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Executive summary 
From the income year 1989 and forward, it has been possible for tax liable individuals carrying out 

activities as self-employed to choose taxation under the special tax regime for self-employed individuals 

under the Business Tax Scheme. Those taxation rules are in many ways similar to the taxation rules 

addressed to companies, which has been a huge advantage for many self-employed individuals since 

1989.  

The problem with the Business Tax Scheme is that it is difficult to understand, and the need for an 

accountant is inevitable. The administrational burden is also greater in this scheme, why many self-

employed individuals still choose not to use it, even though it could save them a lot of tax money. 

In this thesis, I will first define the concept of a self-employed individual. The concept has not been defined 

in the Danish tax legislation, why a definition is necessary to understand to whom it is possible to choose 

the taxation rules under the Business Tax Scheme. 

Secondly I will account for the main rules in the Danish Personal Income Tax Act and the rules under the 

Business Tax Scheme. The two different tax regimes will be compared in order to highlight advantages and 

disadvantages. The purpose of the comparison is also to identify significant differences in the two tax 

regimes, including the accounting requirements, treatment of interest, the possibility for savings within 

the company etc. 

Briefly, the Danish Personal Income Tax Act is much more easy to use and understand, but has limited 

possibilities regarding the taxation. For example it is not possible to save profit within the business in 

contrast to the Business Tax Scheme. This means, that you under the Danish Personal Income Tax Act 

have to pay tax from all the income earned at once, instead of being able to defer some of the tax for later 

years, when the income is actually needed. 

In addition it is only under the Business Tax Scheme that it is possible to fully deduct interest on 

contributed liabilities. 

To give a better understanding of the differences in the two tax regimes, I have on the basis of a fictive 

case analyzed the income for Kirsten Madsen and her business for year 2011 in both schemes. I have 

calculated Kirsten Madsen’s final tax in both schemes, and compared pros and cons in her situation. 

Kirsten wants to sell her business in 2015. The taxation regarding a sale of the business is therefore 

analyzed in the thesis, and it has been discussed, whether it matters or not, which tax regime Kirsten 

choose in 2011. 
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1. Indledning 

Med virkning fra indkomståret 1987 trådte virksomhedsordningen i kraft, som havde til formål at give 

selvstændige erhvervsdrivende nogle af de skattemæssige fordele, som hidtil havde været forbeholdt 

selskaber.  

Fra 1987 og frem til i dag, har det været muligt hvert år at vælge, om virksomhedsordningen skulle 

anvendes, eller om personskatteloven skulle finde anvendelse i stedet. I 1993 kom dog en alternativ 

ordning til virksomhedsordningen. Dette alternativ var kapitalafkastordningen, som stadig i dag ses 

anvendt i særlige tilfælde. I praksis er det dog hyppigere set, at virksomhedsordningen eller 

personskatteloven finder anvendelse. 

Med indførelsen af virksomhedsordningen fulgte en del kritik af den ”nye” ordning. Den var for kompleks 

til, at private personer selv kunne anvende den, og selv revisorer og rådgivere havde problemer med 

anvendelsen, da reglerne var forholdsvis komplicerede. På denne baggrund er virksomhedsskatteloven 

blevet tilpasset en del gennem årene; senest den 28. december 2010, med lov nr. 1382.  

På trods af adskillige tilpasninger, er virksomhedsskatteloven stadig i dag for kompliceret til, at private 

personer kan bruge den, hvorfor der stadig er en del der fravælger den, selvom den muligvis kunne give 

dem en skattemæssig fordel. Nogle vælger i stedet, at anvende kapitalafkastordningen, da det er en mere 

simpel udgave af virksomhedsordningen, mens andre vælger at blive beskattet på almindelig vis efter 

reglerne i personskatteloven.  

I en del tilfælde, vil det dog være en skattemæssig fordel at anvende virksomhedsordningen, da man ved 

brug heraf kan få fuldt fradrag for sine renteudgifter i den personlige indkomst, i modsætning til reglerne i 

personskatteloven, hvor renteudgifter kun giver fradrag i kapitalindkomsten. I kapitalafkastordningen 

derimod beregnes et kapitalafkast, som fragår af virksomhedens overskud, og beskattes i 

kapitalindkomsten. Renteudgifterne giver i kapitalafkastordningen kun fradrag i kapitalindkomsten, men 

da en del af overskuddet bliver flyttet hertil via kapitalafkastet, opnås der fuldt fradrag for 

renteudgifterne.  

Tilvælges en anden ordning end personskatteloven, involveres rådgivere og revisorer typisk til opgørelsen 

af kapitalafkast og øvrige lovmæssige opgørelser, samt opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

I denne opgave, er der med udgangspunkt i relevant teori og lov henvisninger, gennemgået, hvilken 

ordning, der vil være mest fordelagtige for en specifik casevirksomhed, med udgangspunkt i et opstillet 

scenarie. Casevirksomhed og problemstilling er beskrevet i dette kapitel. 
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1.1 Problemformulering 

Som det fremgår af indledningen, har der været en del kritik af virksomhedsordningen, da den for mange 

selvstændig erhvervsdrivende er for kompliceret at finde ud af. Der stilles krav til bogføring, samt fast 

opdeling mellem privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. For de fleste selvstændige erhvervsdrivende, vil 

der ved anvendelse af ordningen være behov for hjælp fra en revisor. Da revisorer er bekostelige, afholdes 

nogle selvstændige erhvervsdrivende fra at anvende ordningen. Andre fravælger ordningen, da de ikke 

forstår, hvad den går ud på.  

I visse tilfælde glemmer revisorer også at overveje, om det er en fordel for klienterne at anvende 

ordningen, da den er mere kompliceret end de almindelige beskatningsregler i personskatteloven.  

Denne opgave vil derfor, med udgangspunkt i det rette lovgrundlag, gennemgå teorien bag 

personskatteloven og virksomhedsskatteloven med henblik på en sammenligning om fordele og ulemper. 

Denne sammenligning vil blive understøttet af et konkret eksempel fra en casevirksomhed. I casen vil 

indkomstforholdene først blive analyseret og bearbejdet ud fra personskatteloven, og dernæst analyseret 

og bearbejdet ud fra virksomhedsskatteloven. 

Casevirksomheden er nærmere beskrevet i afsnit 1.3.1. Problemstillingerne i casevirksomheden har været 

med til at danne grund for tilblivelsen af denne problemformulering. 

Problemformuleringen kan sammenskrives til nedenstående: 

Med udgangspunkt i den danske skattelovgivning bedes der redegøres for reglerne i 

personskatteloven og virksomhedsskatteloven. Fordele og ulemper skal fremhæves ud fra en 

analytisk gennemgang af regelsættet. Analysen skal tage udgangspunkt i en konkret 

virksomhedsejer og dennes virksomhed samt dennes indkomstforhold for indkomståret 

2011.  

På baggrund af analysen bør det diskuteres, hvilken ordning der kan være mest fordelagtig. 

 

Ovenstående problemformulering har ledt til en række arbejdsspørgsmål, som er fremhævet i næste 

afsnit. 

 

1.1.1 Arbejdsspørgsmål 

Til besvarelsen af problemformuleringen har jeg i det følgende opstillet en række arbejdsspørgsmål, som 

jeg har taget udgangspunkt i ved opbygning og udarbejdelse af opgaven. 

• Hvem kan anvende virksomhedsskatteloven? 

• Hvilke krav stilles der til anvendelse af hhv. personskatteloven og virksomhedsskatteloven? 
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• Hvordan opgøres den skattepligtige indkomst, og hvordan bliver en selvstændig erhvervsdrivende 

beskattet i hhv. personskatteloven og virksomhedsskatteloven? 

• Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige ordninger? 

• Hvordan beskattes et salg ved brug af hhv. personskatteloven og virksomhedsskatteloven? 

• Hvordan påvirker forskellen i ordningerne monetært slutskatten på et sammenligneligt grundlag? 

• Hvordan påvirkes det sammenlignelige grundlag, når optimering inddrages? 

• Hvilke overvejelser bør den selvstændige erhvervsdrivende gøre sig i forbindelse med et eventuelt 

salg af virksomheden? 

