagne anparter bliver opgjort efter særlige 

regler, fordi den avance, som virksomhedsomdanneren ved stiftelsen ikke skal beskattes af, 

skal fragå i den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne. 

4.5.1.1 En virksomhed 

Der tales i virksomhedsloven flere gange om ”virksomheden,” men der er som sådan ikke nogen 

fast definition på, hvad en virksomhed er. Definitionen er i hvert fald ikke til at finde i skatteretten. 

Når virksomhedsomdannelsesloven omtaler ordet virksomhed, tales der i virkeligheden om de 

aktiver, som udgør en funktionel drift sammen. F.eks. VOL § 2, stk. 1 nr. 2 ”Alle aktiver og 

passiver i virksomheden overdrages til selskabet” – Her betyder det, at virksomheden ikke må 

skilles ad i aktiver og passiver, men at den fungerer som en helhed. Af samme årsag er det vurderet, 

i VOL § 2, stk. 1, nr. 2, at en ejendom kan fungere som en selvstændig virksomhed, hvorfor denne 

kan udelades i en skattefri virksomhedsomdannelse.   

4.5.1.2 Krav til den eksisterende virksomhed 

Virksomheden, der ønskes overdraget til et selskab, skal være en personligt ejet virksomhed, som 

har en eller flere virksomhedsejere.53 Er der tale om et interessentskab, skal interessenterne ved 

                                                 
53 Jf. VOL § 1, stk. 1 
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virksomhedsomdannelse have samme procentmæssige andel, som de havde i den personligdrevne 

virksomhed.54 

4.5.1.3 Krav til virksomhedsejeren 

Det er et krav, at den person, der ejer den personligt ejede virksomhed, også skal eje hele kapitalen 

(100 %) i det selskab, der stiftes eller overdrages til. Det betyder, at ingen øvrige skattesubjekter 

under selve omdannelsen må indskyde kapital i selskabet, hvis omdannelsen skal ske skattefrit. 

Først efter omdannelsen har nye skattesubjekter mulighed for at indskyde kapital i det nystiftede 

selskab. Endvidere kræves det, at virksomhedsomdanneren på omdannelsestidspunktet er fuld 

skattepligtig til Danmark.55 

4.5.1.4 Krav til selskabet hvortil der overdrages 

Det selskab, der skal overdrages til, kan være et anpartsselskab. Selskabet kan både være nystiftet 

eller være et allerede registreret selskab.  

Der er dog følgende betingelser for, at der kan ske overdragelse til et allerede registreret 

selskab: 

� Selskabet skal senest være stiftet på den dato, hvor omdannelsen finder sted, og det må 

gerne være stiftet lang tid i forvejen  

� Der må ikke have været drevet erhvervsmæssig virksomhed før tidspunktet for 

overdragelsen 

� Selskabskapitalen skal have stået uberørt siden stiftelsen. Rettere sagt: det skal være et 

jomfrueligt ”skuffeselskab”56. 

4.5.1.5 Krav til oprindelsesland 

Hvis selskabet omdannes ved en skattefri virksomhedsomdannelse, skal der være tale om et 

danskregistreret anpartsselskab57, hvilket dermed udelukker andre selskabstyper og 

udenlandskregistrerede selskaber. Virksomheder, der omdannes efter den skattepligtige 

omdannelsesmetode, må gerne omdannes til et udenlands registreret selskab58. 

                                                 
54 Jf. VOL § 1, stk. 2 
55 Jf. KSL § 1 & DBSL § 1, stk. 2 
56 Jf. Plancher fra SKAT – Skattefri virksomhedsomdannelse 
57 jf. VOL § 1, stk. 1 
58 Jf. VOL § 1, stk. 1 
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4.5.1.6 Krav til selskabskapital 

Selskabet, der overdrages til, skal have en vis selskabskapital. Fra d.18-01-2010 skal 

selskabskapitalen for anpartsselskaber være kr. 80.00059, hvor den før skulle være kr. 125.000. 

Udover at man kan stifte selskabskapitalen ved likvide midler, kan man også stifte den ved 

apportindskud (indskud af aktiver), som er den mest brugte metode ved skattefrie 

virksomhedsomdannelser. Dette skyldes, at der stilles krav om at hele virksomheden omdannes, 

hvorfor kapitalkravet som oftest bliver dækket med det samme. Hvis der overdrages til et selskab, 

som allerede er stiftet, er det dog et krav, at selskabskapitalen står som et kontant indestående i et 

pengeinstitut60. Ved stiftelsen til et skuffeselskab er det ikke nødvendigt at udstede nye anparter, da 

værdien af selskabet (anparter) blot får en værdistigning, når vederlaget fra virksomheden 

indskydes. Specifikke krav til virksomhedsomdannelse, som ikke er nævnt her, står i 

virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2-7 samt i VOL § 3. 

4.5.1.7 Bestående virksomhed 

Hvis der skal kunne ske skattefri virksomhedsomdannelse, skal den omdannende virksomhed være 

bestående. Dvs. den skal være etableret og må ikke være ophørt eller afhændet. Dette gælder både 

på selve omdannelsestidspunktet og den mellemværende tid til overdragelsen finder sted; altså 

stiftelsestidspunktet for selskabet61. En virksomhed anses for etableret, når det overfor omgivelserne 

er blevet gjort klart på anden vis end blot etableringshandlinger, f.eks. ved bevis (bilag, udgifter) på 

drift62. 

Udover ovennævnte er det ikke alle bestående virksomheder, der kan omdannes efter den skattefrie 

virksomhedsomdannelse63. Virksomheder, hvor ejer antallet er større end 10 samt virksomheder, 

hvor driften består i udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe, og hvor den 

skattepligtige i begge situationer ikke deltager i væsentlig grad i virksomhedens drift, er eksempler 

på virksomheder, der ikke kan omdannes skattefrit.  

4.5.1.8 Aktiver og passiver til overdragelse 

I VOL § 2, stk. 1, nr. 2 står der, at alle virksomhedens aktiver og passiver skal overdrages til 

selskabet, men til hovedregler er der næsten altid undtagelser. Når en virksomhed skal omdannes, 

                                                 
59 Jf. SEL § 4, stk. 2 
60 Jf. VOL § 1, stk. 2 
61 Jf. LSR af 11/11-10.  Journalnr. 10-01447 & jf. VOL § 1, stk. 1 
62 Jf. SL § 6 
63 Jf. VOL § 1, stk. 3 
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skal der foretages en vurdering af, hvilke aktiver og passiver der er af erhvervsmæssig karakter, og 

om der er nogle imellem, som hører under blandet benyttelse. Vurderingen tager udgangspunkt i 

virksomhedens regnskaber og indkomstopgørelser. Aktiver og passiver fra en virksomhed, der er 

omfattet af virksomhedsskatteordningen, anses som udgangspunkt for virksomhedens aktiver, og 

dermed er det dem, der skal overdrages. Der kan dog være undtagelser omkring aktiver, som 

bidrager til virksomhedens drift, men, som ifølge virksomhedsskatteloven64, ikke kan indgå. Et 

eksempel herpå kan være anparter, som virksomheden ejer for at være en del at et erhvervsmæssigt 

samarbejde.  

For blandet benyttede aktiver siger virksomhedsomdannelsesloven65, at disse aktiver som 

udgangspunkt skal overdrages og derefter kun benyttes erhvervsmæssigt. Men såfremt aktivet har 

været omfattet af VSO, skal der foretages en mere konkret vurdering, og i tilfælde, hvor aktivet 

bliver brugt mere privat end erhvervsmæssigt, kan det holdes uden for virksomhedsomdannelsen. Er 

det ikke tilfældet skal det indgå 100 % erhvervsmæssigt i selskabet. Som tidligere nævnt anses 

ejendomme for at være selvstændige virksomheder, og de kan derfor holdes udenfor omdannelsen, 

såfremt virksomhedsomdanneren ønsker det. Blandet benyttede ejendomme kan indgå i 

virksomhedsomdannelsen med både den private og erhvervsmæssige del. I mange tilfælde vil man 

dog udelade den private del, da anpartshaver i værste tilfælde kan risikere at miste den, hvis den 

indgår som en del af selskabskapitalen. Virksomhedsomdanneren i VSO kan ligeledes bestemme, 

hvorvidt hensatte beløb til senere hævning samt indestående på mellemregning skal holdes udenfor 

eller indgå som en del af selskabets egenkapital. Såfremt en eller begge af ovenstående holdes 

udenfor omdannelsen, skal de medtages som et passiv i åbningsbalancen og være hævet, inden 

omdannelsen finder sted. Hvis dette ikke overholdes, bliver de en del af selskabets egenkapital66. 

4.5.2 Virksomhedens vederlag fra selskabet 

Hele vederlaget for virksomheden skal erlægges som anparter i det nystiftede selskab67. Hvis der 

sker virksomhedsomdannelse til et skuffeselskab, medfører omdannelsen en værdistigning i 

selskabets anparter, og dermed er muligheden for et stiftertilgodehavende, som vi så ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse, udelukket. Der er dog en undtagelse for private aktiver, som 

er omdannet for at udligne en negativ indskudskonto. F.eks. kan restværdien af en privatindskudt 

                                                 
64 Jf. VSL § 1, stk. 2 
65 VOL § 2, stk. 1, nr. 2 
66 L.V. E.H.2.1.2 - http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=102490.203611#103083 – gælder hele 
afsnittet om aktiver og passiver der skal medtages. 
67 Jf. VOL § 1, stk. 2 nr. 3 
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ejendom godt afsættes som et stiftertilgodehavende68, og dommen, som ligger til baggrund for 

denne konklusion, fastslår dermed, at den del af vederlaget for virksomheden, som direkte relaterer 

sig til den private del af et aktiv, godt kan modtages som en fordring på selskabet69. Dette vil dog 

ikke betyde, at selskabet ikke må stiftes til overkurs, og virksomhedsomdanneren dermed ved 

stiftelsen modtager et nominelt lavere beløb end virksomhedens reelle handelsværdi jf. 

åbningsbalancen.  

Der kan i ovennævnte forbindelse nævnes 2 situationer med hensyn til værdiansættelsen af de 

indskudte anparter: 

� Hvis værdien er for lav, kan der modsat den skattepligtige omdannelse ikke udstedes et 

stiftertilgodehavende. Det medfører i stedet en forhøjelse af værdien på de modtagne 

anparter. 

� Hvis værdien er for høj, har det før i tiden været praksis, at den forhøjede værdi skulle 

beskattes som maskeret udbytte. Dette er man imidlertid gået bort fra, da der ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse sker en skattemæssig succession, hvorfor der ikke burde ku ske 

yderligere beskatning70. 

4.5.2.1 Anparternes pålydende værdi 

Værdien af anparter, der ydes som vederlag for virksomheden, skal svare til den totale 

selskabskapital i det stiftede selskab. Såfremt der er sket omdannelse til et skuffeselskab, skal 

værdien af disse svare til værdistigningen på anparterne. Det er kun ejeren af den bestående 

virksomhed, som har den mulighed at tegne anparter i selskabet. Efter omdannelsen kan der frit 

foretages nye kapitaludvidelser samt optages nye investorer71. 

4.5.3 Negativ anskaffelsessum  

Når virksomhedsomdannelsen foretages skal anparternes anskaffelsessum opgøres til det beløb, 

som svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på selve 

omdannelsesdagen. De bliver opgjort til handelsværdien med fradrag for den fortjeneste, som der 

ellers ville have været ved et salg til 3. mand72, altså det kontante beløb som ville være opnået ved 

                                                 
68 Jf. SKM 2009.481 VLR 
69 Bog: ”Generationsskifte og Omstrukturering” af Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær 
Olesen 
70 Opgave - Virksomhedsomdannelse 
- Skattefri kontra skattepligtig - Kirstine Jernved side 35 
71 L.V. E.H.2.1.4 
72 Jf. VOL § 4, stk. 2 
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et normalt salg. Det forudsættes for denne opgørelse, at der er foretaget avanceopgørelse efter 

gældende lovgivning for hver af de tilstedeværende aktiver. Overdragelse til et skuffeselskab vil 

endvidere medføre, at anskaffelsessummen også inkluderer den oprindelige anskaffelsessum på 

anparterne73. Ifølge virksomhedsomdannelsesloven74 må denne anskaffelsessum som udgangspunkt 

ikke være negativ. En negativ anskaffelsessum kan eksempelvis opstå i tilfælde, hvor der er 

foretaget store afskrivninger på en ejendom, og i så fald kan gælden ved denne bygning overstige 

den bogførte værdi.  

Der er dog følgende undtagelser, hvor en negativ anskaffelsessum er tilladt:  

a) Hvis virksomheden, der omdannes året før, har været omfattet af 

virksomhedsskatteordningen. I dette tilfælde må den skattefri virksomhedsomdannelse 

gennemføres, hvis ejerens samtlige virksomheder omdannes til hhv. et eller flere selskaber. I 

dette tilfælde kan man så ikke holde en ejendom udenfor omdannelsen. Ejeren har i 

ovennævnte tilfælde mulighed for at træde ud af virksomhedsordningen, men dette vil 

medføre beskatning af eventuelt opsparet overskud.  

b) Hvis en skattefri virksomhedsomdannelse er gennemført, og man efterfølgende finder fejl i 

forbindelse med opgørelsen af anskaffelsessummerne, kan den stadig gennemføres75. Ejeren 

skal i dette tilfælde udligne den negative anskaffelsessum eller negative indskudskonto ved 

indbetaling senest en måned efter, at SKAT har meddelt at, VOL § 2, stk. 1 nr. 5, ikke er 

opfyldt.  

c) Selvom, VOL § 2, stk. 1 nr. 5, ikke er opfyldt, kan SKAT stadig tillade, at lovens 

anvendelser bruges, mod at virksomhedsejeren udligner den negative anskaffelsessum eller 

udligner indskudskonto senest en måned efter, at SKAT har givet tilladelsen 76. 

Indbetalinger i både punkt (b) og (c) medfører ingen skattemæssige konsekvenser for hverken 

virksomhedsomdanneren eller selskabet. SKAT har lavet disse dispensationsregler for at undgå, at 

der i nogle tilfælde forsøges at omgå VOL § 2, stk. 1 nr. 5 ved, f.eks. at værdiansætte 

virksomhedens aktiver for højt. Ved efterfølgende korrektion fra SKAT’s side, kan SKAT derfor 

kræve direkte reparation jf. ovenstående punkter.  

Ser man det fra selskabets side, betyder det en højere anskaffelsessum på aktiver, og en mindre 

skattemæssig avance ved et eventuelt salg. En negativ anskaffelsessum vil medføre, at 

                                                 
73 Jf. VOL § 4, stk. 3 
74 Jf. VOL § 4, stk. 4 
75 Jf. VOL § 4, stk. 5 
76 Jf. VOL § 4, stk. 4 



Bent Erik Laursen Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb HD(R) 

Side 56 af 104 

 

anpartshaveren stadig vil opnå en skattemæssig avance til trods for, at anparterne afhændes til kr. 0. 

Dette vil være tilfældet, hvis selskabet går konkurs.  

Hvis anparterne afstås, skal den negative anskaffelsessum medtages, når der sker opgørelse af den 

skattemæssige avance.77 Dette er med til at sikre, at ejeren bliver beskattet af en evt. afståelsessum 

og en forholdsmæssig del af den negative anskaffelsessum, som opgøres ud af anpartskapitalen.  

� Hvis anparter afstås til det selskab, som har udstedt dem78, og avancebeskatningslovens 

regler om opgørelse af fortjeneste/tab ikke finder anvendelse, skal en eventuel afståelsessum 

medregnes, og en forholdsmæssig del af det negative beløb af anpartskapitalen tages med i 

den skattepligtiges indkomst79. 

� Hvis anpartskapitalen tillige nedsættes80, og avancebeskatningslovens regler om opgørelse 

af fortjeneste/tab ikke finder anvendelse, medregnes desuden en evt. udlodning samt en 

forholdsmæssig del af det negative beløb af anpartskapitalen i den skattepligtiges indkomst 

81.
 

4.5.4 Negativ indskudskonto 

Bemærk venligst, at dette afsnit kun gælder virksomheder, som, året inden 

virksomhedsomdannelse, har været omfattet af virksomhedsskatteordningen. Se kapitel 2 – 

Virksomhedsskatteordningen. 

Som tidligere nævnt, i kapitel 2 om virksomhedsskatteordningen, er indskudskontoen et udtryk for 

virksomhedens egenkapital. Indskudskontoen er beskattede midler, og hvis den er positiv, er det et 

udtryk for private midler, som virksomhedsejeren har lagt i virksomheden, og hvis den er negativ, 

er det et udtryk for, at virksomhedsejer har lånt af sin egen virksomhed. I et selskab må der ikke 

medtages privatgæld, og hævninger i et selskab betragtes som ulovlige anpartshaver lån. Af samme 

årsag må en indskudskonto ikke være negativ, da dette vil medføre medtagelse af private lån i 

selskabet82. Inden omdannelse kræves det dermed, at indskudskontoen udlignes eller er positiv. 

Hvis det kan dokumenteres, at indskudskontoen er negativ, grundet erhvervsmæssig gæld, kan den 

uden videre nulstilles. I tilfælde, hvor der er tale om privat gæld, skal kontoen nulstilles af ejeren i 

                                                 
77 Jf. OVL § 4, stk. 4 
78 Jf. LL § 16 B 
79 Jf. VOL § 4, stk. 4 
80 Jf. LL § 16 A 
81 Jf. VOL § 4, stk. 4 
82 Jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 5 
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form af private indskud i perioden fra balancedagen frem til, hvor omdannelsen finder sted. Derved 

vil det indskudte beløb anses for indskudt allerede i året før omdannelsesåret83. 

Udligning af en negativ indskudskonto sker på samme måde som ved udligning af negativ 

anskaffelsessum uden skattemæssige konsekvenser for virksomhedsomdanneren og for selskabet 84. 

4.5.5 Skattefrivirksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft 

Omdannelsesdatoen er datoen for åbningsbalancen85, hvilket er den dag, som følger efter 

statusdagen for det sidste regnskabsår i den bestående virksomhed. Virksomhedsomdannelsesloven 

tillader, at en skattefrivirksomhedsomdannelse sker med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft86. 

Denne frist kan der ikke kompenseres for. Ifølge VOL § 3, stk. 2 kan virksomheder, der er blevet 

omdannet til et skuffeselskab, ikke have et første regnskabsår, som strækker sig længere end 18 

måneder fra omdannelsesdatoen. Hvis ikke loven gav tilladelse til, at man kunne omdanne med 

tilbagevirkende kraft, ville virksomhedsejeren ikke kunne nå at få færdiggjort 

virksomhedsregnskabet eller stiftet det nye selskab fra den ene dag til den anden.  

En omdannelse anses for at være en realitet, når selskabet er stiftet. For et anpartsselskab gælder en 

stiftelse, når stiftelsesdokumenterne er underskrevet. Sker omdannelsen til et skuffeselskab, anses 

omdannelsen for gennemført på det tidspunkt, hvor virksomheden er blevet overdraget til 

selskabet87. Et krav, for at omdanne med tilbagevirkende kraft, er, at virksomhedsomdanneren på 

overdragelsestidspunktet har adkomst til virksomheden. I sagen, SKM 2003.517 drev 

virksomhedsejeren pr. 1. januar 2003 2 udlejningsvirksomheder (to selvstændige ejendomme). 

Virksomhedsejeren ønskede at omdanne med tilbagevirkende kraft til 1. januar, og 

overdragelsesdato endte med at blive 30. juni. I mellemtiden havde virksomhedsejeren dog solgt 

den ene af ejendommene fra, hvorfor virksomhedsejeren ikke havde adkomst til denne på 

overdragelsestidspunktet. SKAT afgjorde sagen til, at ejendommen ikke kunne omdannes, og at 

indtægter fra ejendommen samt salget af ejendommen ikke kunne indgå i selskabet. 

Virksomhedsejeren fik da indtægter og salg overflyttet til sin personlige indkomst, hvor beløbene 

skulle beskattes i stedet.  

                                                 
83 E.H.2.1.5 Krav til aktiernes eller anparternes anskaffelsessum og indskudskontoen 
84 E.H.2.1.5 Krav til aktiernes eller anparternes anskaffelsessum og indskudskontoen 
85 Jf. VOL § 3 
86 Jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 6 
87 Jf. LV. E.H.2.1.6 
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4.5.6 Udskudt skat 

I forbindelse med omdannelsen skal der laves en åbningsbalance for selskabet. I denne balance skal 

der afsættes en hver form for skat, som kan forventes afregnet ved en fremtidig udligning af 

forskellen mellem den skattemæssige og den bogførte værdi på overdragede aktiver88. Reglen 

gælder uanset andre bestemmelser i årsregnskabsloven. Begrundelsen, for at medtage udskudt skat i 

regnskabet, er, at det giver et mere retvisende billede af selskabets aktiver og passiver; herunder 

fremtidige skatteforpligtelser. Hensættelsen af udskudt skat skal ske i overensstemmelse med 

anerkendte danske regnskabsstandarder89. Det bør nævnes, at den udskudte skat ikke medregnes i 

forbindelse med opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessummen for anparterne90.  

4.5.7 Konto for opsparet overskud 

Bemærk venligst, at dette afsnit kun gælder virksomheder, som året inden virksomhedsomdannelse 

har været omfattet af virksomhedsskatteordningen. Se kapitel 2 – Virksomhedsskatteordningen. 

Det er et krav i virksomhedsomdannelsesloven, at den skattemæssige anskaffelsessum på anparterne 

ikke er negativ ved omdannelsen. Det er dog tilladt i nogle tilfælde at omdanne en virksomhed, hvor 

anskaffelsessummen bliver negativ, se afsnit om Negativ anskaffelsessum. Et opsparet overskud i 

virksomhedsskatteordningen kan ændre på anparternes anskaffelsessum. Hvis det medtages i 

omdannelsen, vil anparternes anskaffelsessum blive mindre, og samtidig bliver virksomhedsskatten 

(25 % eller øvrige satser) endelig91. Hvis virksomhedsejeren vælger at udelade det opsparede 

overskud, bliver hele beløbet med tillæg af virksomhedsskatten overført til hans personlige 

indkomst92.  

En tilføjelse til ovenstående regel93: Hvis ikke alle aktiver medtages i virksomhedsomdannelsen, 

skal der ske forholdsmæssig opdeling af det opsparede overskud. Andelen, der tages med i 

omdannelsen, beregnes ved at udregne forholdet mellem: 

Den del af kapitalafkastgrundlaget, der ved udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, som 

kan henføres til den afståede virksomhed og hele kapitalafkastgrundlaget, der ved udløbet af 

indkomståret forud for omdannelsesåret. 

                                                 
88 Jf. VOL § 1, stk. 1, nr. 8 
89 Bog: ”Generationsskifte og Omstrukturering” af Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær 
Olesen 
90 Jf. VOL § 4, stk. 2 
91 Jf. VSL § 16, stk. 1 
92 Jf. VSL § 16, stk. 1 & VSL § 10, stk. 3 
93 Jf. VSL § 16 A, stk. 3 
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Se nedenstående beregning94. 

Figur 15 – Kapitalafkastgrundlag,  

kilde: http://www.dagligmail.dk/laws/onelaw.asp?ri=13603 

 

Samme regel, som før gælder, at hvis virksomhedsejeren vælger at udelade den del af det opsparede 

overskud, som kunne være overdraget til selskabet, bliver dette overført til virksomhedsejerens 

personlige indkomst med tillæg af en andel af virksomhedsskatten95. 

4.5.8 Transaktioner i mellemperioden 

Der vil altid være en mellemperiode for de omdannelser, der bliver gennemført med skattemæssigt 

tilbagevirkende kraft. I denne mellemperiode tillades det, at virksomhedens resultat bliver beskattet 

i selskabet, selvom virksomheden i selve mellemperioden har været personlig ejet96. Dette kommer 

af, at datoen for den udarbejdede åbningsstatus i skattemæssigt forstand anses som 

omdannelsesdatoen, hvilket er dagen (01-01-20xx) efter statusdagen (fx 31-12-20xx). Et særligt 

problem, omkring transaktioner i mellemperioden, er, at det står uklart, hvordan 

virksomhedsejerens hævninger i denne mellemperiode skal behandles. I virksomhedsordningen 

skulle hævninger følge hæverækkefølgen, men pga. at selskabet træder i kraft på dagen efter 

statusdagen, skal de behandles anderledes. I virksomhedsomdannelsesloven står der, at det er op til 

virksomhedsejeren, om beløb på mellemregningskontoen skal indgå i selskabets egenkapital eller 

ej. Hvis indestående på mellemregningen skal udelades, skal det medtages som en passiv post i 

åbningsbalancen, men dog også være udlignet, inden omdannelsen finder sted97. Spørgsmålet er, 

hvorvidt hævninger i mellemperioden skal bogføres som lønudgifter, hvor der bliver tilbageholdt 

skat, eller at hævninger blot skal ses som udligning af mellemregningskontoen. Loven foreskriver 

nemlig ikke, hvordan udligning af mellemregningskontoen skal foregå. Men da 

virksomhedsomdannelsen er gældende med tilbagevirkende kraft, vil hævninger blive taget for 

driftsomkostninger, medmindre det er angivet, at hævningerne er med til at udligne 
                                                 
94 kilde: http://www.dagligmail.dk/laws/onelaw.asp?ri=13603  
95 Jf. VSL § 16 A, stk. 3 & VSL § 10, stk. 3 
96 Jf. VOL § 3, stk. 1 
97 Jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 2 
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mellemregningen. Øvrige omkostninger, der afholdes fra omdannelsesdatoen, bliver taget med i 

selskabets første regnskabsår. 

4.5.9 Omkostninger forbundet med omdannelsen 

Ved enhver virksomhedsomdannelse, hører der nogle uundgåelige omkostninger. Dette vil typisk 

være omkostninger i forbindelse med rådgivning, udarbejdelse af regnskab og åbningsbalance, 

revision af åbningsbalancen, udarbejdelse af vurderingsberetning samt tinglysning af en eventuel 

ejendom. Det fremgår, af LL § 8 J, at omkostninger i forbindelse med etablering af virksomhed ikke 

er fradragsberettigede (siden 14. juni 2009), og omkostningerne skal i stedet aktiveres. I forbindelse 

med omkostninger, der relaterer sig direkte til eksisterende aktiver, kan disse tillægges aktivets 

anskaffelsessum. 

4.5.10 Skattemæssige konsekvenser 

4.5.10.1 De skattemæssige konsekvenser for virksomhedsomdanneren 

En skattefri virksomhedsomdannelse går ud på, at der ikke bliver udløst nogen form for skat for 

virksomhedsomdanneren. Dette gælder både avancebeskatning, beskatning af genvundne 

afskrivninger samt beskatning af opsparet overskud. Den skat, der normalt ville blive udløst i 

forbindelse med et normalt skattepligtigt salg eller ophør, vil, i en skattefri 

virksomhedsomdannelse, i stedet blive udskudt. Skatten vil først blive udløst, når anpartshaveren 

afhænder anparterne eller vælger at opløse selskabet. Skatten vil også blive udløst, hvis de aktiver, 

der er overdraget med succession, bliver afhændet98. Skatteudskydelsen gælder for alle aktiver og 

passiver, der overdrages fra virksomheden til selskabet, men for blandet benyttede aktiver, som 

indskydes i selskabet, vil der blive udløst avancebeskatning, fordi det derved anses som afstået af 

ejeren. Den private del af en blandet benyttet ejendom, vil som regel kunne afstås skattefrit, hvis 

den overholder reglerne i EBL § 8. 

Som følge af VOL § 4, stk. 2 skal der foretages en opgørelse af den latente skat, som udskydes i 

selskabet. Se afsnit om Udskudt skat. Opgørelsen skal fastsætte den skattemæssige værdi på de 

anparter, som ejeren erhverver. Den opgjorte værdi for disse anparter gælder på omdannelsesdatoen 

og ikke på selve omdannelsestidspunktet. Den skattemæssige værdi opgøres, som det kontante 

                                                 
98 Jf. VOL § 4 stk. 1 
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beløb, der kunne være opnået i forbindelse med et kontant salg af virksomheden, med fradrag for 

den skattepligtiges fortjeneste, der ville være konstateret ved et sådant salg99.  