Med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål vil jeg gennemgå teorien bag personskatteloven og 

virksomhedsskatteloven med det formål at kunne analysere indkomstforholdene og opstille en 

virksomheds skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 for en casevirksomhed med henblik på at 

beregne slutskatten for den selvstændig erhvervsdrivende.  

 

1.2 Afgrænsning 

Med udgangspunkt i min problemformulering, har jeg i nærværende afsnit valgt at afgrænse mig fra en 

række områder i loven og i casen, som jeg mener, er afvigende fra opgavens egentlige formål. 

Formålet med opgaven er uddybet nærmere i afsnit 1.3. 

Det er ikke min hensigt at komme med en række udtømmende lister over skattelovenes regler, men 

derimod at fremhæve væsentlige og relevante afsnit i henhold til, hvad der hyppigst ses anvendt i praksis, 

samt hvad der er relevant for den opstillede casevirksomhed.  

 

1.2.1 Begrænset og fuld skattepligt 

I opgavens case er det forudsat, at den skattepligtige er fuld skattepligtig til Danmark og ikke underlagt en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst ved at være begrænset skattepligtig til et andet land. 

 

1.2.2 Kapitalafkastordningen 

Som det fremgår af det indledende afsnit, ses kapitalafkastordningen sjældent anvendt i praksis. Typisk vil 

denne ordning være en fordel at tilvælge, hvis man har en masse erhvervsmæssige aktiver, f.eks. hvis en 

række ejendomme ejes til udlejning, da der bliver beregnet et kapitalafkast på baggrund heraf, som 

overføres fra virksomhedens overskud til beskatning i kapitalindkomsten.  
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Det er min erfaring, at virksomhedsskatteordningen, i langt flere tilfælde end kapitalafkastordningen, har 

givet større skattebesparelser. 

Jeg har derfor med udgangspunkt i problemformuleringen valgt at tage sigte på forskelle mellem 

personskatteloven og virksomhedsordningen og aspekterne i disse, hvorfor jeg har valgt at afgrænse mig 

fra virksomhedsskattelovens §§ 22 a – 22 d, som omhandler reglerne i kapitalafkastordningen.  

En sådan afgrænsning medfører, at jeg ikke tager højde for eventuelle skattefordele i 

kapitalafkastordningen. Min konklusion om, hvilken ordning der er mest optimal i den givne situation er 

derfor draget uden stillingtagen til, om kapitalafkastordningen i den givne situation kunne have været 

mere optimal. 

 

1.2.3 Særregler 

Som tidligere nævnt, er det ikke formålet med opgaven, at give læseren en udtømmende opremsning af 

lovens regler, men derimod at give et indblik i de relevante og mest anvendte aspekter af 

personskatteloven og virksomhedsskatteloven.  

Af samme grund afgrænses opgaven fra at beskæftige sig med eventuelle særregler i personskatteloven 

som i virksomhedsskatteloven for særlige erhverv, f.eks. vedrørende udlejningsejendomme, land- og 

skovbrug samt skibsværfter. 

Endvidere vil der i opgaven ikke blive taget højde for virksomheder med flere ejere end én, selvom 

reglerne i virksomhedsordningen godt kan finde anvendelse på virksomheder med flere ejere. 

 

1.2.4 CFC-indkomst 

I personskattelovens § 2 fremgår begrebet CFC-indkomst, som står for Controlled Foreign Company 

indkomst. Denne form for indkomst vedrører indkomster som opnås i forbindelse med de virksomheder 

man styrer i udlandet1.  

Da denne form for indkomst sjældent ses i praksis har jeg afgrænset mig fra at nævne denne form for 

indkomst, hverken i det teoretiske afsnit, eller i casen. 

 

1.2.5 Virksomhedsomdannelse 

Der er hverken i opgaven eller i casen kommet ind på, hvorfor det er attraktivt at have en personlig ejet 

virksomhed, ligesom der heller ikke er kommet ind på muligheden for omdannelse af den personlig ejede 

virksomhed til et selskab. I relation til et eventuelt salg, ville det være værd at overveje, om en 
                                                        
1 http://www.retssal.dk/?page=emne&id=342&indexid=72, definition af CFC-indkomst 

http://www.retssal.dk/?page=emne&id=342&indexid=72
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omdannelse kunne være fordelagtig. Jeg har dog ikke taget dette i betragtning ved vurdering af 

håndtering af salg af virksomhed. 

 

1.2.6 Case 

Den anvendte case er fiktiv. Jeg har ved udarbejdelsen af casen taget udgangspunkt i de aktiver i 

virksomhedsordningen, som jeg ser hyppigst på de personlige kunder, som jeg laver selvangivelser for. 

Jeg har medtaget de væsentligste aktiver og passiver for at vise, hvordan indskudskonto samt 

kapitalafkastgrundlag opgøres, ejendom er dog undladt.  

I det teoretiske afsnit har jeg, for den brede målgruppes skyld, kort nævnt, hvordan fast ejendom og 

blandede benyttet aktiver medtages i virksomhedsordningen ved opgørelse af indskudskonto og 

kapitalafkast. 

Jeg har dog afgrænset mig fra at medtage fast ejendom i den nævnte case, selvom det ses i praksis, da jeg 

i opgaven også vil komme ind på konsekvenser ved eventuelt salg af virksomheden. I en sådan situation 

skal en ejendomsavance opgøres, hvilket ligger uden for opgavens formål. 

Udover fast ejendom, har jeg også afgrænset mig fra at inddrage et blandet benyttet aktiv i casen. Dette 

skyldes, at behandlingen heraf er mere kompliceret end behandlingen af et fuldt erhvervsmæssigt aktiv 

ved opgørelse af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget. Det blandede benyttede aktiv er fravalgt, 

for at opretholde et forståeligt niveau for målgruppen. Jeg har endvidere heller ikke nogen kunder i min 

portefølje, der har blandet benyttede aktiv, hvorfor det er min opfattelse, at det ikke er relevant at 

inddrage. 

For at opretholde en vis overskuelighed i forbindelse med casen, har Kirsten Madsen (virksomhedsejeren i 

casen) kun én selvstændig erhvervsvirksomhed. Hvis flere virksomheder ejes, skal der opgøres én samlet 

indskudskonto og ét samlet kapitalafkast. Det vurderes dog irrelevant for opgavens formål at inddrage 

mere end én virksomhed til at vise, hvordan personskatteloven og virksomhedsskatteloven anvendes, 

samt analysere fordele og ulemper. 

Af samme årsag, at øvrige forhold er afgrænset i casen, har jeg valgt at afgrænse mig fra at foretage 

beregninger, der inkluderer indskydelse af pension på en ratepension. Muligheder omkring pension vil 

være nævnt i opgaven og casegennemgangen, men vil ikke være medtaget i de specifikke beregninger. 

 

1.3 Model- og metodevalg 

Denne opgave har til formål at gennemgå og fortolke hovedreglerne i personskatteloven og 

virksomhedsskatteloven. Fordele og ulemper vil blive fremhævet, og gennem en case blive understøttet i 
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form af konkrete tal eksempler. Opgavens formål er ikke, at lave en opremsning af lovens regler, men 

derimod at komme omkring relevant teori til brug for løsning af den anførte problemformulering. 

For at simplificere den beskrevne teori, vil jeg komme omkring problemformuleringen ved en case, hvor 

jeg tager udgangspunkt i en selvstændig erhvervsdrivende som i en årrække er blevet beskattet gennem 

personskatteloven, men som nu ønsker de skattemæssige fordele som kan være at finde i 

virksomhedsordningen. En nærmere beskrivelse af virksomhedsejer og virksomhed samt problemstillinger 

fremgår af næste afsnit. 

Besvarelsen af opgavens problemstillinger er foretaget gennem en normativ analyse2 med udgangspunkt i 

teori, litteratur, lovsamling og publikationer. Den primære kilde til det teoretiske afsnit er 

personskatteloven og virksomhedsskatteloven, hvor der vil blive lavet relevante paragrafhenvisninger til. 

Øvrig lovgivning er inddraget, hvor det er skønnet relevant. En oversigt over de anvendte lovforkortelser 

er vedlagt i bilag 1. 

Problemstillingerne bliver endvidere, som førnævnt, belyst gennem et single casestudie3, der tager 

udgangspunkt i en fiktiv translatørvirksomhed. Virksomheden er jf. afsnit 1.2.6 tilpasset, så den kommer 

omkring relevante emner til besvarelse af problemformuleringen.  

 

1.3.1 Casevirksomhed 

Indledningsvis skal det nævnes, at den valgte virksomhed er fiktiv. Der er taget udgangspunkt i forskellige 

kunder fra min kundeportefølje, men uden, at nogen af tallene kan direkte henføres til en enkelt person. 

Kirsten Madsen er født i 1955 og opvokset i Haslev. I en ung alder flyttede hun til København, for at 

studerer en række sprogfag, som hun i dag har glæde af i sin funktion som translatør. Hun startede med i 

1981 at få fast arbejde i en mindre translatørvirksomhed, Translatører ApS. Hun fik her en lille gruppe af 

kunder, som hun selv varetog. Efter 20 år i branchen valgte Kirsten Madsen at opsige sin stilling og starte 

sin egen virksomhed op på baggrund af sin trofaste kundeportefølje. Op til sin beslutning, havde Kirsten 

udarbejdet nogle budgetter for at sikre, at hendes virksomhed ville kunne løbe rundt. 

 I 2003 opretter Kirsten Madsen virksomheden KM Translatør (i det efterfølgende KMT). For at have en 

fast arbejdsplads lejer hun sig ind i et større kontorfællesskab i København. 

Da Kirsten ikke selv er kyndig inden for bogføring, har hun siden 2003 haft sin kæreste og samlever Peder 

Mikkelsen til at varetage al bogføring i virksomheden. Sammen bor de til leje i en lejlighed på 
                                                        
2 Ib, Andersen: Den skinbarlige virkelighed, side 23. Normativ analyse er defineret som en undersøgelse, der beskriver og vurderer 

for herefter at kunne komme med forslag til løsning eller afhjælpning af problemer. 
3 Ib, Andersen: Den skinbarlige virkelighed, side 113. Formålet er at afprøve casen i forhold til, hvorvidt den gældende generelle 

viden er anvendelig. 
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Frederiksberg siden 2008. De første par år havde virksomheden et overskud på ca. 300.000 kr. om året 

som dækkede Kirsten Madsens løn. Hun indberettede overskuddet til SKAT ud fra Peders bogføring, og 

blev deraf beskattet ud fra personskattelovens regler.  

I 2007 får Kirsten rigeligt at se til, da rygtet om, at hun er blevet selvstændig har spredt sig ud til de fleste 

af hendes gamle kunder. Derudover er hun blevet anbefalet adskillige gange af nuværende kunder til 

andre potentielle kunder. Hun har derfor i 2007 et overskud i virksomheden på 500.000 kr. Da hun ikke 

skal bruge alle pengene, bliver de lagt på en privat opsparing i banken.  

I 2008 og 2009 udviser virksomheden et tilsvarende stort overskud, og Kirsten er begyndt at overveje, 

om der ikke er noget hun kan gøre, for ikke at skulle betale så meget i topskat. Hun har spurgt Peder til 

råds, som henviser hende til en revisor.  

Efter drøftelser med revisoren, overvejer Kirsten at træde ind i virksomhedsordningen, og har derfor fra 

2010 og frem været særlig opmærksom på at holde sin privatøkonomi uden for virksomhedens økonomi. 

Hun køber derfor en bil til virksomheden i 2010, som er tiltænkt til benyttelse udelukkende i virksomheden 

i forbindelse med transport til og fra kunder. 

Kirsten ønsker en redegørelse for, hvad hun kan gøre for at opnå en skattebesparelse forudsat, at 

virksomhedens overskud vil fortsætte med at være stabilt.  

Kirsten har dog planer om at sælge eller ophører virksomheden når hun fylder 60 år, hvorefter hun vil 

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og bruge sin tid i sommerhuset med hendes kæreste. Kirsten fylder 

60 år i 2015. Hun vil gerne vide, om der er nogen særlige fordele eller ulemper forbundet med at indtræde 

i virksomhedsordningen, når hun gerne vil sælge eller ophører sin virksomhed i år 2015. 

Privat ejer Kirsten Madsen et sommerhus i Grevinge i nærheden af Holbæk. Til finansiering heraf har hun 

optaget et lån, som hun årligt har nogle renteudgifter til. Derudover har hun en privat bankkonto, som 

holdes helt uden for virksomheden.  

Kirsten har ikke andre indtægter end dem fra virksomheden, da hun arbejder fuld tid i denne. For at sikre 

sig økonomisk har Kirsten dog både meldt sig ind i en A-kasse og fagforening for at være sikker på, at hun 

er dækket ind under sygdom mv. 

 

1.3.2 Kritik af metodevalg 

Når der tages udgangspunkt i en konkret case, vil opgaven ikke være dækkende for alle selvstændige 

erhvervsdrivende der søger svar på samme spørgsmål som Kirsten Madsen. Det er således ikke en ensidig 

løsning, som kan bruges i alle tilfælde, da der er opstillet en række afgrænsninger som gør, at et udfald 

kunne være anderledes, hvis ikke afgrænsningen var lavet. 
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Der er bl.a. afgrænset fra brugen af kapitalafkastordningen, som i visse situationer kunne være mere 

fordelagtig end personskatteloven eller virksomhedsordningen. Opgavens konklusion tager endvidere ikke 

sigte på, om det for Kirsten Madsen kunne være en fordel at anvende kapitalafkastordningen. 

De første kapitler i opgaven er opbygget omkring teori, og er så vidt muligt skrevet forståeligt samtidig 

med, at det kun er de primære og mest relevante ting ved de forskellige emner, som jeg har fremhævet. 

Der kan dog forekomme mangler, hvis en selvstændig erhvervsdrivende har øvrige forhold der falder uden 

for mine forudsætninger, som afspejles af casevirksomheden. 

 

1.4 Målgruppe 

Opgavens målgruppe er revisorer og rådgivere, hvis målgruppe er selvstændige erhvervsdrivende. 

Derudover retter opgaven sig til selvstændige erhvervsdrivende, som selv skulle få lyst til at give sig i kast 

med at anvende virksomhedsordningen. 

Afslutningsvis er opgaven lavet med det formål at færdiggøre HD 2. del Regnskab og Økonomi på 

Copenhagen Business School, hvorfor den er tiltænkt at skulle opfylde de stillede krav til en sådan opgave 

fra vejleder og eksaminator.  
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2. Selvstændig erhvervsdrivende 

2.1 Indledning 

Af VSL § 1, stk. 1 fremgår det, at skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan 

anvende virksomhedsordningen. Nærværende afsnit har derfor til formål at definere, hvem der falder 

inden for begrebet ’selvstændig erhvervsdrivende’ og dermed kan anvende virksomhedsordningen. 

 

2.2 Selvstændig erhvervsdrivende 

Begrebet selvstændig erhvervsdrivende eller selvstændig erhvervsvirksomhed er ikke nærmere beskrevet 

i skattelovgivningen, da der ikke er nogen klar definition herpå. I fortolkningsbidrag til den danske 

skattelovgivning er begrebet nærmere præciseret. 