4.5.10.2 De skattemæssige konsekvenser for selskabet 

Virksomhedsomdannelsesloven bygger på det, der kaldes successionsprincippet. Succession i 

skattemæssig henseende betyder at indtræde/overtage en andens skattemæssige stilling. I skattefri 

virksomhedsomdannelse er det selskabet, som succederer i 

virksomhedens/virksomhedsomdannerens skattemæssige stilling. Selskabet succederer i de 

overdragne aktiver og passiver for, hvad angår anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum samt årsag 

til denne anskaffelse100. Som tidligere forklaret bliver den skattemæssige opgørelse for aktiver og 

passiver opgjort med fradrag for den avance, som ville blive udløst ved et salg eller ophør. Dvs. at 

selskabet overtager aktiver billigere, men påtager sig i stedet at betale den latente skat, når selskabet 

ophører eller sælges. Selskabet succederer dog kun i de driftsrelaterede aktiver, se dog sagen: SKM 

2005.410. Sagen drejede sig om en virksomhed, som var en del af en landsdækkende detailkæde. 

For at få tilladelse fra kæden om at bruge deres navn og logo, var det et krav, at virksomheden 

købte aktier i detailkæden. Ligningsrådet godkendte i denne sag aktieposten som et aktiv i 

virksomhedsskatteordningen, og aktieposten var omfattet at successionsprincippet.   

Det omvendte var tilfældet i TfS 2006.575, hvor en virksomhedsejer ønskede at udligne en negativ 

indskudskonto med et privat køretøj. Indskudskontoen måtte gerne udlignes, men aktivet (bilen) 

ansås ikke som et aktiv omfattet af successionsprincippet. Skatterådet bemærkede samtidigt, at 

handelsværdien af bilen skulle fastsættes på tidspunktet for underskrift af stiftelsesdokumenterne og 

dermed ikke som de øvrige aktiver, som blev fastsat på omdannelsesdatoen.  

Ved blandet benyttede aktiver gælder det, at det kun er den erhvervsmæssige del, der er omfattet af 

successionsprincippet.101 Afskrivningerne for den erhvervsmæssigt benyttede del opgøres som 

forholdet mellem de afskrivninger, som virksomhedsejeren har foretaget ved indkomstopgørelsen 

og de afskrivninger, han kunne have foretaget, såfremt hele aktive blev brugt erhvervsmæssigt. Til 

opgørelsen af den del, der kunne være afskrevet, benyttes de afskrivningsprocenter, som 

                                                 
99 Bog: ”Generationsskifte og Omstrukturering” af Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær 
Olesen, s.151 
100 Jf. VOL § 6 
101 Jf. VOL § 6, stk. 4 
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virksomhedsejeren anvendte på den erhvervsmæssige del.102 Ved indskud er det handelsværdien på 

den private del af aktive, som tillægges opgørelsen af selskabets driftsmiddelkonto.  

Nedenstående skema viser et eksempel på et aktiv med blandet benyttelse, som skal medtages 

i virksomhedsomdannelsen: 

Figur 16 – Aktiv med blandet benyttelse 

 

Aktivet er en bil med en købspris på kr. 450.000. Der afskrives med det maksimale 25 % pr. år, men 

der er forskel på den erhvervsmæssige benyttelse fra 2008 – 2009. I 2010 skal virksomheden 

omdannes, og derved skal værdien af den private andel, der indskydes i selskabet, udregnes. 

Som det kan ses, succederer selskabet i 43 % af den bogførte værdi, da dette svarer til den 

gennemsnitlige erhvervsmæssige del. De resterende 57 %, som må antages at være den private del 

af bilen, ganges med bilens handelsværdi på omdannelsesdatoen, og det fundne beløb tillægges 

selskabets driftsmiddelkonto. Dette giver en total driftsmiddelkonto på kr. 308.482, som der 

fremover kan afskrives på. Til den erhvervsmæssige del må der nødvendigvis også høre en udskudt 

skat, da der jo er blevet succederet i denne.  

Handelsværdi, erhvervsmæssig del: 350.000 – 200.000 = kr. 150.000 

Succederet erhvervsmæssig del: kr. 108.482 

Beregnet udskudt skat, 25 %.: 108.482 * 25 % = kr. 27.120 

                                                 
102 Jf. VOL § 6, stk. 4 

2008 2009 2010 Total

Saldo, primo 450000 337500 253125

Årets afskrivningsprocent 25% 25%

Årets afskrivninger der medtages i indkomstopgørelsen 112500 84375 196.875kr.         

Akkumulerede afskrivninger 112500 196875

Saldo, ultimo = uafskrevet beløb 337500 253125 253.125kr.         

Andel benyttet erhvervsmæssigt: 30% 60%

Erhvervsmæssige afskrivninger 33750 50625 84.375kr.           

Private afskrivninger 78750 33750 112.500kr.         

Samlede erhvervsmæssige afskrivninger udgør: 84375 ( / ) 196875 ( = ) 43%

Privatmæssige afskrivninger udgør resten: 57%

Bilens handelsværdi på omdannelsesdatoen 350.000kr.         

Selskabet succeder i den uafskrevne del med den erhvervsmæssige andel med 43% 108.482kr.         43%*kr. 253.125

Den private del af handelsværdien, som skal tillæges selskabets driftsmiddelsaldo 200.000kr.         57%*kr. 350.000

Saldo som selskabet fremover kan afskrive på: 308.482kr.         

Eksempel: Blandet benyttet bil der indskydes i selskab
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4.5.11 Underskud i virksomheden 

Evt. uudnyttede underskud, som eksisterer i den personlige virksomhed, kan selskabet ikke drage 

nytte af i selskabets egen selvangivelse.103 Det er ligeledes ikke muligt for selskabet at fremføre 

uudnyttede fradragsberettigede tab, som er oparbejdet i den personlige virksomhed. 

4.6 Delkonklusion 

Den skattefrie virksomhedsomdannelse er en modsætning til den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. Den skattefrie virksomhedsomdannelse er kun et tilbud fra SKAT, 

såfremt man ikke ønsker at bruge hovedreglen, som er den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

også kaldet afståelsesmetoden. Modellen følger reglerne i Lov om Skattefri 

Virksomhedsomdannelse også kaldet virksomhedsomdannelsesloven. Metoden går ud på, at et 

selskab succederer i virksomhedsomdannerens skattemæssige stilling for alle aktiver og passiver, 

der overdrages på omdannelsesdatoen.  

Virksomhedsomdannelsesloven indeholder de krav/kriterier for, at en skattefri 

virksomhedsomdannelse må gennemføres.  

Jeg vil kort liste de vigtigste punkter: 

� Der skal være tale om én hel virksomhed104, i forhold til den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse, hvor man kan nøjes med at overdrage enkeltaktiver til et selskab. 

� Virksomheden, der søges omdannet, må ikke være afstået eller ophørt ved omdannelsen. 

Virksomheden skal være bestående, og virksomhedsomdanneren skal kunne have adkomst 

til virksomheden på overdragelsestidspunktet. 

Der er mulighed for at virksomhedsomdanne til et nystiftet selskab eller et skuffeselskab. Såfremt 

der ønskes virksomhedsomdannelse til et skuffeselskab, må der ikke have været nogen form for 

erhvervsmæssig aktivitet, og selskabskapitalen skal være ”jomfruelig.” 

Selskabskapitalen kan stiftes både ved apportindskud eller ved likvide midler. 

 

Der stilles også krav til virksomhedsejeren, før han må omdanne ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse: 

� Virksomhedsejeren skal være fuldt skattepligtig til Danmark105. 

                                                 
103 Jf. VOL § 8, stk. 1 
104 Jf. VOL § 1, stk. 1 
105 Jf. KSL § 1 eller DBSL § 1, stk. 2 
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� Virksomhedsomdanneren skal eje hele anpartskapitalen i det virksomhedsomdannende 

selskab. Nye ejere kan først komme på tale, når omdannelsen har fundet sted. 

Krav til selve omdannelsen er omfattet af VOL § 2 stk. 1, nr. 2-7 og de mere tekniske detaljer 

af VOL § 3.: 

1) *Hovedregel: Alle aktiver og passiver skal omdannes106 

*VOL § 2, stk. 2 nr. 2 omfatter også blandet benyttede aktiver, samt aktiver udenfor 

virksomhedsordningen som fx SKM 2005.410. 

2) Undtagelse A: Ejendomme anses for selvstændige virksomheder 

3) Undtagelse B: Blandet benyttede aktiver (der skal foretages konkret vurdering) 

4) Undtagelse C: Hvis året forinden var omfattet af VSO, kan virksomhedsomdanneren vælge 

at udelade beløb hensat til senere hævning og beløb stående på mellemregningskontoen. 

5) Hele vederlaget for selskabet skal lægges i form af anparter i det stiftede selskab, eller i 

form af en værdistigning på anparterne i skuffeselskabet. Som nævnt kan der dermed ikke 

afsættes stiftertilgodehavende som ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Man kan 

i stedet udstede anparterne til overkurs. 

6) Værdien af anparterne opgøres til det beløb, som svarer til den skattemæssige værdi af 

virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdagen. I beløbet på hver af de forskellige 

aktiver og passiver fratrækkes de skattemæssige gevinster, som virksomhedsejer ville have 

opnået ved et ophør eller salg. 

7) Anskaffelsessummen på anparterne må som udgangspunkt ikke være negativ,107 men det er 

muligt at omgå reglen, f.eks. hvis virksomheden året forinden har været omfattet af VSO. Er 

anskaffelsessummen negativ, er det et krav, at alle ens virksomheder omdannes. I øvrige 

situationer er det blot et krav, at anskaffelsessummen udlignes inden stiftelsestidspunktet. 

8) Indskudskontoen ved skattefri virksomhedsomdannelse må ikke være negativ.108 Der skal, 

inden virksomhedsomdannelse, ske udligning af kontoen, og dette kan i visse 

omstændigheder ske med private aktiver.  

9) Ved virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft109 skal virksomheden være 

bestående indtil overdragelsesdatoen/stiftelsesdatoen, og virksomhedsomdanneren skal have 

adkomst til denne.  

                                                 
106 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2 
107 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
108 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
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10) I den åbningsbalance, der udarbejdes i forbindelse med virksomhedsomdannelse, skal der 

afsættes udskudt skat, som er forskellen mellem de bogførte værdier i virksomheden og 

handelsværdierne / de skattemæssige værdier. Der hersker tvivl om, hvorvidt der bør 

afsættes udskudt skat på goodwill. 

11) I forbindelse med selskabets første regnskabsår, skal det som udgangspunkt være 12 

måneder, og såfremt der sker omdannelse med tilbagevirkende kraft, må første 

regnskabsperiode ikke overstige 18 måneder, der er talt fra dagen efter statusdagen. 

Virksomheder, der året forinden var omfattet af virksomhedsskatteordningen, kan vælge at hæve det 

opsparede overskud eller lade det indgå i selskabet. Hvis det indgår i selskabet, nedsættes 

anparternes anskaffelsessum, og den betalte virksomhedsskat bliver endelig. I særlige tilfælde, hvor 

ikke alle aktiver og passiver overføres, vil nedsættelsen af anskaffelsessummen ske forholdsmæssigt 

for aktiver og passiver, der overdrages til selskabet. 

Som sammenfatning på ovennævnte kan jeg konkludere, at hvis en personligt ejet virksomhed kan 

gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, skal alle betingelserne i 

virksomhedsomdannelsesloven være overholdt.  

Selvom det er en skattefri virksomhedsomdannelse, følger der også skattemæssige konsekvenser for 

både virksomhedsomdanneren og selskabet. Konsekvensen for virksomhedsomdanneren er, at den 

beskatning, som ville være udløst ved et ophør eller salg, nu er skubbet til den dag, anparterne 

afhændes, eller hvor virksomheden opløses. Baggrunden for dette er, at omdannelsen er sket efter 

principperne om succession, hvor selskabet er indtrådt i virksomhedens skattemæssige stilling i 

forhold til dens aktiver og passiver. I stedet for at skatten betales, afsættes der en latent (skjult) skat, 

som først udløses ved ophør eller afhændelse af selskabet. 

Det ikke muligt for selskabet at udnytte fremførte underskud eller tab, som er oparbejdet i den 

personlige virksomhed. 

4.7 Værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver 

I dette afsnit vil jeg kort komme ind på de vigtigste ting omkring værdiansættelse af en 

virksomheds aktiver og passiver; herunder goodwill. Jeg har lagt kapitlet her, fordi det både hører 

til virksomhedsomdannelse og generationsskifte, da der i begge tilfælde skal foretages 

værdiansættelse.  

 

                                                                                                                                                                  
109 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 6 
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Det er nedenstående cirkulærer, der bliver brugt i forbindelse med værdiansættelse: 

a) TS- Cirkulære 2000-5: Fast Ejendom 

b) TS- Cirkulære 2000-9: Unoterede aktier og anparter 

c) TS- Cirkulære 2000-10: Goodwill 

d) Eventuelt Cirkulære af 21. august 2009 om værdiansættelse af goodwill 

4.7.1.1 Værdiansættelse ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

Værdiansættelse af en virksomheds aktiver er en meget væsentlig ting. Gevinsten eller tabet af 

aktiverne beskattes som personlig indkomst.110 Hvis en skattepligtig omdannelse bliver gennemført, 

og SKAT senere går ind og korrigerer for handelsværdierne af aktiverne, kommer den skattepligtige 

til at hænge på skattebyrden. Det er derfor en rigtig god idé at søge SKAT om bindende svar for 

denne værdiansættelse, da dette bevirker, at de ikke på et senere tidspunkt kan korrigere 

værdiansættelsen. Gebyret for et bindende svar er i øjeblikket kun kr. 300, så det kan sagtens svare 

sig at søge dette. Det bindende svar kan maksimal gælde i 5 år.  

4.7.1.2 Værdiansættelse ved den skattefrie virksomhedsomdannelse 

I forhold til den skattepligtige virksomhedsomdannelse er en korrektion ikke af samme betydning 

her; i hvert fald når det gælder skattebyrden. Skulle SKAT ændre på handelsværdierne af nogle 

aktiver, vil det blot medføre ændringer i den udskudte skat samt værdien af anparterne og 

anskaffelsessummen. Den ulempe, der kan være er, at hvis aktiverne bliver værdiansat lavere, så 

virksomhedens indskudskonto bliver negativ, kræver SKAT en udligning af denne inden for en 

måned, efter at de har givet meddelelse herom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Jf. AL §§ 5,8,9,12, PSL § 3, SEL § 4, stk. 4, SL § 6 



Bent Erik Laursen Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb HD(R) 

Side 67 af 104 

 

Tabellen herunder viser, hvorledes aktiernes anskaffelsessum opgøres. Nærmere forklaring 

vil komme i 2.del ved skattefri omdannelse af virksomheden. 