I LLV 2012-1 E.A.4.1 er præciseret, hvad der kendetegner en selvstændig erhvervsvirksomhed, og 

dermed også en selvstændig erhvervsdrivende. Nedenfor er listet de væsentligste kendetegn: 

• Arbejdsgiveren/hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det 

enkelte ordreforhold 

• Økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse 

• Vederlag modtages når arbejdet er afsluttet og opkræves via regning eller faktura 

• Indkomst oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere 

• Indkomstmodtager har ansvaret for at leje anvendte materialer til arbejdets udførelse 

• Kan være momsregistreret i henhold til lov om merværdiafgift, og fakturerer derfor ydelsen med 

moms 

• Virksomheden er ikke af underordnet omfang 

• Virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt, og ikke over en kort periode 

• Indkomstmodtageren kan leve af driften fra virksomheden, hvorfor det er en betingelse, at 

virksomheden over tid er overskudsgivende 

• Bestemmer selv sin arbejdstid og arbejdsmængde 

• Arbejder for egen risiko 

• Drives med fortjeneste for øje – dvs. at virksomheden er rentabel 

Endvidere fremgår det af LLV 2012-1 E.A.4.1, at skattepligtige, der udøver fremstillingsvirksomhed inden 

for industri, håndværk og landbrug normalt vil blive anset for selvstændige erhvervsdrivende. Tilsvarende 

gælder virksomheder inden for handel, service og liberale erhverv som f.eks. advokat, arkitekt, læge, 

revisor og vekselerer. Også udlejningsvirksomhed anses som hovedregel for selvstændig 

erhvervsvirksomhed. 
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I de fleste tilfælde, vil det ikke være svært at definere, om der er tale om en selvstændig 

erhvervsvirksomhed, men i visse tilfælde kan definitionen være mere kompliceret, da der er flere ting der 

tages i betragtning. For at afgrænse denne gråzone, har jeg i de følgende afsnit undersøgt, hvad der 

definerer en lønmodtager samt en hobbyvirksomhed.  

 

2.3 Lønmodtager 

Alternativet til en selvstændig erhvervsdrivende er en lønmodtager. I lighed med den selvstændige 

erhvervsdrivende, er lønmodtagerbegrebet ikke defineret i den danske skattelovgivning. I LLV 2012-1 

E.A.4.1 og E.A.4.2 er en lønmodtager præciseret ved at være i et tjenesteforhold. Det kan dog i praksis 

være svært at afgøre, om indkomstmodtageren står i tjenesteforhold til en arbejdsgiver eller er 

selvstændig erhvervsvirksomhed. I lighed med en selvstændig erhvervsvirksomhed er der nogle punkter 

der kendetegner en lønmodtager. Jeg har nedenfor listet de væsentligste kendetegn: 

• Befinder sig i et tjenesteforhold 

• Modtager indkomst omfattet af LL § 9, stk. 1, og indkomst efter KSL § 43, der er A-indkomst 

• Arbejder for arbejdsgivers regning og risiko 

• Omkostninger til arbejdets udførelse afholdes i væsentligt omfang af arbejdsgiver 

• Har udelukkende eller i overvejende grad samme arbejdsgiver 

• Har ret til opsigelsesvarsel 

• Vederlag beregnes, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, 

provision mv.) og udbetales periodisk 

• Falder under reglerne i ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring, funktionærloven, lov om 

arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø. 

Som det fremgår ovenfor, modsvarer kendetegnene på en lønmodtager, de kendetegn der er ved en 

selvstændig erhvervsdrivende. Der kan dog forekomme gråzoner, hvor kendetegnene ikke gør sig 

gældende. Det kan i praksis således forekomme, at visse sider af forholdet mellem hvervgiver og 

indkomstmodtager taler for at statuere et tjenesteforhold, mens andre sider taler for, at der foreligger 

selvstændig erhvervsvirksomhed. I sådanne tilfælde kommer afgørelsen an på en samlet vurdering. 

 

2.4 Hobbyvirksomhed 

Ovenfor er begrebet lønmodtager præciseret. Det kan imidlertid også være tilfældet, at en skattepligtig 

driver virksomhed, som ikke falder under betegnelsen ’selvstændig erhvervsvirksomhed’. I så fald vil der 

være tale om en hobbyvirksomhed. En selvstændig, der driver hobbyvirksomhed, kan ikke medtage den i 

virksomhedsordningen jf. VSL § 1, stk. 1, hvorfor denne form for virksomhed er nærmere defineret i dette 
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afsnit.  

Det er endvidere af afgørende betydning, om virksomheden defineres som hobbyvirksomhed eller 

selvstændig erhvervsvirksomhed i det tilfælde, at virksomheden har underskud, da dette behandles 

forskelligt ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Et nettooverskud beskattes for begge 

virksomhedstyper i den personlige indkomst, mens et underskud for en hobbyvirksomhed ikke kan 

fradrages i øvrig indkomst. Underskud kan endvidere ikke overføres til modregning i senere indkomstår 

efter LL § 25, da der er tale om hobbyvirksomhed. 

Der vil derfor først være behov for stillingtagen til typen af virksomhed, når/ hvis virksomheden ikke 

længere er rentabel, eller såfremt virksomheden ønskes i virksomhedsordningen.  

Af LLV 2012-1 E.A.1.2 fremgår det, at virksomheder med private formål som primære formål vil være 

omfattet af reglerne for hobbyvirksomhed. Med private formål menes f.eks. boligformål, sportsinteresser 

(herunder ridning, hestevæddeløb, sejlads mv.) eller dyrehold. Endvidere kendetegnes hobbyvirksomhed 

ved, at det ikke er et krav at aktiviteten er overskudsgivende, hvorfor det for virksomhedsejeren vil være 

svært at kunne leve alene af indtægten fra virksomhedens aktivitet. 

I LLV 2012-1 E.A.1.2.2 er de relevante momenter, der er lagt vægt på ved afgørelse af om der i praksis er 

tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed, opremset. Følgende kan nævnes af relevans: 

• Om virksomheden er rentabel 

• Om underskud er forbigående f.eks. i forbindelse med opstartsvanskeligheder m.m. 

• Om der forud for virksomhedens opstart er foretaget undersøgelser om virksomhedens 

forventede rentabilitet, f.eks. i form af budgetter 

• Om virksomheden har den fornødne seriøsitet, og om ejeren har kompetencer til at drive 

virksomheden 

• Om der er andre formål, end de erhvervsmæssige formål med virksomheden 

• Om virksomheden har en vis størrelse, omfang og varighed 

• Om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det 

pågældende erhverv 

• Om virksomheden eventuelt ville kunne sælges til en tredjemand, på trods af større underskud, da 

det ville anses som, at virksomheden havde en vis indtjeningsværdi på trods af dårlige tider 

Ovenstående liste er ikke en udtømmende liste over kriterier, da der sagtens kan spille flere forhold ind 

ved en vurdering af typen af virksomhed. Vurderingen afhænger endvidere af hvilken slags virksomhed 

der er tale om, dog har det været virksomhedens rentabilitet der ligger til grund for langt de fleste 

afgørelser.4 

                                                        
4Det fremgår af afsnittet i LLV 2012-1 E.A.1.2.2, at rentabilitet har været den væsentligste faktor ved tidligere afgørelser. 
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Ved vurdering af om virksomheden har været rentabel, stilles der krav om, at der på sigt skabes et 

overskud af den primære drift, et krav om en rimelig forrentning af den investerede kapital samt 

forrentning af eventuel fremmedkapital, og et krav om, at der ydes en arbejdsindsats, herunder krav om 

en rimelig driftsherreløn. Det er dog almindelig kendt, at en virksomhed i de først år efter stiftelsen opnår 

et mindre resultat, eller endda et underskud, da der oftest er forbundet flere omkostninger med opstart 

end ved den senere daglige drift.  

Hvis der er tale om en virksomhed i opstartsfasen, som skal vurderes med henblik på, om der er tale om en 

erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyvirksomhed, lægges der derfor også vægt på, hvor mange år 

virksomheden har været i gang, og om der så i givet fald er forventninger om vækst inden for den 

nærmere fremtid. 

Det er endvidere i retspraksis set, at der kan stilles betingelse om en minimumsstørrelse på omsætningen 

før en virksomhed kan betragtes som en selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

2.5 Opsummering 

’Selvstændig erhvervsdrivende’ og ’selvstændig erhvervsvirksomhed’ er ikke entydigt defineret i dansk 

skattelovgivning. Begreberne må derfor søges præciseret ud fra de betingelser der stilles ifølge 

ligningsvejledningen samt andre fortolkningsbidrag til dansk skattelovgivning. 

Der er i nærværende kapitel givet en kort gennemgang af de kendetegn der gør sig gældende for hhv. en 

selvstændig erhvervsvirksomhed, en lønmodtager og en hobbyvirksomhed. Det er vigtigt, at få defineret, 

om man er en lønmodtager, har en hobbyvirksomhed eller en selvstændig erhvervsvirksomhed, inden man 

går i gang med den skattemæssige behandling af sin indkomst, da konsekvenserne er forskellige og 

mulighederne varierer afhængig af, hvilken gruppe man falder inden for.  