Figur 17 – Formel for anskaffelsessum  

A k t i e r D K K

N e t t o  a k t i v e r X

( + )  U d s k u d t  s k a t X

S k a t : X

( - )  A v a n c e r ( - )  X

X

( - )  O p s p a r e t  o v e r s k u d ( - )  X

S k a t t e m æ s s i g  s u m : X

F o r m e l  f o r  f a s t s æ t t e l s e  a f  a n s k a f f e l s e s s u m m e n  p å  a k t i e r

v e d  d e n  s k a t t e f r i e  v i r k s o m h e d s o m d a n n e l s e

 

4.7.1.3 Nedslag ifølge afskrivningsloven 

Gælder generelt for salg af aktiver: 

Før 2010 var det muligt at få nedslag for de foretagne afskrivninger på de forskellige aktiver med 

10 %, således at anskaffelsessummen for aktierne blev højere og gevinsten lavere.111 Denne regel er 

blevet afskaffet, således at de fulde genvundne afskrivninger skal medregnes i den skattepligtige 

indkomst. 

4.7.1.4 Værdiansættelse 

Som nævnt i kapitlet om Virksomhedsomdannelse skal der ske skattemæssig værdiansættelse af 

virksomhedens aktiver og passiver for, at der kan udarbejdes en åbningsbalance for selskabet, som 

der omdannes til.  

� Goodwill: Værdiansættes til handelsværdien og med fradrag af den skattepligtige 

fortjeneste. Hvis der ikke er en decideret branchekutyme eller salg af lignende 

virksomheder, man kan sammenligne med, skal værdiansættelsen af goodwill tage 

udgangspunkt i TS- Cirkulære 2000-10 eller den nye vejledning af 21. august 2009. 

� Driftsmidler: Værdiansættes til handelsværdien og med fradrag af den skattepligtige 

fortjeneste. Det er muligt at overføre en negativ saldo fra driftsmiddelkontoen i 

virksomheden til selskabet. 

                                                 
111 Jf. AL §§ 9, stk. 4 og § 21, stk. 6 
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� Varelager: Værdiansættes til handelsværdien og med fradrag af den skattepligtige 

fortjeneste. Værdien er som regel den værdi, som virksomheden har givet for varelageret. 

� Igangværende arbejder: Værdiansættes til handelsværdien og med fradrag af den 

skattepligtige fortjeneste.  

� Fast ejendom: Værdiansættes til den kontantomregnede handelsværdi og med fradrag af den 

skattepligtige fortjeneste, som opgøres i henhold til afskrivnings- og 

ejendomsavancebeskatningsloven.112 Her anvendes TS- Cirkulære 2000-5 og 

ligningsvejledningen for erhvervsdrivende.113 Som udgangspunkt vil den seneste offentlige 

ejendomsvurdering blive brugt.  

� Debitorer: Værdiansættes til handelsværdien og med fradrag af den skattepligtige 

fortjeneste. 

� Blandet benyttede driftsmidler: Her værdiansættes handelsværdien af den erhvervsmæssigt 

benyttede del og med fradrag af den skattepligtige fortjeneste. 

� Værdipapirer: Her tages handelsværdien, som er kursværdien. Handelsværdien fastsættes i 

overensstemmelse med TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000. 

Kilde til værdiansættelse: Bog: ”Generationsskifte og Omstrukturering” af Søren Halling-Overgaard & Birgitte 

Sølvkær Olesen, s.151+152 

5 Generationsskifte (Succession til børn) 

Når anpartshaveren nærmer sig pensions tiden, skal der tages beslutning, om hvad der skal ske med 

selskabet.  

Anpartshaveren har flere muligheder: 

� Lade selskabet ophøre hvorved der sker fuld beskatning af anparterne. 

� Sælge til 3. part hvorved der sker fuld beskatning af anparterne. 

� Succedere til familie eller nære medarbejdere. 

5.1 Skattemæssig succession 

5.1.1 Regler 

Reglerne for skattemæssig succession er primært lavet for at lette et generationsskifte for 

virksomheder, der drives i selskabsform. De er lavet for at gøre overdragelsen fra ejer til næste 

                                                 
112 jf. AL § 45 og EBL § 4 
113 Jf. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=103073&chk=204295  
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generation nemmere og uden, at der skal ligge uforholdsmæssige store skatteudgifter for både 

selskabet og anpartshaveren. Det er ligeledes muligt for virksomheder i personligt regi at overdrage 

ved skattemæssig succession; dog er det efter andre regler. De nuværende regler gælder med 

virkning fra 1. januar 2009. Disse regler er blevet lempet i forhold til tidligere, hvor der var 

strengere krav til, hvornår der kunne overdrages anparter ved succession. Det var bl.a. et krav, at 

der kun kunne ske overdragelse af hovedanpartshavere samt at enkeltoverdragelser som minimum 

skulle udgøre 15 % af stemmeværdien i det pågældende selskab.  

5.1.2 Succession af anparter 

Anparter, der overdrages som gave, arv eller arveforskud, anses for at være afstået, og derved sker 

der realisationsbeskatning. I stedet for at lade denne skat realisere, kan modtageren af anparterne 

succedere i giverens skattemæssige stilling, såfremt visse forudsætninger er overholdt. Ved at 

modtage selskabet ved succession indtræder modtageren i overdragerens skattemæssige stilling. For 

modtageren betyder det, at han også overtager den skattemæssige stilling for, hvad angår 

anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og hensigt af aktiver og passiver. Ved et senere salg eller 

ophør af selskabet vil han derfor også skulle beskattes af den avance, som lå på anparterne, før han 

modtog dem ved succession. Ved denne type overdragelse slipper overdrageren for at skulle betale 

avanceskat, og skatten bliver i stedet udskudt til, når modtageren vælger at sælge mv. Reglen for 

denne skattemæssige succession gælder både for noterede og unoterede anparter.  

5.1.3 Successionskredsen 

Som nævnt i kapitlet om Regler for Skattemæssig succession var det tidligere kun 

hovedanpartshavere, der havde mulighed for at overdrage anparter ved succession. Denne regel er 

ikke længere gældende, og i dag kan alle anpartshavere nu overdrage anparter ved succession, 

såfremt de ejer mere end 1 % af den samlede selskabskapital.  

Men for at modtage disse anparter ved succession kræves det, at modtageren ligger i 

successionskredsen, som er: Familie (Ægtefælle, samlever (med samme bopæl i 2 år før 

overdragelsen), børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og børnebørn samt adoptiv- og 

stedbørnsforhold)114 og nære medarbejdere115. Det er somme tider bedre at lade nære medarbejdere 

videreføre selskabet, da de kan være bedre egnet end ens familie. For at nære medarbejdere kan 

succedere i anparterne, skal medarbejderen have været fuldtidsbeskæftiget i selskabet i 3 ud af de 

                                                 
114 Jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 1 
115 Jf. ABL § 35 
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sidste 5 år. På denne måde giver det medarbejdere, der har haft orlov eller været på barsel mv. 

mulighed for at succedere trods deres manglende tilstedeværelse. Medarbejderen behøver ikke 

engang at være ansat på overdragelsestidspunktet, så længe han opfylder ovenstående betingelse116.  

5.1.4 Betingelser for succession 

Det er kun muligt at benytte reglerne om skattemæssig succession, hvis modtageren af anparterne er 

fuldt skattepligtig til Danmark 117. Reglerne gælder dog også, hvis modtageren er skattepligtig til 

Danmark118, men er bosiddende i et andet land som Danmark, i henhold til 

dobbeltbeskatningsaftalen har beskatningsretten til119. Eller hvis selskabet, hvis anparter overdrages, 

har fast driftssted i Danmark, og anpartshaveren dermed fortsat er omfattet af dansk 

beskatningsret120. 

5.1.4.1 Anparter der kan succederes i 

Anparter, der ønskes succederet i, skal blot udgøre mindst 1 % af selskabskapitalen. 

Det er tilladt, at overdragelsen sker til flere personer i sameje, når anparterne udgør mindst 1 % af 

selskabskapitalen. F.eks. kan der overdrages en portion anparter til en søn og dennes hustru i 

sameje, uden at de fordeles på de to parter. Hvis gavegiverne begge er forældre, skal begge 

overdrage mindst 1 % af selskabskapitalen for at kunne bruge reglen om skattemæssig succession. 

Der kan kun overdrages i almindelige noterede og unoterede anparter, hvor reglerne ikke kan 

anvendes for investeringsforeningsbeviser og anparter i investeringsselskaber. Men er der tale om 

næringsanparter eller andele i andelsforeninger, er der dog mulighed for succession. Dette gælder, 

uanset hvor stor en del af selskabskapitalen der overdrages, også selvom selskabet opfylder 

definitionen på en pengetank. 

5.1.4.2 Pengetank 

Selskabet, som der ønskes succederet i, må ikke anses som et passivt selskab. Der skal være tale om 

en reel virksomhed. Selskaber, hvor 75 % af indtægterne stammer fra andre pengeanbringelser eller 

udlejning af fast ejendom, anses som pengetankselskaber121.  Hvis selskabet ikke overholder denne 

grænse på 75 %, kan der ikke opnås skattemæssig succession. Det er på tale, at reglen snart ændres, 

                                                 
116 Jf. ABL § 35, stk. 1 
117 Jf. ABL § 34, stk. 3 
118 Jf. KSL § 1 
119 Jf. ABL § 34, stk. 3 
120 Jf. ABL § 34, stk. 3 
121 Jf. ABL § 34, stk. 6 
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således at kun 25 % af selskabet må stamme fra andre pengeanbringelser. Der er dog intet vedtaget 

endnu. Men det kan foreslås at der sker skattemæssig succession inden udgangen af 2011, da en 

vedtagelse ellers vil træde i kraft fra starten af næste år122.   

5.1.4.3 Tab 

Der må ikke konstateres tab ved overdragelsen. Hvis handelsværdien på anparterne er lavere end 

anpartshaverens anskaffelsessum, kan der ikke ske skattemæssig succession. Dette ville medvirke 

til, at overdrageren kunne fradrage tabet i sin skattepligtige indkomst, hvilket svarer til et salg til 3. 

mand. Modtageren af anparterne skal derved anvende handelsværdien som skattemæssig 

anskaffelsessum og succederer dermed ikke i overdragerens skattemæssige stilling. 

5.1.4.4 Værdiansættelse 

Ligesom ved virksomhedsomdannelsen skal der bestemmes en overdragelses sum for anparterne. 

Dette skyldes, at der foregår en reel handel mellem overdrageren og modtageren. Handelen skal 

følge armslængdeprincippet.123 Typisk benyttes handelsværdien på anparterne ved 

overdragelsestidspunktet. Er der tale om børsnoterede aktier, benyttes kursværdien på 

overdragelsesdagen som handelsværdi, men for unoterede aktier gælder der samme regler som ved 

virksomhedsomdannelse; nemlig at de skal værdiansættes til markedsværdier.  

Til hjælp kan bruges: 

a) TS- Cirkulære 2000-5: Fast Ejendom 

b) TS- Cirkulære 2000-9: Unoterede aktier og anparter 

c) Cirkulære af 17. november 1982 - værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og 

ved gaveafgiftsberegning 

d) TS- Cirkulære 2000-10: goodwill 

e) Eventuelt Cirkulære af 21. august 2009 om værdiansættelse af goodwill 

Ved overdragelse indenfor successionskredsen kan værdiansættelsescirkulæret af 17.11.1982 

benyttes, som bruges til at fastsætte markedsværdien for anparterne. Cirkulæret giver ofte en lav 

kurs i forhold til den vejledende regel for værdiansættelse af unoterede anparter (b). I lighed med 

virksomhedsomdannelsen har SKAT mulighed for at ændre på værdiansættelsen, så det kan godt 

svare sig at søge SKAT om bindende svar for værdiansættelsen. 

                                                 
122http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Denmark/Local%20Assets/Documents/Vores%20loesninger/Skat/Generationsskiftereglerne_final.pdf 
123 Jf. LL § 2 



Bent Erik Laursen Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb HD(R) 

Side 72 af 104 

 

5.1.5 Overdragelsen 

Overdrageren bliver ikke beskattet ved overdragelsen af anparterne, og da modtageren succederer i 

overdragerens skattemæssige stilling, overtager han dermed også den latente skatteforpligtelse fra 

overdrageren. Modtageren forpligter sig i stedet til at afregne skatten af den avance, som har 

oparbejdet sig gennem overdragerens ejer tid. Overdrageren modtager et vederlag fra anparterne 

skattefrit og afstår al gæld af de nuværende anparter. Det bør derfor overvejes, hvem der er villig til 

at købe en stak anparter til den nuværende handelsværdi og samtidig forpligte sig til at betale den 

latente skat, som påhviler disse anparter.  

5.1.5.1 Gaveoverdragelse  

Grundet ovenstående spørgsmål om overtagelse af den latente skat, kan det derfor anbefales, at 

overdrageren giver en del af anskaffelsessummen som gave.  

En gaveoverdragelse inden for successionskredsen kan ske på følgende måde: 

1. Der skal beregnes en passivpost. Passivposten beregnes som 22 % af avancen. Denne 

sum kan overdrageren give, uden at modtager skal betale gaveafgift (15 %). 

Modtageren bliver godskrevet dette beløb for at modtage den latente skat. 

Passivposten kan maksimalt udgøre 22 %, når der er tale om aktieindkomst. 

2. Ved overdragelse til nære familiemedlemmer, vil det være en god idé at give hele 

eller dele af handelsværdien som en gave. Det afgiftsfrie gavebeløb til børn er på kr. 

58.700124. Derudover skal der gavebeskattes med 15 % 125 af det resterende beløb. 

3. Den resterende del af handelsværdien skal betales kontant, eller også kan der 

oprettes et gældsbrev mellem overdrageren og modtageren; også kaldet et rentefrit 

anfordringslån.   

Hvis personer uden for successionskredsen modtager aktierne/anparterne uden vederlag, skal de 

beskattes af de modtagne anparter, som var det normal personlig indkomst; dog uden betaling af 

arbejdsmarkedsbidrag.126 

Hvis reglerne for skattemæssig succession ønskes anvendt, skal det senest meddeles i forbindelse 

med indgivelsen af overdragerens selvangivelse for det indeværende indkomstår. 

                                                 
124 Gældende sats for 2010 - http://www.tax.dk/pjecer/gaveafgift.htm 
125 http://www.tax.dk/pjecer/gaveafgift.htm 
 
 
 
126 Jf. SL § 4, stk. 1, litra c 
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I eksemplet nedenfor vil der skulle betales en gaveafgift af kr. 2.000.000 som vil være kr. 300.000. 

Hvis overdrageren har råd, betaler han også denne sum, således at modtageren ikke bliver ramt så 

hårdt. Hvis overdrageren samt overdragerens hustru i god tid har vidst, at det var barnet/børnene, 

der skulle overdrage, kan de i årene op til året have givet børnene skattefri gaver, således at de har 

råd til at betale gaveafgiften ved overdragelsen. Hvis overdrageren vælger at betale gaveafgiften, 

medfører det ikke en ny gaveafgiftsberegning. Jeg har valgt, at noget af summen overdrages ved 

hjælp nogle rentefri anfordringslån. På den måde kan alle anparterne overføres, uden at der skal 

betales gaveafgift. Det er vigtigt, når man laver et rentefrit anfordringslån, at der ikke står, at 

tilbagebetalingen af lånet sker ved årlige gaver jf. de afgiftsfrie gavebeløb. Faktisk er det bedst, at 

der står så lidt som muligt i en sådan aftale. I eksemplet medfører overdragelsen, at modtageren ved 

et evt. salg skal beskattes af en sum på kr. 7.000.000, men også modtageren har mulighed for at 

succedere selskabet videre engang. 

Figur 18 - Succession 
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SUCCESSION

Salgssum 7.500.000kr           

Anskaffelsessum 500.000kr              

Fortjeneste 7.000.000kr           

Skattebyrde for modtageren, 

før gave

Passivpost:

22 % af 

fortjeneste 1.540.000kr           

Nedslag i form af passivpost, 

for at modtage den latente 

skat

7.500.000,00kr     

Passivposten -1.540.000,00kr    = nedslag

Tilbage: 5.960.000,00kr     

Skattefri gave (år 2010) -58.700,00kr         

Gaveafgiftsgrundlag:
Gaveafgiftsgrund

lag: Salgspris - 

kompensation: 15% 5.901.300,00kr     885.195,00kr                                  

Eksempel med gave:

Gave: 7.500.000kr           

Gave(passivpost) 1.540.000kr         

Gave 2.000.000kr         
Rentefrit 

anfordringslån 3.960.000kr          

Kilde: Egen tilvirkning. 

5.2 Delkonklusion 

Når der skal ske overdragelse af anparterne til næste generation har anpartshaveren flere 

muligheder. Anpartshaveren kan vælge at lade selskabet ophøre, sælge det til 3. mand eller foretage 

en skattemæssig succession til nærmeste familie. Den sidste nævnte vil jeg bruge i casen. I denne 

situation overtager modtageren anparterne og indtræder samtidig i overdragerens skattemæssige 

stilling, hvad angår aktivernes og passivernes anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og hensigt. 

Der kan foretages skattemæssig succession til nærmeste familie (ægtefælle, børn, børnebørn mv.). 

Der stilles krav om, at modtageren er fuld skattepligtig til Danmark. Der stilles yderligere krav om, 

at der succederes i mindst 1 % af anpartskapitalen. Hvis selskabet hører under ”pengetanksreglen”, 
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kan der ikke foretages succession. Der kan heller ikke foretages succession, hvis overdragen taber 

på anparterne. 

Ved skattemæssig succession skal der ske værdiansættelse af selskabet ligesom ved 

virksomhedsoverdragelse. Det er tilladt at bruge cirkulæret af 17. november 1982 - værdiansættelse 

af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning, som ofte giver en lidt lavere 

kurs end TS- cirkulære 2000-9. Ved gaveoverdragelse kan der beregnes en passivpost på 22 % af 

fortjenesten, som modtageren ikke er skattepligtig af. Det er også muligt at give et afgiftsfrit beløb 

på kr. 58.700127. Resten af summen kan fordeles henholdsvis som gave med 15 % afgiftsbeskatning 

og som rentefrit anfordringslån.  

                                                 
127 Sats i 2010 
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6 Del 2 – Case 

6.1 Indledning til casen 

Rådgivningen skal hjælpe virksomhedsej

løbet af virksomhedens forskellige faser, som kan beskrives efter Bostonmatrixen.

Oprindeligt er modellen beregnet til at vurdere et produkts livscyklus, men den er ganske 

anvendelig til også at vurdere en virksomheds markedssituation.

 

Figur 19 

 

1. Iværksætterfasen (Spørgsmålstegn)
2. Vækstfasen (Stjerne) 
3. Konsolideringsfasen (Ko)
4. Afviklingsfasen (Hund) 

 

Faserne fastsætter virksomhedens placering i dens livscyklus

Det vil senere blive analyseret, hvor i matrixen en virksomhed er klar til at blive omdannet, og hvor 

den er klar til at blive solgt eller generationsskiftet.
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Rådgivningen skal hjælpe virksomhedsejeren, så han ikke kommer til at betale unødvendige penge i 

løbet af virksomhedens forskellige faser, som kan beskrives efter Bostonmatrixen.

Oprindeligt er modellen beregnet til at vurdere et produkts livscyklus, men den er ganske 

rdere en virksomheds markedssituation. 

Iværksætterfasen (Spørgsmålstegn) 

Konsolideringsfasen (Ko) 

Faserne fastsætter virksomhedens placering i dens livscyklus, og hvad den næste fase vil blive. 

vil senere blive analyseret, hvor i matrixen en virksomhed er klar til at blive omdannet, og hvor 

den er klar til at blive solgt eller generationsskiftet. 

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb HD(R) 

eren, så han ikke kommer til at betale unødvendige penge i 

løbet af virksomhedens forskellige faser, som kan beskrives efter Bostonmatrixen. 

Oprindeligt er modellen beregnet til at vurdere et produkts livscyklus, men den er ganske 

 

hvad den næste fase vil blive.  

vil senere blive analyseret, hvor i matrixen en virksomhed er klar til at blive omdannet, og hvor 
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6.1.1 De fire faser 
 

6.1.1.1 Iværksætterfasen 

Dette er fasen, hvor iværksætteren starter sin virksomhed, udfører sine idéer og afholder en række 

omkostninger i forbindelse med opstarten af virksomheden. Mange virksomheder har store 

førstegangsomkostninger og vil derfor køre med underskud de første par år. Virksomheder, der 

starter i personligt regi, kan fratrække mange af omkostningerne i deres personlige selvangivelse. 

6.1.1.2 Vækstfasen 

Så kommer fasen, hvor iværksætteren begynder at se vækst, og hvor virksomheden begynder at give 

overskud og kan vokse via egne investeringer. I denne fase vil der ofte være flere omdannelser. 

Blandt andet fordi virksomhedens kreditorer på dette tidspunkt kan vokse i takt med væksten, og 

derfor er det mere sikkert at videreføre virksomheden i selskabsregi, hvor der er begrænset hæftelse. 

6.1.1.3 Konsolideringsfasen 

Nu kommer så fasen, hvor virksomheden har fået etableret sig på markedet, opnået markedsandele 

og samtidig har en nogenlunde fast indtjening pr. år. Hvis en omdannelse er foretaget inden denne 

fase, kan det være en idé at foretage en skattefri anpartsombytning, så man skattefrit kan udtage 

udbytte fra sit driftsselskab til sit holdingselskab. Det kan endvidere være en idé at spalte 

virksomheden, hvis man på sigt ønsker at sælge dele af driften fra men vil beholde evt. 

fabriksbygninger etc.  

6.1.1.4 Afviklingsfasen 

Dette er den sidste fase, hvor virksomheden afvikles, som er ved salg/ophør eller et 

generationsskifte. 

Når virksomheden afvikles, skal skatten gøres op. Det er dog muligt at overdrage anparterne, hvis 

man lader næste generation succedere i anparterne. I casen vælger overdrageren at overføre 

anparterne gennem skattemæssig succession til sønnen. 

6.1.2 Familien Poulsen 

Familien består af Jan og Mette og deres fælles søn Per. De bor sammen i en villa i Helsingør. 

Mette arbejder i en bank på fuldtid, og sønnen Per går i folkeskole. Jan driver en tømrer/snedker 

virksomhed alene, som han efterhånden har haft i 5 år.  
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6.1.3 Jans planer 

1) Jan fortæller mig, at han for 5 år siden startede en selvstændig virksomhed, da han længe 

havde haft en drøm om at eje sin egen virksomhed. Han kunne i øvrigt godt tænke sig at 

tjene lidt flere penge, end han gjorde hos sin tidligere mester Slid og Slæb ApS, da hans 

timeløn og personalegoder var på et minimum i forhold til andre virksomheder. Familiens 

venner samt kolleger fra Mettes arbejde havde tidligere spurgt, om ikke han kunne hjælpe 

dem med deres køkkener, terrasser og andre ting. Jan mente derfor, at det var på tide at 

starte op for sig selv.  

2) Jan startede virksomheden, som i dag hedder Poulsen Byg v. Jan Poulsen. Virksomheden 

har siden år 2006 været omfattet af virksomhedsordningen. Jan oplyser, at han løbende får 

større og større debitorer, og han er nervøs for at ende i en situation, hvor han ikke selv kan 

betale sine kreditorer, så han ender med at gå konkurs. Han vil derfor meget gerne have 

virksomheden omdannet til selskab. 

3) Jan oplyser, at han ikke har ret meget kapital, da familien lige har købt hus.  

4) Jan mener, at efterspørgslen på sigt vil vokse, fordi staten har indført de nye vækstpakker, 

hvor folk kan få fradrag for forbedringer og vedligehold på deres boliger. Han forventer 

også, at han er nødt til at ansætte nogle medarbejdere, så hans virksomhed følger med 

efterspørgslen. Jan oplyser mig, at han på sigt ser frem tid at overdrage virksomheden til 

hans søn, således at sønnen kan videreføre den virksomhed, som Jan nu engang har fået 

opbygget. Om ikke andet kan sønnen måske få glæde af at drive virksomheden videre som 

ejer. 

5) Jan spørger mig derfor til råds og ønsker i øvrigt, at revisionsselskabet overtager bogføring 

og indberetninger til SKAT, så han bedre kan koncentrere sig om sin virksomhed og sin 

familie.  

6.1.4 Virksomhedens muligheder 

Virksomheden er omfattet af virksomhedsskatteordningen, som er det optimale for en virksomhed, 

der har en stor gæld og samtidig har et rigtig godt overskud. Dette giver ham mulighed for at 

konjunkturudligne samt opspare i virksomheden, så han ikke behøver at blive beskattet mere end 

højst nødvendigt. Jan kan samtidig drage nytte af fordelen i et kapitalafkast hvert år, såfremt hans 

kapitalafkastgrundlag er positiv. Som nævnt i kapitel 2 er kapitalafkastsatsen for 2010 4 %.  
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Nu får vi at vide, at han er usikker med hensyn til hans debitorer, hvorfor han gerne vil sikres på 

anden vis. Det vil derfor være smart at lade virksomheden omdanne til selskab, således at han kun 

hæfter med en begrænset andel, hvis selskabet skulle gå konkurs. Han har som nævnt i kapitel 4 om 

virksomhedsomdannelse to muligheder for at omdanne til selskab; den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse og den skattefrie virksomhedsomdannelse.  

For at kunne foreslå ham én af de to metoder, skal jeg kende konsekvenserne af omdannelse ved 

brug af begge metoder. Jeg antager, at Pouls virksomhed opfylder kravene for kapitel 4, således at 

virksomheden er klar til at blive omdannet.  

I begge tilfælde skal der foretages værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver, og der 

skal fastsættes en handelssum. Værdierne skal opgøres i henhold til reglerne i kapitel 4.7.1.4. 

Værdiansættelsen skal også indeholde beregning af goodwill. Jeg har i mine beregninger valgt at 

afsætte udskudt skat af den beregnede goodwill på trods af, at der er en tvist på området; om man 

bør gøre det eller ej.  

6.1.4.1 Den skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ifølge reglerne i kapitel 4 svarer en skattepligtig virksomhedsomdannelse til, at virksomhedens 

aktiver og passiver afstås. Det betyder for Jan Poulsen, at han beskattes af den fulde avance ved 

salget128.  

Virksomheden vil blive betragtet som afstået til selskabet, og det kræves derfor, at der laves en 

avanceopgørelse for hver type aktiv. Avancen eller tabet, som beregnes, skal enten tillægges eller 

fratrækkes i Jan Poulsens personlige indkomst i afståelsesåret. Det betyder også, at han skal 

beskattes af goodwill. På den goodwill, som er oparbejdet virksomheden, men som bliver erhvervet 

af selskabet, kan selskabet foretage skattemæssige afskrivninger på og med op til 1/7 del om året129. 

Efter avanceberegningen vil aktivernes handelsværdier udgøre selskabets anskaffelsessummer og 

afskrivningsgrundlag. Det giver dermed selskabet mulighed for at foretage skattemæssige 

afskrivninger på købte aktiver, som var de købt af en 3. part. 

Jeg har herunder indsat en avanceopgørelse for Jan Poulsens aktiver og dernæst beregnet den 

skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i Poulsen Byg ApS: 

 

 

 

                                                 
128 PSL § 3, stk. 1. 
129 AL § 40, stk. 1 
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Opgørelse af aktiverne ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil se således ud: 

Afståelse af aktiverne Kr.

Den kontante handelseværdi X

Skattemæssig værdi i regnskabet (X)

Genvundne afskrivninger til beskatning X

 

 

Balance pr. Skattemæssig værdi pr. 