Det er f.eks. udelukkende den selvstændige erhvervsdrivende der kan vælge at benytte sig af 

virksomhedsordningen, og dennes fordele, som er nærmere beskrevet i kapitel 4. Endvidere skal det 

understreges, at det også kun er en selvstændig erhvervsdrivende, der har mulighed for at fratrække 

virksomhedens underskud i anden indkomst, og eventuelt fremføre underskud til modregning i senere års 

indkomst. 

Kortfattet kan opridses, at en selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved at drive virksomhed 

for egen regning og risiko med det formål at indvinde økonomisk udbytte af virksomhedens drift. En 

hobbyvirksomhed derimod er kendetegnet ved, at det primære formål ved drift af virksomheden, ikke er at 

have til formål at indvinde økonomisk udbytte. En lønmodtager adskiller sig afslutningsvis fra de to 

virksomhedstyper ved, at personen arbejder for arbejdsgivers risiko og regning. 
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3. Personskatteloven 

3.1 Indledning 

Formålet med dette kapitel er at give en indsigt i personskattelovens regler. Afsnittets formål er ikke at 

lave en udtømmende opremsning af personskattelovens regler, men derimod en beskrivelse af de udsnit af 

loven, der er relevante for en selvstændig erhvervsdrivende i forbindelse med opgørelse af dennes 

indkomstskat. 

Jeg vil endvidere i dette afsnit komme omkring beskatningen af et salg eller ophør af en personlig ejet 

virksomhed. 

Der vil i afsnittet blive inddraget henvisninger fra øvrige retskilder, såfremt jeg har skønnet, at det var 

relevant. 

 

3.1.1 Lovgrundlag og formål 

Personskatteloven blev indsat ved lov nr. 151 af 19/3 1986, men er blevet ændret en del gange siden. 

Loven er senest ændret ved lov nr. 554 af 1. juni 2011 og lov nr. 599 af 14. juni 2011. 

Loven indeholder det regelsæt, der ligger til grund for den indkomstskat, der skal betales af skattepligtige 

personer, til staten og kommunerne.  

Indkomstskat til staten beregnes som summen af bund- og topskat samt skat af aktieindkomst med 

fradrag af personfradrag. 

De kommunale skatter beregnes som summen af kommune- og kirkeskat, med fradrag af personfradrag. 

En nærmere beskrivelse af de forskellige indkomster og fradrag, samt skatter findes senere i dette kapitel. 

 

3.2 Regnskabsmæssige krav 

Af BFL § 1, stk. 1 fremgår det, at erhvervsdrivende virksomheder her i landet falder inden for reglerne i 

bogføringsloven. Dette medfører, at der stilles en række krav til den selvstændige erhvervsdrivende som 

skal overholdes. Disse krav stilles altså uanset, om den selvstændige erhvervsdrivende tilvælger 

virksomhedsordningen. 

Bogføringslovens væsentligste krav er listet nedenfor: 

• Bogføringen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik 
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• Bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, 

bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug 

•  Alle transaktioner registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang, snarest 

efter at begivenhederne er fundet sted. Endvidere skal alle transaktioner kunne dokumenteres ved 

et bilag 

• Regnskabsmateriale skal opbevares på betryggende vis i 5 år 

• Der skal udarbejdes en beskrivelse af de systemer, der anvendes til registrering og opbevaring af 

regnskabsmaterialet 

• Regnskabsmaterialet skal være tilgængeligt for offentlige myndigheder, da de kan kræve det 

fremvist i særlige tilfælde 

Bogføringspligten medfører, at den erhvervsdrivende virksomhed er omfattet af kravene i bekendtgørelse 

nr. 1126 af 24. november 2005, som er trådt i kraft den 1. august 2006, om de skattemæssige krav til 

regnskabet også kaldet mindstekravsbekendtgørelsen. Udover reglerne i de øvrige kapitler i 

mindstekravsbekendtgørelsen, skal erhvervsdrivende under virksomhedsordningen overholde yderlige 

krav som fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens kapitel 75. 

 

3.3 Skattepligtig indkomst 

Ifølge PSL § 2 skal en skattepligtig person opgøre personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. 

Summen af de to førstenævnte med fradrag af ligningsmæssige fradrag, jf. PSL § 3, udgør den 

skattepligtige indkomst. Aktieindkomst beskattes særskilt. 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst er illustreret nedenfor: 

Figur 3.3.1 Skattepligtig indkomst 

Personlig indkomst XX 

Kapitalindkomst +/- XX 

Ligningsmæssige fradrag - XX 

Skattepligtig indkomst = XX 

 

Kilde: egen tilvirkning 
  

Begreberne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. 

 

                                                        
5 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17285, link til mindstekravsbekendtgørelsen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17285


20 
 

3.3.1 Personlig indkomst 

Personlig Indkomst omfatter, ifølge PSL § 3, alle de indkomster, som indgår i den skattepligtige indkomst, 

og som ikke er kapitalindkomst. Kapitalindkomst er beskrevet i afsnit 3.3.2.  

Lønindkomst og indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed er klassiske eksempler på personlig 

indkomst. For sondring mellem en lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende henvises til forrige 

kapitel. 

I henhold til PSL § 3, stk. 1 vil en selvstændig erhvervsdrivendes indtægt indgå i den personlige indkomst, 

da denne indtægt ikke fremgår af den udtømmende liste over kapitalindkomst jf. PSL § 4.  

Endvidere kan den selvstændige erhvervsdrivende fradrage udgifter, som i årets løb er anvendt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, dog med undtagelse af de 

i § 4, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, og ligningslovens §§ 9 G og 13 nævnte udgifter, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1. 

Som udgangspunkt kan alle erhvervsrelaterede udgifter således trækkes fra, dog med undtagelse af 

virksomhedens renteudgifter. Renteudgifter skal ifølge PSL § 3, stk. 2, nr. 1 fradrages i den 

erhvervsdrivendes kapitalindkomst, hvorfor det kun er virksomhedens resultat før renter, der beskattes i 

den personlige indkomst. 

 

3.3.2 Kapitalindkomst 

Begrebet kapitalindkomst er defineret i PSL § 4. Listen over indkomst, der er kapitalindkomst er 

udtømmende, hvorfor der henvises til lovens paragraf for en komplet gennemgang. 

De begreber, som hyppigst ses under kapitalindkomsten, er renteindtægter og renteudgifter. For en 

selvstændig erhvervsdrivende er det både virksomhedens renter, samt den erhvervsdrivendes private 

renter der indgår i kapitalindkomsten når personskatteloven anvendes. Derudover kan der bl.a. indgå 

skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven samt udbytte fra udloddende 

investeringsforeninger. 

Anvendes virksomhedsordningen, er det også i kapitalindkomsten, at det beregnede kapitalafkast 

beskattes jf. VSL § 7, ligesom det også er i kapitalindkomsten, at en eventuel rentekorrektion giver 

fradrag jf. VSL § 11, stk. 3. 

Kapitalindkomsten opgøres som et nettobeløb, således at udgifter og indtægter der indgår i 

kapitalindkomsten skal modregnes. 

En negativ kapitalindkomst bliver modregnet i den skattepligtige indkomst, dog til en lavere skatteværdi 

end den personlige indkomst, jf. afsnit 3.4. En negativ kapitalindkomst påvirker dog ikke beregningen af 
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bund- og topskat, hvorimod en positiv kapitalindkomst tillægges den personlige indkomst ved beregning af 

de to skatter. 

 

3.3.3 Aktieindkomst 

Som nævnt i tidligere afsnit, indgår aktieindkomsten ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, 

jf. PSL § 4 a, stk. 4. For beskatning af aktieindkomsten henvises til afsnit 3.4.5. 

I PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1-7 fremgår en udtømmende liste over, hvad der skal medregnes ved opgørelsen af 

aktieindkomsten. Listen omfatter bl.a. udbytte af aktier efter LL § 16 a, afståelsessummer efter LL § 16 b 

og fortjeneste og tab efter ABL §§ 12-14. 

 

3.3.4 Ligningsmæssige fradrag 

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst fremgår det, at ligningsmæssige fradrag skal fratrækkes.  

 Selvstændige erhvervsdrivende kan efter SSL § 6 fradrage driftsomkostninger direkte i den personlige 

indkomst. Den selvstændige erhvervsdrivende kan derfor kun opnå ligningsmæssige fradrag for 

fradragsberettigede udgifter, som ikke allerede er fradraget i den personlige indkomst. Fradrag, som 

falder under ligningsmæssige fradrag fremgår af ligningsloven. De mest typiske ligningsmæssige fradrag 

er beskrevet nedenfor. 

Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende m.fl. kan ifølge LL § 9 J, stk. 1 ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst fradrage de i LL § 9 J, stk. 2 anførte procentsatser af 

arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget efter arbejdsmarkedsbidragsloven § 2, stk. 1, nr. 1 of 2.  

I 2011 udgjorde procenten 4,25 %, dog højst 13.600 kr. I 2012 stiger denne sats til 4,4 % og grundbeløbet 

til 14.100 kr., hvorefter det er sat til at stige en smule hvert år. Af LL § 9 J, stk. 2 fremgår satser og 

grundbeløb for hvert år frem til 2019. Dette fradrag er også kendt som beskæftigelsesfradraget, og er 

som det fremgår af paragraffen, noget alle personer opnår, der har et arbejdsmarkedsbidragsgrundlag, 

det vil sige, har haft AM-bidragspligtig indkomst. For en selvstændig erhvervsdrivende, vil virksomhedens 

overskud før renter bliver anset som AM-bidragspligtig indkomst, hvorfor der skal svares et AM-grundlag 

heraf på 8 %. Af samme årsag har den selvstændig erhvervsdrivende også ret til et beskæftigelsesfradrag 

som modregnes i den skattepligtige indkomst. 

Af LL § 13 fremgår det endvidere at udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og 

andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den 

erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører, kan fradrages ved opgørelse af den skattepligtige 
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indkomst. Der er dog fra indkomståret 2011 indført en årlig grænse på 3.000 kr. Kontingenter til 

fagforeninger herudover kan ikke fradrages.  

Kontingent til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelser indgår ligeledes i de ligningsmæssige fradrag. Der 

er indtil videre ikke sat noget loft på, hvor meget det må udgøre. 

De ligningsmæssige fradrag fratrækkes fra den skattepligtige indkomst. Rent skatteteknisk har det 

betydning for beregningen af sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskatten, som beregnes af den 

skattepligtige indkomst, hvor de ligningsmæssige fradrag er fratrukket. 

 

3.4 Indkomstskatten 

I henhold til PSL § 5 opgøres indkomstskatten til staten som summen af: 

1) Bundskat efter § 6, 

2) Topskat efter § 7, 

3) Udligningsskat efter § 7a, 

4) Sundhedsbidrag efter § 8, 

5) Skat af aktieindkomst efter § 8a, 

6) Skat af CFC-indkomst efter § 8b og 

7) Skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8c. 

Ovenstående skatter er beskrevet nærmere i følgende underafsnit. 

 

3.4.1 Bundskat 

Det fremgår af PSL § 6, at bundskatten beregnes af den personlige indkomst med tillæg af positiv 

nettokapitalindkomst. Regeringen har fastsat, at skattesatsen skal stige over de næste år. I 2011 udgør 

bundskatten 3,64 %, hvorefter den for hvert år stiger med 1 procentpoint frem til år 2019, hvor den udgør 

11,64 %, hvor den forbliver.  

Hvis en skattepligtig persons ægtefælle har negativ nettokapitalindkomst, kan personen modregne 

ægtefællens negative kapitalindkomst i sin egen positive kapitalindkomst, inden skatten beregnes. Dog er 

det et krav, at ægtefællerne stadig skal være samlevende ved indkomstårets udløb. 
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3.4.2 Topskat 

Topskat er den skat der skal betales, for personer, der tjener et større beløb årligt end det fastsatte 

bundfradrag, som i 2011 udgør 389.900 kr., jf. PSL § 7, stk. 2. 

I lighed med, at andre skattesatser og grænsebeløb reguleres, er det også bestemt, at bundfradraget til 

topskatten skal reguleres. Det er planen, at bundfradraget for indkomståret 2014 og frem skal udgøre 

409.100 kr.  

Topskattesatsen udgør 15 %, jf. PSL § 7, stk. 1, og skal beregnes af den del af den personlige indkomst 

der overstiger bundfradraget. Til beregningsgrundlaget skal der tillægges al positiv kapitalindkomst der 

overstiger et grundbeløb på 40.000 kr.  

Derudover er der fradrag for pension, omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1, som i 2011 blev 

ændret til 46.000 kr., og som kan indskydes på en kapitalpension. 

 

3.4.3 Udligningsskat 

Udligningsskatten er pålagt udbetaling af pension jf. PSL § 7a. Skatten beregnes af den personlige 

indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede indbetalinger til pensionsordninger. 

Skattesatsen udgør for indkomstårene 2011-2014 6 % af den del af det samlede beløbet efter stk. 1, jf. 

stk. 3, der overstiger et grundbeløb på 362.800 kr. (2010-niveau). 

Satsen for udligningsskatten skal udlignes fra 2015-2020, så den i 2020 udgør 0 %.  

Udligningsskatten er blevet indført fordi marginalskatten for år tilbage var noget højere, end den er i dag. 

De personer, der har indbetalt til pension, og dermed opnået fradrag, da marginalskatten var høj, skal 

derfor ikke kunne få pengene udbetalt nu og blive beskattet af en lavere marginalskat. Derfor er der 

indført denne udligningsskat for at udligne de store skatteforskelle der har været gennem de seneste år. 

 

3.4.4 Sundhedsbidrag 

Sundhedsbidraget blev indsat ved lov nr. 514 af 7. juni 2006, og senest ændret ved lov nr. 723 af 25. juni 

2010. Dette bidrag beregnes ifølge PSL § 8 af den skattepligtige indkomst, med 8 % for indkomståret 

2011. Procentsatsen nedsættes, i takt med at bundskatten stiger, med 1 procentpoint hvert år fra 2011 

og frem, så det i 2012 udgør 7 % etc. I 2019 og i efterfølgende indkomstår udgør sundhedsbidraget 0 %. 

Sundhedsbidraget skal betales af alle, der har pligt til at betale indkomstskat efter PSL § 8c eller 

kommunal indkomstskat efter lov om kommunal indkomstskat. 
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3.4.5 Skat af aktieindkomst 

Som tidligere nævnt indgår aktieindkomst ikke i den skattepligtige indkomst. Aktieindkomsten beskattes 

efter reglerne i PSL § 8a, hvoraf det fremgår, at der for aktieindkomst under 48.300 kr. pr. person 

beregnes en skat på 28 % i 2011, og fra 2012 og frem vil denne skat udgøre 27 %. Aktieindkomst der 

overstiger grundbeløbet beskattes med 42 %. Hvis en skattepligtig persons ægtefælle ikke har nogen 

aktieindkomst, kan personen tillægge ægtefællens grundbeløb til sit eget, så aktieindkomsten må udgøre 

96.600 kr. til en beskatning på hhv. 28 og 27 %. 

Såfremt der er indeholdt udbytteskat i en del af aktieindkomsten modregnes denne i slutskatten, således 

at der ikke er fradrag herfor i aktieindkomsten, men først, når den endelige skat er beregnet. 

Aktieindkomst er kildeartsbestemt, og en eventuel negativ aktieindkomst kan derfor ikke fradrages i den 

skattepligtige indkomst. 

 

3.4.6 Kommunal indkomstskat 

Ifølge PSL § 8c skal der for personer, der er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9-27, eller § 2, 

stk. 2, beregnes en skat svarende til kommunal indkomstskat af den skattepligtige indkomst. Ovennævnte 

paragraf omfatter personer, der erhverver en eller anden form for indkomst i Danmark, hvorfor 

størstedelen af den danske befolkning falder herunder. 