Genvundne afskrivninger 

til beskatning

1. januar 2011 31. december 2010 i personlig indkomst

Aktiver

Goodwill 1.067.000kr               -kr                                       1.067.000kr                              

Værksted og lager* 2.150.000kr               2.230.000kr                           -80.000kr                                  

Driftsmidler, bil 225.000kr                  168.750kr                              56.250kr                                    

Driftsmidler, maskiner 150.000kr                  105.469kr                              44.531kr                                    

Varelager 55.000kr                     55.000kr                                 -kr                                          

Debitorer 325.000kr                   325.000kr                              -kr                                          

Likvid beholdning 20.000kr                     20.000kr                                 -kr                                          

Aktiver i alt 3.992.000kr               2.904.219kr                           1.087.781kr                              

*Se ejendomsavanceopgørelse i bilag 4. 

Hvis Jan Poulsen afstår sine aktiver, skal han beskattes af kr. 1.087.781. Beløbet medregnes i hans 

personlige indkomst130. På grund af et tidligere opsparet overskud fra 2006 på kr. 72.000 (28 % 

virksomhedsskat) kommer dette til udbetaling ved afståelse af virksomheden. Jan kan altså se frem 

til en ekstra indkomst på kr. 1.087.781 + kr. 100.000 = kr. 1.187.781. Det vil, gældende efter danske 

skatteregler, svare til ca. 494.145, såfremt han ikke havde andre indtægter i indeværende år. Se 

bilag 8 – skatteberegning (årsopgørelse 2010) – Egen tilvirkning efter inspiration fra SKAT. 

Ved opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne, ses det, at denne vil være kr. 

80.000, såfremt Jan Poulsen vælger at modtage stiftertilgodehavende fra selskabet. Ellers bliver 

selskabet stiftet til overkurs på tilsvarende beløb. Bemærk, at et stiftertilgodehavende kan 

accepteres ned til kurs 80, hvis sælger har bestemmende indflydelse i det stiftede selskab jf. kapitel 

4.3.2. 

6.1.4.2 Den skattefrie virksomhedsomdannelse 

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse succederer selskabet i Jans aktiver og passiver i, hvad 

angår, anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og hensigt, og her sker der i stedet en udskydelse af 

skatten. Det betyder reelt, at selskabet overtager de skattemæssige værdier, som der står i Jan 
                                                 
130 Jf. AL § 9, stk. 4 
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Poulsens regnskab, og det betyder også, at de har et lavere afskrivningsgrundlag. Men når det 

kommer til indtrædelse i den skattemæssige værdi på bygninger, gælder det ved succession, at det 

er den skattemæssige saldoværdi, som benyttes og ikke den nedskrevne skattemæssige værdi. I 

casen har Poulsen byg et værksted og lager. Hvis den samme regel om skattemæssig indtrædelse i 

aktiver også gjaldt for bygninger, ville afskrivningsgrundlaget blive som følgende: I Poulsen Byg 

ApS står bygningerne til at have en skattemæssig værdi på kr. 2.100.000. Ifølge regler for 2010 kan 

han foretage skattemæssige afskrivninger på 4 % om året.  

Bygningsafskrivninger Poulsen Byg Poulsen Byg ApS

Skattemæssig værdi 2.500.000kr.         2.200.000kr.          

Afskrivningsprocent 4% 4%

1 års afskrivninger, saldometoden 100.000,00kr.      88.000,00kr.          

15 års afskrivninger 1.500.000kr.         1.320.000kr.          

Forskel 180.000kr.            -180.000kr.            

Skattemæssig værdi af forskel 45000 -45000  

6.1.5 Værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver 

Før der kan tages stilling til, om virksomheden kan omdannes ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse, skal indskudskontoen opgøres for at se, om denne er positiv eller negativ. 

Er kontoen negativ, skal den, som nævnt i kapitel 4, udlignes, inden en omdannelse kan 

gennemføres. Indskudskontoen opgøres, jf. kapitel 2, som værende værdien af de indskudte aktier 

med fradrag af gæld. Jeg vælger, at virksomheden skal omdannes ved udgangen af år 2010, hvorfor 

indskudskontoen opgøres ultimo år 2010.  

Nedenstående viser den opgjorte indskudskonto.  Indskudskontoen er opgjort efter reglerne i 

VSL § 3. 

Opgørelse af indskudskonto:

Aktiver Passiver

Værksted og lager 2.500.000,00kr   Prioritetsgæld 2.258.241kr         

Driftsmidler, bil 168.750,00kr      Kreditorer 25.000kr               

Driftsmidler, maskiner 105.469,00kr      Øvrig kortfristet gæld 297.818kr            

Varelager 55.000,00kr         

Debitorer 325.000,00kr      

Likvid beholdning 20.000,00kr         

3.174.219,00kr   2.581.059kr         

Indskudskonto: 593.160,00kr      
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Værksted og lager i virksomheden er indskudt med den kontante anskaffelsessum131. Øvrige aktiver 

er indskudt med den afskrivningsberettigede saldoværdi132, og varelager samt debitorer er indskudt 

til handelsværdi. Indskudskontoen udviser et plus og opfylder dermed kravet for den skattefri 

virksomhedsomdannelse om, at indskudskontoen ikke må være negativ.  

6.1.5.1 Værdiansættelsen 

I bilag 1 findes virksomhedens balance for de sidste 3 år. Værdierne for 2010 er brugt til 

udregningen af værdiansættelsen for selskabets åbningsbalance. I bilag 2 har jeg ved egen 

tilvirkning udarbejdet beregning af goodwill, jf. TSS- cirkulære 2000-10. I bilag 4 har jeg ved egen 

tilvirkning udarbejdet beregning for ejendomsavanceopgørelse efter reglerne i AL § 45 og EBL § 4, 

og i bilag 5 har jeg ved egen tilvirkning udarbejdet beregning for genvundne afskrivninger. Alle 

aktiver og passiver værdiansættes, jf. kapitel 4.7.1.4.  

For øvrige aktiver er følgende værdier opgjort: 

� Værksted og lager: kr. 2.200.000. Værdi til seneste offentliggjorte ejendomsvurdering.  

� Driftsmidler, bil: kr. 225.000. Værdi vurderet af sagkyndig. 

� Driftsmidler, maskiner: kr. 150.000. Værdi fundet for lignende maskiner af samme alder. 

� Goodwill er beregnet til kr. 1.067.076 og afrundet i værdiansættelsen til kr. 1.067.000. 

� Ejendomsavancebeskatning: Der er beregnet ikke genbeskattede afskrivninger for i alt kr. 

300.000, jf. bilag 4. Der er således et tab på bygningen på kr. 80.000, grundet kr. 10.000 

tillæg133, samt en lav handelsværdi. Værdiansættelsen (Figur 20 side 84), svarer til den 

model, man bruger for skattefri virksomhedsomdannelse for at finde anskaffelsessummen på 

anparterne. Jeg har beregnet anparternes anskaffelsessum til i alt kr. 121.160 ekskl. 

omkostninger i forbindelse med omdannelsen. Jf. bilag 3 er der beregnet udskudt skat på kr. 

316.945. Såfremt anparterne sælges, kommer denne skat til realisering.  

6.2 Afrunding på virksomhedsomdannelse 

Det er nu set, hvordan virksomheden kan omdannes ved hhv. den skattepligtige og den skattefrie 

virksomhedsomdannelse.  

Ved den skattepligtige kommer Jan Poulsen til at skulle beskattes af en avance på 1.087.781 samt et 

tidligere opsparet overskud på kr. 100.000. For Jan betyder den en skat på kr. 494.145, når der ses 
                                                 
131 Jf. VSL § 3, stk. 4 
132 Jf. AL § 5, stk. 2 
133 Jf. EBL § 5 stk. 1 
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bort fra, at han ikke har tjent andet i løbet af året. Dette har han givetvis i form af løn og 

kapitalafkast fra Poulsen Byg, hvilket betyder, at salget i stedet vil blive beskattet med ca. 51.5 %; i 

personlig skat svarende til ca. kr. 611.707. Disse penge har han ikke og kan derfor ikke betale 

skatten. En mulighed er, at han indbetaler op til 30 % af virksomhedens overskud til en 

ratepension134. Dette vil give ham et fradrag, men ikke nok til, at han vil kunne betale den høje skat.  

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse bliver der hensat kr. 316.945 i udskudt skat og en 

goodwill på kr. 1.067.000. Da goodwill er oparbejdet, kan der ikke afskrives på den, og den vil, 

sammen med den udskudte skat, ryge til beskatning, når anparterne afstås. Beløbet, der ender til 

beskatning, er højere end ved den skattepligtige afståelse, men til gengæld skal skatten ikke betales 

her og nu. Det opsparede overskud medfører en lavere anskaffelsessum på anparterne, men 

alternativet er, at det ryger til beskatning i Jans personlige indkomst. 

Jeg vælger at udelade sidste del om generationsskifte til sønnen, da jeg allerede har lavet et 

eksempel herpå i kapitel 5.1.5.1. Jeg vil i stedet tage den nærmere beslutning om generationsskifte 

med i del 3 – Endelig analyse og vurdering. 

                                                 
134Kilde: 
http://www.jyskebank.dk/wps/portal/jfo/produkter/pension/raadgivning/ejerduenvirksomhed/person
ligtdrevetvirksomhed/  
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Figur 20 

Balance pr. Skattemæssig værdi pr. Balance for ApS pr. Successiongrundlag pr. Anskaffelsessum for 

31. december 2010 31. december 2010 1. januar 2011 1. januar 2011 Anparter

Aktiver

Goodwill 1.067.000kr                              -kr                                     -kr                                 

Værksted og lager 2.200.000kr               2.100.000kr                           2.200.000kr                              2.100.000kr                        2.100.000kr                    

Driftsmidler, bil 225.000kr                  168.750kr                              225.000kr                                 168.750kr                            168.750kr                        

Driftsmidler, maskiner 150.000kr                  105.469kr                              150.000kr                                 105.469kr                            105.469kr                        

Varelager 55.000kr                     55.000kr                                 55.000kr                                    55.000kr                              55.000kr                          

Debitorer 325.000kr                   325.000kr                              325.000kr                                 325.000kr                            325.000kr                        

Likvid beholdning 20.000kr                     20.000kr                                 20.000kr                                    20.000kr                              20.000kr                          

Aktiver i alt 2.975.000kr               4.042.000kr                              2.774.219kr                    

Passiver

Udskudt skat 316.945kr                                 

Prioritetsgæld 2.258.241kr               2.258.241kr                           2.258.241kr                              2.258.241kr                        2.258.241kr                    

Kreditorer 25.000kr                     25.000kr                                 25.000kr                                    25.000kr                              25.000kr                          

Øvrig kortfristet gæld 297.818kr                   297.818kr                              297.818kr                                 297.818kr                            297.818kr                        

Passiver i alt 2.581.059kr               2.898.004kr                              2.581.059kr                    

Nettoformue 393.941kr                   1.143.996kr                              193.160kr                        

Opsparet overskud

2006 (28 %) -72000

Total anskaffelsessum 121.160kr                        

Værdiansættelse af anparternes anskaffelsessum

kilde: Egen tilvirkning, ved inspiration fra Bog: Generationsskifte og omstrukturering af Søren Halling-Overgaard og Birgitte Sølvkær 

Olesen. 
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7 Del 3 - Vurdering og Konklusion   

7.1 Vurdering af virksomhedens faser 

Bostonmatrixen er et meget godt udgangspunkt, for at kunne foretage beslutning om hvordan 

virksomhedens skal videreføres. Man kan bruge de 4 faser til at finde ud af hvor virksomhedsejer er 

på vej hen med sin virksomhed. Som udgangspunkt starter en virksomhed i personligt regi, 

hvorefter der tages stilling til hvordan virksomheden skal føres videre. Dette afhænger af mange 

faktorer. Ud fra min analyse af kapitalafkastordning og virksomhedsskatteordning vil jeg mene, at 

det er forholdsvis nemt at placere en virksomhed i den rette ordning. Skal man stifte selskab er der 

som nævnt i kapitel 4 forskellige krav til selskabskapitalerne. Hvis man skal stifte et A/S koster det 

kr. 500.000. Man har dog åbnet op for muligheden til at spare op til dette kapitalkrav i form af en 

iværksætterkonto. På denne konto kan man opspare midler med fradrag i helt op til 

topskattegrænsen.135 På denne måde bliver det ikke så dyrt at spare op til selskabskapitalen. 

 

Når en virksomhed ønskes omdannet skal det besluttes hvilken metode man vil vælge og dette kan 

være en ret udfordrende beslutning. Men fra en skatteeksperts136 synspunkt er der ikke som sådan 

noget der taler for at der foretages en skattepligtig omdannelse. Ud fra min opgave samt casen må 

jeg som sådan være enig med denne skatteekspert. Der hvor jeg synes vurderingen bliver svær, er 

hvis der er meget stor forskel på de skattemæssige værdier som et selskab succederer i og de 

oprindelige afskrivningsgrundlag som der var i den personlige virksomhed. Dette kan nemlig 

betyde, at selskabet afskriver på meget lavere afskrivningsgrundlag ved succession end ved 

afståelsesmetoden. I en sådan situation finder jeg det nødvendigt at foretage konkrete beregninger, 

for at finde ud af hvilken omdannelsesmodel der bedst kan betale sig. Hvis der er tale om en 

virksomhed i VSO, som også har en bygning tilknyttet, er der mulighed for at foretage en delvis 

omdannelse ved den skattefri virksomhedsomdannelse. Dette kan der være flere fordele ved. En af 

fordelene er fx hvis man har et stort opsparet overskud fra tidligere år, hvor skatteprocenterne var 

højere end de er i dag. I sagen SKM 2009.82 afgjorde SKAT, at der ved en delvis omdannelse frit 

kunne vælges hvilket opsparet overskud der skulle overføres til selskabet. Eftersom at skatten på 

opsparet overskud er endelig ved en skattefri virksomhedsomdannelse, kan det være en stor fordel 

                                                 
135 http://penge.dk/karriere/karriere/start-virksomhed-med-skatterabat 
136 Samtale med anonym person fra SKAT. 
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at kunne vælge selv. I sagen betød det, at man kunne vælge at det sidst opsparede overskud (25 % 

virksomhedsskat) blev overført til selskabet og dermed kunne man lade det dyre opsparede 

overskud stå i VSO. Fordelen ligger i, at virksomhedsejer på et senere tidspunkt kan vælge at hæve 

det opsparede overskud, hvorved han får godtgjort den dyre virksomhedsskat. Hvis det opsparede 

overskud indgår i selskabet, går det ind til nettoværdien og skatten er endelig. Det kunne derfor 

have været en mulighed for Jan Poulsen at have benyttet sig af denne regel, hvis hans opsparede 

overskud dog var større end det netop er i casen. For Jan Poulsen kan det stadig være smart at holde 

bygningen udenfor en omdannelse, da han dermed kan leje bygningen ud til sit selskab. På den 

måde er han også sikret økonomisk fremover og når han når til sin pension, også selv om 

driftsselskabet skulle blive solgt fra eller succederet til hans søn. 

 

Når der planlægges generationsskifte er der også stor forskel på om virksomheden blev omdannet 

ved den skattefri- eller skattepligtige omdannelsesmetode. Hvis virksomheden er omdannet ved 

afståelsesmetoden, ligger der som ikke nogen goodwill til beskatning, med mindre den erhvervede 

goodwill ikke er afskrevet helt. Der ligger heller ingen udskudt skat. Dette medvirker til at 

skatteforpligtelsen bliver billigere for den person selskabet overdrages (succederes) til. Dette gælder 

i tilfælde af at personen vælger at sælge anparterne fra eller lade selskabet ophøre. 

 

7.2 Konklusion 

Min afhandling tog udgangspunkt hovedspørgsmålet: Hvordan optimeres virksomhedens 

beskatningsforløb bedst muligt? 

Gennem underspørgsmålene har jeg analyseret mig frem til svaret på dette hovedspørgsmål.  

Jeg har i min besvarelse belyst og analyseret emnet personlig indkomst og de tre hovedområder: 

Kapitalafkastordning og virksomhedsskatteordning, Virksomhedsomdannelse samt 

generationsskifte.  

 

Skattepligtig indkomst består af personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. 

Personlig indkomst i Danmark bliver beskattet med maksimalt 51,5 % eksklusiv am-bidrag og 

kirkeskat og kapitalindkomst bliver beskattet med maksimalt 49, 5 % eksklusiv kirkeskat. Fradraget 

for negativ kapitalindkomst er dog kun 33,5 %. Dette fradrag vil falde yderlige pga. ændringerne 

som forårspakke 2.0 medfører. Forårspakken medfører at sundhedsbidraget udfases og at 
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mellemskatten forsvinder. Dette medfører en forringelse af den negative kapitalindkomst og de 

ligningsmæssige fradrag med 8 % fra 2012 – 2019. ag. 

 

 

Kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen er lavet for at forbedre 

indkomstforholdende for virksomheder drevet i personligt regi. Kapitalafkastordningen er en 

forsimplet udgave af virksomhedsskatteordningen.  

Kapitalafkastordningen er ofte en fordel for mindre erhvervsdrivende, som ikke har så store og 

svingende indkomster. Den er en fordel for de virksomhedsejere som har indkomster der ligger 

under topskattegrænsen. Det vil primært være virksomheder med mindre udlejningsejendomme 

samt øvrige små erhvervsdrivende med lave indkomster og som har noget erhvervsmæssig gæld på 

den ejendom de benytter til deres erhverv. Ordningen giver mulighed for 100 % fradrag af 

erhvervsmæssige renter og der er mulighed for at få et kapitalafkast af virksomhedens aktiver. 

Kapitalafkastet beskattes i kapitalindkomsten og man sparer derved arbejdsmarkedsbidraget. Et 

kapitalafkast bliver beregnet på grundlag af et kapitalafkastgrundlag, som udgøres af 

virksomhedens aktiver fratrukket gæld. Kapitalafkastgrundlaget bliver beregnet primo hvert år. 

Kapitalafkastsatsen (4 % i 2010/2011) ganget med kapitalafkastgrundlaget giver kapitalafkastet. 

Beløbet fradrages i den personlige indkomst og flyttes til kapitalindkomsten. Beregningen er også 

gældende for virksomhedsskatteordningen.  

 

Virksomhedsordningen er typisk en fordel for virksomheder med svingende indkomster og større 

aktivitet end de før nævnte. Der er typisk tale om håndværkere, rådgivningsvirksomheder, 

specialister mfl. Virksomhedsskatteordningen kan anbefales til virksomhedsejere der: 

1. Ofte betaler topskat. Ligesom med kapitalafkastordningen kan det bedst svare sig, hvis 

virksomheden også har noget erhvervsmæssig gæld i form af driftsmidler og bygninger. 

Dette skyldes, at selvom der er 100 % fradrag for renteudgifter er der samtidig fuld 

beskatning er renteindtægter.  

2. Virksomhedsejere der endnu ikke ved om de skal stifte selskab. 

 

Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for at drage nytte af reglerne om fri bil, ligesom den 

giver mulighed for at betale en a conto virksomhedsskat på 25 % (2010) af virksomhedens 

overskud. Øvrige væsentlige forskelle i forhold til kapitalafkastordningen er, at skatten kan 
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optimeres via mellemregning og at virksomhedsejer har mulighed for at konjunkturudligne og 

opspare i virksomheden. Konjunkturudligning betyder at virksomhedsejeren kan lade sig beskatte af 

midler som han endnu ikke har påtænkt at hæve. Det betyder på sigt at virksomhedsejer kan udligne 

noget af den topskat han ellers skulle have betalt, dog med undtagelse af, at han har et 

overvældende stort privatforbrug, som gør at han alligevel bliver nødt til at betale topskat. 

Beskattede midler overføres til en konto for sig selv der kaldes: Hensat til senere hævning. Beløbet 

der hensættes til senere hævning kan hæves skattefrit året efter.  

Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for medarbejdende ægtefælle. Det betyder at noget af 

overskuddet i virksomheden kan tilkomme ægtefællen på forholdsmæssig vis. Det kan være smart 

at lade ægtefællen deltage i virksomheden, hvis ægtefællen ikke har så stor en indkomst selv. På 

den måde kan ”de” hæve mere i virksomheden uden at skulle betale topskat af midlerne. Der er dog 

skrappe regler for området. Det betyder at der skal ske en forholdsmæssig fordeling af det udførte 

arbejde, så ægtefællen ikke får udbetalt mere end denne er berettiget til.    

 

Hvis virksomheden ønskes omdannet er der to muligheder for dette: Den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse og den skattefrie virksomhedsomdannelse. Den skattepligtige metode 

bliver også kaldt for afståelsesmetoden. Metoden svarer til at virksomheden ophører og dermed 

afstår alle sine aktiver og passiver. Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse skal der derfor 

beregnes skattemæssige avancer af virksomhedens aktiver og virksomhedsejeren bliver personligt 

beskattet af disse avancer eller tab. Metoden giver i modsætning til den skattefrie 

virksomhedsomdannelse ejeren mulighed for at indskyde enkeltaktiver i det nye selskab. Selskabet 

som ”køber” disse aktiver fungerer ved omdannelsen som en ”3. part” og en handel mellem 

selskabet og virksomhedsejer skal derfor ske efter armslængdeprincippet. Selskabet som overtager 

aktiverne til handelsværdien, kan påbegynde afskrivninger på de købte aktiver som var de købt af 3. 

mand. For at der kan ske virksomhedsomdannelse, skal hele virksomheden værdiansættes og der 

skal beregnes goodwill. Hvis der kun sker delafståelse af virksomheden, skal goodwill medtages 

forholdsmæssigt. Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er der mulighed for at der kan 

udstedes et stiftertilgodehavende til anpartshaveren. Dette kan kursfastsættes til kurs 80, hvis 

anpartshaver har bestemmende indflydelse. Hvis han ikke får bestemmende indflydelse, kan kursen 

fastsættes lavere. En virksomhedsomdanner kan bruge udbetalingerne fra stiftertilgodehavendet til 

betaling af den skat som følger med afståelsen af virksomheden, men det er dog sjældent at der er 

likvide midler nok i selskabet til at dette kan lade sig gøre.  
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Den skattefrie virksomhedsomdannelse er en nyere model. Den er kun et tilbud fra SKAT og 

hovedreglen er stadigvæk skattepligtig virksomhedsomdannelse med mindre man decideret vælger 

at benytte den skattefrie virksomhedsomdannelse. Modellen følger lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse, som i alt består af 10 paragraffer. Metode går ud på, at man lader et 

selskab succedere i virksomhedens skattemæssige stilling. Både hvad angår aktiver og passiver 

samt deres anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og hensigt. Der er en række kriterier for at der 

kan ske skattefri virksomhedsomdannelse:  

• Der skal være tale om en hel virksomhed. Ejendomme tæller dog for en virksomhed i sig 

selv og kan udelades hvis det ønskes.  

• Den virksomhed der ønskes omdannet må ikke være ophørt eller afstået ved 

omdannelsestidspunktet. Virksomhedsejer skal så at sige have adkomst til virksomheden på 

overdragelsestidspunktet.  

• Virksomhedsejer skal være fuldt skattepligtig til Danmark. 

• Virksomhedsomdanneren skal eje hele selskabskapitalen i det selskab der omdannes til. Nye 

ejere kan først indtræde efter omdannelsen er sket.  

Virksomhedsejer har mulighed for at omdanne til et nystiftet selskab eller et skuffeselskab. Hvis 

der ønskes omdannet til et skuffeselskab, skal selskabet være jomfrueligt ind til omdannelsen er 

gennemført. Selskabskapitalen skal være uberørt og der må ikke have været nogen former for 

erhvervsmæssig aktivitet. Det er muligt at stifte selskabskapitalen både ved likvide midler men 

også ved apportindskud. I de fleste tilfælde sker der apportindskud, fordi hele virksomheden 

omdannes.  

 

Virksomhedsloven stiller en række krav til selve omdannelsen, hvoraf jeg kort vil nævne nogle 

af dem:  

• Det er en hovedregel at alle aktiver og passiver omdannes. Blandet benyttede aktiver skal 

som udgangspunkt også indgå, men i nogle tilfælde skal der foretages vurdering af om 

aktivet er blevet brugt mere privat end erhvervsmæssigt. Hvis det er tilfældet kan aktivet 

udelades fra omdannelsen.   

• Som nævnt anses ejendomme for selvstændige erhvervsvirksomheder. Det kan i mange 

tilfælde svare sig at udelade ejendommen fra selskabet, hvis man senere har planer om at 
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lade selskabet succedere eller sælge. På den måde kan man beholde en lejeindtægt og have 

ejendommen som en opsparing. 

• Beløb på mellemregningskontoen samt beløb hensat til senere hævning kan udelades 

såfremt virksomheden året for inden var omfattet af virksomhedsskatteordningen.  

• Vederlaget for selskabet skal lægges udelukkende i anparter eller i form af en værdistigning 

på anparterne i skuffeselskabet.  

• Selve værdien af anparterne skal opgøres til den skattemæssige værdi af virksomhedens 

aktiver og passiver på omdannelsesdagen (dagen efter statustidspunktet, som regel 31. 

december 20xx). Af beløbet fratrækkes de skattemæssige gevinster, som virksomhedsejer 

ville have opnået ved et normalt salg eller ophør. 

• Det er et krav at anskaffelsessummen ikke bliver negativ. Kun i få tilfælde er dette dog 

muligt. Såfremt virksomheden året forinden var omfattet af VSO kan anskaffelsessummen 

være negativ, hvis alle ens virksomheder omdannes. Ved øvrige situationer er det blot et 

krav at anskaffelsessummen udlignes inden stiftelsestidspunktet.  

• Indskudskontoen må ikke være negativ. I tilfælde heraf, skal indskudskontoen udlignes.  

• Modsat afståelsesmetoden skal der her afsættes udskudt skat i åbningsbalancen. Udskudt 

skat er forskellen mellem de bogførte værdier i virksomheden og de skattemæssige værdier / 

handelsværdierne. Der skal også afsættes udskudt skat af goodwill. Der er dog en del 

økonomer der er i tvivl om hvor vidt det bør gøres eller ej. 

• Virksomheder, der året forinden var omfattet af VSO, kan vælge at hæve et eventuelt 

opsparet overskud eller lade det indgå i selskabet. Hvis man lader det indgå i selskabet, 

bliver anparternes anskaffelsessum nedsat, og den a conto betalte virksomhedsskat bliver 

endelig. Som nævnt tidligere kan det derfor være en fordel at lade det blive ude af selskabet, 

hvis man har store opsparede overskud fra tidligere indkomstår, som er opsparet med høje a 

conto skatter. Det opsparede overskud indgår nemlig med nettoværdien i selskabet.  

 

På et tidspunkt skal der ske generationsskifte. Anpartshaver har derfor en række af muligheder for 

at overdrage anparterne til næste generation. Han kan vælge at sælge selskabet og dermed lade sig 

beskatte af salget. Han kan også vælge at lade selskabet ophøre, hvor ved der sker det samme. Hvis 

selskabet er omdannet ved en skattefri virksomhedsomdannelse kan det godt være ret dyrt at lade 

selskabet ophøre pga. den udskudte skat samt den tidligere beregnede goodwill. I stedet kan han 

vælge at lade selskabet succedere til en eller flere i successionskredsen. I opgaven har jeg kun valgt 
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at belyse skattemæssig succession. Her sker nøjagtigt det samme som ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse, netop at man endnu engang udskyder skatten og i stedet lader den nye 

anpartshaver indtræde i overdragerens skattemæssige stilling for hvad angår aktiver og passiver og 

disses anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og hensigt.  

 

Det er muligt at foretage skattemæssig succession til nærmeste familie som inkluderer, ægtefælle, 

børn, børnebørn mv.  

• Der stilles krav om, at modtageren er fuld skattepligtig til Danmark.  

• Der stilles krav om, at der succederes i mindst 1 % af selskabskapitalen.  

• Hvis selskabet hører under ”pengetanksreglen”, kan der ikke foretages succession. Netop 

reglen for pengetank kan blive ændret fra 2012, hvorfor det vil være en god idé at 

gennemføre en skattemæssig succession inden årets udgang.  

• Der kan ikke foretages succession, hvis overdrageren taber på anparterne. 

 

Også ved skattemæssig succession skal der ske værdiansættelse af selskabet. Værdiansættelsen kan 

foretages ved brug af cirkulæret af 17. november 1982 - værdiansættelse af aktiver og passiver i 

dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning. Dette giver ofte en lidt lavere kurs end TS- cirkulære 

2000-9. Ved gaveoverdragelse kan der beregnes en passivpost på 22 % af fortjenesten. Denne er 

modtageren ikke skattepligtig af. Det er også muligt at give et afgiftsfrie gavebeløb inden for 

successionskredsen. Beløbet i 2010 og 2011 er på kr. 58.700137. Resten af summen kan fordeles 

henholdsvis som gave med 15 % afgiftsbeskatning og som rentefrit anfordringslån. Overdrageren 

undgår herved beskatning af sine anparter. I stedet udskydes beskatningen ind til modtageren lader 

selskabet sælge eller ophøre. Også modtageren kan vælge at lade selskabet succedere videre.  