Den kommunale skat varierer fra kommune til kommune, dog kun med få procenter. En oversigt over 

kommunernes skattesatser kan blandt andet hentes på skatteministeriets hjemmeside6. 

Tilsvarende med den kommunale skat bliver der beregnet en kirkeskat af den skattepligtige indkomst, 

såfremt man ved indkomstårets udgang er medlem af den danske folkekirke. Kirkeskatten varierer 

tilsvarende afhængig af, hvilken kommune man er bosat i. 

Ved opgørelse af, hvilken kommune man skal beskattes i, tager SKAT udgangspunkt i, hvor man havde 

officiel postadresse den 5. september året før7. Det vil sige, at boede man den 5. september 2010 i Herlev 

kommune, og efterfølgende er flyttet til en anden kommune, skal man stadig for indkomståret 2011 svare 

SKAT i Herlev kommune.  

 

                                                        
6 http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/?year=2012&vis=Vis, oversigt over kommuneskattesatser 
7 http://www.denstoredanske.dk/index.php?title=Samfund%2C_jura_og_politik/Jura/Direkte_skatter/kommuneskat, dato for, 
hvilken kommune der skal svares skat i på baggrund af bopæl 

http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/?year=2012&vis=Vis
http://www.denstoredanske.dk/index.php?title=Samfund%2C_jura_og_politik/Jura/Direkte_skatter/kommuneskat
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3.4.7 Personfradrag 

Af PSL § 9 fremgår det, at der i § 10 er et personfradrag, hvor skatteværdien heraf må modregnes i den 

skattepligtige indkomst. Skatteværdien heraf er opgjort i PSL § 12, og beregnes ud fra et fastsat 

grundbeløb på kr. 42.900 for fuldt skattepligtige personer over 18 år.  

Af grundbeløbet skal skatteværdien beregnes af skattesatsen for hhv. bundskat, sundhedsbidrag, 

kommuneskat og kirkeskat og modregnes i den øvrige beregnede skat. 

 

3.4.8 Skatteberegningen 

Der er i de forrige afsnit kort redegjort for, hvordan skatten skal beregnes. På baggrund heraf, har jeg i 

nedenstående figur oplistet de nævnte skatter, og de oplyste procentsatser, samt hvad grundlag, der skal 

beskattes, for at give et samlet overblik. 

 

Figur 3.4.8.1 Beskatningsoversigt 

Skat Sats  Beskattes af  
Bundskat 3,64%  af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst - personfradrag   

Topskat 15,00%  af personlig indkomst + (positiv kapitalindkomst - 40.000) - 389.000  

Udligningsskat 6,00%  af personlig indkomst (pension) - 362.800  

Sundhedsbidrag 8,00%  af skattepligtig indkomst - personfradrag   

Skat af aktieindkomst < 48.300 28,00%  af aktieindkomst  

Skat af aktieindkomst > 48.300 42,00%  af aktieindkomst - 48.300  

Kommuneskat xx,xx%  af skattepligtig indkomst - personfradrag   

Kirkeskat 0,xx%  af skattepligtig indkomst - personfradrag 

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor, er kommuneskat og kirkeskat sat til en ukendt størrelse, da satsen 

varierer, afhængig af, hvilken kommune man bliver beskattet i. 

Ovenstående beregning af indkomstskatten opgøres på tilsvarende måde, selvom virksomhedsordningen 

anvendes. Det er således sammensætningen af den skattepligtige indkomst, der gør udfaldet for, hvilken 

skat man skal betale. For opgørelse af den skattepligtige indkomst i virksomhedsordningen henvises til 

afsnit 4.5. 
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3.4.9 Underskud 

Har den selvstændige erhvervsdrivende en skattepligtig indkomst, der udviser et underskud, skal 

skatteværdien jf. PSL § 13, stk. 1 beregnes af underskuddet med beskatningsprocenten for 

sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat.  

Skatteværdien af underskuddet modregnes i bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst i 

den nævnte rækkefølge.  

Hvis ikke skatteværdien af underskuddet kan indeholdes i de øvrige skatter, som nævnt ovenfor, 

fremføres underskuddet til fradrag i den skattepligtige indkomst i efterfølgende indkomstår. Underskuddet 

kan dog kun fremføres til senere år, hvis det ikke kan modregnes i skatteværdien i skat for et tidligere 

indkomstår. 

Er den selvstændige erhvervsdrivende gift og er ægtefællerne samlevende ved indkomstårets udløb, og 

har den erhvervsdrivende et underskud som nævnt ovenfor, skal det modregnes i ægtefællens 

skattepligtiges indkomst. Hvis det ikke kan rummes deri, skal det på samme måde, som i den 

erhvervsdrivendes egne skatter også modregnes i ægtefællens skatter i samme rækkefølge. Et eventuelt 

resterende underskud, fremføres herefter til senere indkomstår, jf. PSL § 13, stk. 2. 

 

3.4.10 Skatteloft 

For at sikre, at en person ikke bliver beskattet med en for høj skatteprocent, er der i PSL § 19 indført et 

skatteloft, som sikrer, at der opnås et skattenedslag, når skatteprocenten af bundskat, topskat, 

sundhedsbidrag og kommuneskat samlet overstiger 51,5 %.  

Det vil helt konkret sige, at der for indkomståret 2011, vil blive beregnet et skattenedslag for en 

skattepligtig person, der betaler topskat, hvis kommuneskatten overstiger 24,86 %.  

Skattenedslaget indgår ved beregningen af topskatten, som bliver nedsat med de overskydende 

procenter. 

 

3.5 Afståelse eller ophør 

Der fremgår ikke nogen klare regler om, hvordan beskatningen skal foregå ved salg eller ophør af en 

selvstændig erhvervsvirksomhed i personskatteloven.  

Det fremgår af SSL § 5, hvilke ting der ikke henregnes til sin indkomst. Heraf fremgår ikke salg af 

virksomhed, hvorfor paragraffen kan tolkes modsatrettet. Salg af selvstændig erhvervsvirksomhed er 

således skattepligtigt for så vidt angår den modtagne afståelsessum. 
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Den erhvervsdrivende har dog, jf. PBL § 15 A, mulighed for at indskyde afståelsessummen på en 

ophørspension, dog maksimum 2,5 mio. kr., hvis der er drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i minimum 

10 år inden for de seneste 15 år inden afståelsen. Derudover må der ikke være tale om 

udlejningsvirksomhed eller en virksomhed der får næring af værdipapirer m.fl. jf. PBL § 15 A, stk. 3. 

Afslutningsvis skal personen der indskyder på ophørspensionen minimum være fyldt 55 år inden 

afståelsestidspunktet. 
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4. Virksomhedsordningen 

4.1 Indledning 

Formålet med dette kapitel er, at give en indsigt i virksomhedsordningen og begreberne heri til brug for 

løsning af min problemformulering senere i opgaven. 

Kapitlets formål er ikke at lave en udtømmende opremsning af virksomhedsskattelovens regler, men 

derimod en beskrivelse af udsnit af loven, som er relevante for en selvstændig erhvervsdrivende og 

dennes opgørelse af sin personlige skat. 

Udover de almindelige bestemmelser og begreber i denne lov, vil jeg komme ind på, hvordan et eventuelt 

salg eller ophør af virksomheden behandles i overensstemmelse med opgavens anførte problemstilling. 

Der vil i afsnittet blive inddraget henvisninger fra øvrige retskilder, hvis det har været relevant i forhold til 

problemstillingen. 

 

4.1.1 Lovgrundlag og formål 

Virksomhedsskatteloven blev indsat ved lov nr. 144 af 19. marts 1986 med det formål at give 

selvstændige erhvervsdrivende en mulighed for at tilvælge en beskatningsform, som mindede om 

beskatning af et selskab. En af de mere markante ændringer fra tidligere personbeskatning var, at den 

selvstændige erhvervsdrivende nu kunne få fuldt fradrag for sine renteudgifter ved opgørelse af 

virksomhedens overskud. I personskatteloven, som var den eneste mulighed tidligere, blev 

renteudgifterne fratrukket i kapitalindkomsten. 