 

Der findes som sådan ikke noget entydigt svar på mit hovedspørgsmål. Der kræves i de fleste 

tilfælde at der foretages en specifik vurdering af en virksomhed, før det kan besluttes hvad der 

skattemæssigt vil være mest optimalt for denne, både på kort og på lang sigt. Som udgangspunkt vil 

en personlig ejet virksomhed omfattet af enten kapitalafkastordningen eller 

virksomhedsskatteordningen være billigere skattemæssigt end hvis man lader den beskatte i rent 

personlig indkomst. Til gengæld kan der være omkostninger forbundet med disse ordninger i form 

af revisor og advokat mv. Disse omkostninger skal også tages med i overvejelsen, for hvis de koster 
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mere end hvad man sparer i skat, går tallene lige op. Det samme gør sig gældende ved en 

virksomhedsomdannelse. I mange tilfælde vil en skattefri nok være den mest optimale og billigste 

løsning både på kort og lang sigt. Valget afhænger også af virksomhedsejerens planer for den videre 

drift. Hvis han ønsker, at sønnen skal overtage hans virksomhed med mulighed for at kunne afstå 

den uden en kæmpemæssig skat, kan det ligeså vel være han vælger den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse, selvom det vil koste virksomhedsejeren flere penge ved selve 

omdannelsen. Til gengæld bliver beskatningen af et salg eller ophør billigere for sønnen. 
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7.3 Henvisninger 

7.4 Figurer 
Figur 1 – Skattepligtig indkomst 

Figur 2 - Skatteprocenter 

Figur 3 - Beregning af indkomstskat for personer i 2010 

Figur 4 - Kapitalindkomst og aktieindkomst 

Figur 5 - Negativ kapitalindkomst 

Figur 6 - Opgørelse af et kapitalafkastgrundlag for en virksomhed 

Figur 7 - Eksempel på konjunkturudligning 

Figur 8 - Overskud og topskattegrænse 

Figur 9 - Den udvidede hæverækkefølge 

Figur 10 - Sammenligning af virksomhedsformer 

Figur 11 - Befordringsgodtgørelse, vejledende satser 

Figur 12 - Beskatning af fri bil 

Figur 13 - Interessentskab i VSO – Andel i drift 

Figur 14 - Kursnedslag 

Figur 15 - Kapitalafkastgrundlag  

kilde: http://www.dagligmail.dk/laws/onelaw.asp?ri=13603 

Figur 16 - Aktiv med blandet benyttelse 

Figur 17 - Formel for anskaffelsessum 

Figur 18 – Succession 

Figur 19 – Bostonmatrixen 

 kilde: http://vob.systime.dk/index.php?id=228 

Figur 20 – Værdiansættelse af anparternes anskaffelsessum 

7.5 Bilag 
Bilag 1 – Regnskab for Poulsen Byg 

Bilag 2 – Beregning af Goodwill 

Bilag 3 – Beregning af udskudt skat 

Bilag 4 – Ejendomsavanceopgørelse 

Bilag 5 – Genvundne afskrivninger 

Bilag 6 – Skatteprocenter, Opsparet overskud 

 kilde: http://www.tax.dk/lv/jurvejl/C_C_5_2_10.htm 
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Bilag 7 – Anparternes skattemæssige anskaffelsessum 

Bilag 8 – Årsopgørelse 2010 
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Bilag 1 

Poulsen Byg - Regnskab første 3 år ÅR 2008 År 2009 År 2010

Overskud af virksomhed 450.000kr               450.000kr            500.000kr               

Aktiver

Værksted og lager 2.400.000kr            2.300.000kr         2.200.000kr            

Driftsmidler, biler og maskiner 487.500kr               365.625kr            274.219kr               

Anlægsaktiver 2.887.500kr            2.665.625kr         2.474.219kr            

Varelager 5.000kr                    14.000kr               55.000kr                  

Varelager i alt 5.000kr                    14.000kr               55.000kr                  

Debitorer 225.000kr               217.864kr            325.000kr               

Tilgodehavender 225.000kr               217.864kr            325.000kr               

Likvide beholdninger -125.000kr              -60.000kr             20.000kr                  

Omsætningsaktiver 105.000kr               171.864kr            400.000kr               

AKTIVER 2.992.500kr            2.837.489kr         2.874.219kr            

Passiver

Egenkapital -995.000kr              -545.000kr           -95.000kr                

Overført overskud 450.000kr               450.000kr            400.000kr               

Egenkapital -545.000kr              -95.000kr             305.000kr               

Prioritetsgæld 2.416.667kr            2.336.111kr         2.258.241kr            

Langfristede gældsforpligtelser 2.416.667kr            2.336.111kr         2.258.241kr            

Kreditorer 552.976kr               100.000kr            25.000kr                  

Øvrig kortfristet gæld 567.857kr               496.378kr            285.978kr               

Kortfristede gældsforpligtelser 1.120.833kr            596.378kr            310.978kr               

Gældsforpligtelser 3.537.500kr            2.932.489kr         2.569.219kr            

PASSIVER 2.992.500kr            2.837.489kr         2.874.219kr            
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Bilag 2 

Jeg har forudsat en rente på kr. 115.000 pr. år pga. realkreditlånet på værksted og lager. 

Goodwillberegning jf. TSS- cirkulære 2000-10

År 1 År 2 År 3

2008 2009 2010

Resultat før skat 450.000,00 450.000,00 500.000,00

(+/-) renteind- og udgifter 115.000,00 115.000,00 115.000,00

Reg. Resultat 565.000,00 565.000,00 615.000,00 1.745.000,00

Udviklingstendens

Resultat ganges med faktor: 1,00 2,00 3,00 3.540.000,00

565.000,00 1.130.000,00 1.845.000,00 590.000,00

25.000,00

615.000,00

Værdi af aktiver, år 3 2.854.219,00 7% -199.795,33

Årets kapitalafkastprocent Jf. VSL § 9 + 3 % = 4%(2010) + 3 % = 7 % 415.204,67  

Den fundne værdi skal ganges med kapitaliseringsfaktoren:

5 år 415.205   X 1,96 = 813.801      

7 år 415.205   X 2,57 = 1.067.076  

10 år 415.205   X 3,34 = 1.386.784    

 

 

Bilag 3 

Udskudt skat 

Goodwill 1.067.000kr.  

Bygningsafskrivninger 100.000kr.      

Driftsmidler, bil 56.250kr.        

Driftsmidler, maskiner 44.531kr.        

1.267.781kr.  

Beregnet udskudt skat, 25 % 316.945kr.       
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Bilag 4 

Ejendomsavanceopgørelse

Kontantafståelsessum 

(Bygning, installationer + 

Grund) 2.200.000kr    

Salgsomkostninger -50.000kr        

Reguleret Afståelsessum 2.150.000kr    

Kontant Købesum (evt. indgangsværdi) 2.450.000kr  

Købsomkostninger 50.000kr        

Tillæg efter EBL § 5 stk. 1, kr. 10.000 pr. år 30.000kr        

Tillæg efter EBL § 5 stk. 2, 

forbedringer > kr. 10.000 -kr               

ikke genbeskattede afskrivninger, fradrag m.m. -300.000kr    

2.230.000kr  -2.230.000kr  

Fortjeneste / (Tab) -80.000kr        

  

 

Bilag 5 

Genvundne afskrivninger

Kontantafståelsessum (Bygning / Installation) 2.200.000kr    

Salgsomkostninger -50.000kr        

Reguleret Afståelsessum 2.150.000kr    

Kontant Købesum 2.450.000kr  

Købsomkostninger 50.000kr        

Reguleret Købesum 2.500.000kr  

Faktisk foretagne afskrivninger -300.000kr    

2.200.000kr  -2.200.000kr  

Fortjeneste / (Tab) -50.000kr        

 - Dog maks faktiske afskrivninger

Ikke genvundne = Faktiske - Genvundne: 300.000kr       
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Bilag 6 

Indkomstår: Virksomheds- 

skatten (pct.) 

Fastsat ved lov nr.: 

1987 - 1990 50 pct. 144 af 19. marts 1986 

1991 38 pct. 217 af 10. april 1991 

1992 -1998 34 pct. 344 af 14. maj 1992 

1999 - 2000 32 pct. 910 af 16. december 1998 

2001 - 2004 30 pct. 1279 af 20. december 2000 

2005 - 2006 28 pct. 426 af 6. juni 2005 

2007 - 25 pct. 540 af 6. juni 2007 

kilde: http://www.tax.dk/lv/jurvejl/C_C_5_2_10.htm 
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Bilag 7 

Anparternes 

skattemæssige værdi 

pr. 1. januar 2011

Regnskabsmæssig 

værdi Skattemæssig værdi

Regnskabsmæssig 

værdi Skattemæssig værdi

Aktiver

Goodwill -kr                             -kr                                       1.067.000kr              1.067.000kr                   1.067.000kr                      

Værksted og lager* 2.200.000kr               2.200.000kr                           2.150.000kr              2.150.000kr                   2.150.000kr                      

Driftsmidler, bil 168.750kr                   168.750kr                              225.000kr                  225.000kr                      225.000kr                          

Driftsmidler, maskiner 105.469kr                   105.469kr                              150.000kr                  150.000kr                      150.000kr                          

Varelager 55.000kr                      55.000kr                                 55.000kr                    55.000kr                         55.000kr                            

Debitorer 325.000kr                    325.000kr                              325.000kr                  325.000kr                      325.000kr                          

Likvid beholdning 20.000kr                      20.000kr                                 20.000kr                    20.000kr                         20.000kr                            

Aktiver i alt 2.874.219kr                2.874.219kr                           3.992.000kr              3.992.000kr                   3.992.000kr                      

Passiver

Stiftertilgodehavende 1.330.941kr              1.330.941kr                   1.330.941kr                      

Prioritetsgæld 2.258.241kr                2.258.241kr                           2.258.241kr              2.258.241kr                   2.258.241kr                      

Kreditorer 25.000kr                      25.000kr                                 25.000kr                    25.000kr                         25.000kr                            

Øvrig kortfristet gæld 297.818kr                    297.818kr                              297.818kr                  297.818kr                      297.818kr                          

Passiver i alt 2.581.059kr                2.581.059kr                           3.912.000kr              3.912.000kr                   3.912.000kr                      

Forskel 293.160kr                    293.160kr                              80.000kr                    80.000kr                         80.000kr                            

Anpartskapital 80.000kr                    

Anparternes skattemæssige anskaffelsessum 80.000kr                            

Balance pr. 31. december 2010 i den Poulsen 

Byg

Poulsen Byg ApS - Åbningsbalance pr. 1. 

januar 2011

Anparternes skattemæssige anskaffelsessum
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Bilag 8 – side 1 af 2 

Opgørelse af indkomst
Personlig Indkomst

Lønindkomst, multimedier, fri bil mv. -kr                     

Personlig indkomst fra virksomhed 1.187.781kr         

Indbetaling til pension -kr                     

Fradrag for driftsudgifter -kr                     

Personlig indkomst før Am-bidrag 1.187.781kr         

Am-bidrag 8% 95.022kr               

Personlig indkomst efter Am-bidrag 1.092.759kr         1.092.759kr         

Kapitalindkomst

Renteindtægter -kr                     

Kapitalafkast -kr                     

Renteudgifter -kr                     

Kapitalindkomst -kr                     -kr                     

Ligningsmæssige fradrag

Bidrag til A-kasse, efterløn mv. -kr                     

Befordringsfradrag -kr                     

Gaver til godkendte foreninger O. 500 kr. -kr                     

Beskæftigelsesfradrag 13.600kr               

Ligningsmæssige fradrag 13.600kr               13.600kr               

Aktieindkomst

Udbytte fra danske aktier -kr                     

Aktieavancer -kr                     

Aktieindkomst -kr                     -kr                     

Årsopgørelse 2010
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Bilag 8 – side 2 af 2 

Skattepligtig Indkomst

Personlig indkomst 1.092.759kr         

Kapitalindkomst -kr                     

Ligningsmæssige fradrag 13.600kr               

Aktieindkomst -kr                     

Skattepligtig Indkomst

Skatteberegning og Skatteopgørelse
Pct.

Bundskat 3,67% 40.104kr               

Topskat 14,43% 101.422kr            

Sundhedsbidrag 8,00% 86.333kr               

Kommuneskat 25,40% 274.106kr            

Kirkeskat 0,78% 8.417kr                 

28 % aktieskat 28,00% -kr                     

42 % aktieskat 42,00% -kr                     

Nedslag for beskatning over 51,5 %, jf. PSL § 19 stk. 1 0,57%

Pct. fradrag skatteværdi

Skatteværdi af eget personfradrag, sats for bundskat 3,67% 42.900kr          -1.574kr               

Skatteværdi af eget personfradrag, sats for Sundhedsbidrag 8,00% 42.900kr          -3.432kr               

Skatteværdi af eget personfradrag, sats for kommunale skatter 26,18% 42.900kr          -11.231kr             

Skatteværdi af ægtefælles personfradrag, sats for bundskat 3,67% -kr                 -kr                     

Skatteværdi af ægtefælles personfradrag, sats for Sundhedsbidrag 8,00% -kr                 -kr                     

Skatteværdi af ægtefælles personfradrag, sats for kommunale skatter 25,40% -kr                 -kr                     

Skat i alt 494.145kr            

 

Skat i alt 494.145kr            

Specifikation af skat og am-bidrag

Indeholdt aktieskat -kr                     

Indeholdt A-skat

Overskydende (+) / Restskat (-) -494.145kr           

Modregnet am-bidrag -kr                     

-494.145kr           

Overskydende (+) / Restskat (-) for 2010 -494.145kr           

Beregnet Am-bidrag 95022,48

Indeholdt Am-bidrag -95022,48

Overskydende (+) / Rest (-) Am-bidrag 0

Modregnet i A-skat 0

Til udbetaling / Rest 0 0

kilde: Egen tilvirkning, efter inspiration fra SKAT 