 Endvidere medførte virksomhedsordningen, at den selvstændig erhvervsdrivende kan overføre en del af 

overskuddet fra virksomheden til hævning i senere år, så det på den måde er muligt at opspare overskud 

på samme måde som i et selskab, hvor der opspares over egenkapitalen. 

 Siden loven og dermed virksomhedsordningen kom til, har der været kritik af ordningen, da den stiller 

højere krav til den selvstændige erhvervsdrivende og dennes revisor end ved beskatning ved 

personskatteloven. Kravene til virksomhedsordningen er nærmere beskrevet i næste afsnit. 

Loven er på denne baggrund tilpasset en del gange siden 1986, og senest ved lov nr. 1382 af 28. 

december 2011. Ændring af virksomhedsloven er dog i få tilfælde drastiske, men derimod tilpasninger til 

ændringer i øvrige love, f.eks. ændring af aktieavancebeskatningsloven, 

ejendomsavancebeskatningsloven, kursgevinstloven samt ligningsloven. 
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4.1.2 Anvendelsesområde 

I henhold til VSL § 1, kan skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, anvende 

virksomhedsordningen efter reglerne i virksomhedsskatteloven på indkomst fra virksomheden. En 

definition på en selvstændig erhvervsdrivende er givet i kapitel 2.  

Ved opgørelse af virksomhedsindkomsten, er der en række indkomster mv. der skal holdes uden for 

virksomhedsordningen, heraf bl.a. konkursindkomst jf. KKSL § 6 og aktieindkomst omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven (medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktier). 

For at kunne anvende ordningen er der en række betingelser, der skal overholdes. Disse betingelser er 

gennemgået nærmere nedenfor. 

 

4.2 Regnskabsmæssige krav 

Af VSL § 2 samt mindstekravsbekendtgørelsens kapitel 7 fremgår en række betingelser der skal være 

opfyldt for at anvende virksomhedsordningen. De mest relevante kan hermed fremhæves: 

• Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens 

krav.  

• Bogføringen skal tilrettelægges således, at der sker en klar opdeling mellem den selvstændiges 

virksomhedsøkonomi og privatøkonomi. 

• Hvis der sker overførsler mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien skal dette bogføres 

særskilt, med virkning fra det tidspunkt, hvor overførslen finder sted. 

• Der skal holdes styr på en indskudskonto, en konto for opsparet overskud samt størrelsen på 

kapitalafkastet og afkastgrundlaget. 

• Hvis der ejes mere end én virksomhed, skal de øvrige virksomheder indgå i virksomhedsordningen 

– det er ikke tilladt at vælge, hvilke virksomheder der skal indgå. 

Som det fremgår ovenfor, er der nogle specifikke krav, som skal overholdes, når virksomhedsordningen 

anvendes. Derudover skal de generelle regnskabsmæssige krav også overholdes i form af overholdelse af 

kravene i bogføringsloven samt mindstekravsbekendtgørelsen, som nævnt i afsnit 3.2. 

Af ovenstående listede punkter fremkommer nogle begreber, som relaterer sig specifikt til 

virksomhedsordningen. Begreberne er forklaret i næste afsnit. 
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4.3 Virksomhedsordningens begreber 

Ved brug af virksomhedsordningen skal man være bekendt med nogle særlige begreber, som ikke tidligere 

er anvendt ved brug af personskatteloven. Disse særlige begreber omfatter indskudskonto, 

mellemregningskonto, opsparet overskud, samt kapitalafkast mv.  

En definition af begreberne vil blive beskrevet i nærværende delafsnit. For dybdegående beskrivelse 

henvises til den juridiske vejledning, afsnit C.C.5.2 (tidligere ligningsvejledningen E.G) som indeholder en 

mere grundig beskrivelse af virksomhedsordningens begreber. 

 

4.3.1 Indskudskonto 

Ved indtrædelse i virksomhedsordningen skal der opgøres en indskudskonto. Indskudskontoen afspejler 

værdien af de ting, som ejeren har indskudt i virksomheden, jf. VSL § 3, stk. 1. 

I henhold til VSL § 3, stk. 2 skal værdien af indskudskontoen opgøres i begyndelsen af regnskabsåret i det 

indkomstår, hvor ejeren beslutter at anvende virksomhedsordningen. 

Formålet med indskudskontoen er, at holde styr på adskillelsen mellem virksomhedens økonomi og 

privatøkonomien. Indskudskontoen opgøres netto af alle de ting der skydes ind, dvs. indskud af aktiver 

med fradrag af eventuel gæld. For at have en positiv indskudskonto skal aktiverne ved indkomstårets 

begyndelse for anvendelse af virksomhedsordningen overstige den indskudte gæld.  

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende et år hæver mere, end der er på kontoen for opsparet overskud, 

og der ikke er andre konti at hæve fra, vil der i stedet blive hævet på indskudskontoen, jf. 

hæverækkefølgen, se afsnit 4.3.3.  

Hævning fra indskudskonto er skattefrit, da det er indskud fra ejerens privatøkonomi. 

Når indskudskontoen bliver negativ betyder det, at virksomhedsejeren reelt set har ”lånt” penge af 

virksomheden, hvilket er ganske legalt, der skal dog beregnes en rentekorrektion af dette lån, se afsnit 

4.3.7. 

Som udgangspunkt indskydes alle erhvervsmæssige aktiver og passiver. Der er dog nogle aktiver, der ikke 

kan indskydes i virksomhedsordning, bl.a. aktier og andre værdipapirer, der omfattes af 

aktieavancebeskatningsloven jf. VSL § 1, stk. 2. Sådanne værdipapirer holdes derfor uden for ordningen, 

og beskattes efter personskatteloven og aktieavancebeskatningsloven. 

Hvis der bliver indskudt mere gæld end aktiver ved virksomhedsordningens begyndelse, skal 

virksomhedsejeren overveje, om noget af gælden er af privat karakter, og dermed kan udelades af 

indskudskontoen. Hvis ikke nogen af passiverne er af privat karakter, nulstilles indskudskontoen, så den 

har en værdi på kr. 0 ved indkomstårets begyndelse, som det fremgår af VSL § 3, stk. 5. 
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Hvis det skønnes, at den private gæld fortsat skal indskydes i virksomheden, nulstilles indskudskontoen 

der relaterer sig til de erhvervsmæssige indskud, hvorefter privat gæld får en negativ værdi. På denne 

måde er det altså muligt at have en negativ indskudskonto. Der bliver for en negativ indskudskonto 

beregnet rentekorrektion fra start. Rentekorrektionen er tiltænkt at skulle have en selvregulerende effekt 

i forhold til hvis ejeren ikke havde indskudt privat gæld. 

Af VSL § 3, stk. 4 fremgår reglerne om værdiansættelse af aktiver og passiver i forbindelse med 

opgørelsen af indskudskontoen. Heraf fremgår af mest relevant karakter følgende: 

Ejendomme 

Ved indskud af fast ejendom, fremgår det af VSL § 3, stk. 4, at ejendommen skal medregnes til den 

kontante anskaffelsessum eller til den seneste fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse 

med fradrag af byrder, der ikke er taget hensyn til ved vurderingen. Til anskaffelsessummen tillægges 

anskaffelsessummer af eventuelle ombygninger og forbedringer, i det tilfælde, at de ikke indgår i den 

fastsatte ejendomsværdi. 

Driftsmidler 

Indskud af erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler sker ifølge VSL § 3, stk. 4 til den 

afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Der skelnes dog mellem blandede 

benyttede driftsmidler og udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler. Indskud af blandede 

benyttede driftsmidler er beskrevet senere i dette kapitel. 

Øvrige aktiver 

Diverse løsøregenstande, som ikke er omfattet af driftsmidlerne, medregnes til handelsværdi. Varelager 

medregnes efter reglerne i lov om skattemæssig opgørelse af varelagre, mens besætning medregnes efter 

reglerne i lov om den skattemæssige behandling af husdyrsbesætninger. Dette fremgår ligeledes af VSL § 

3, stk. 4. 

Øvrige aktiver medregnes til anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige afskrivninger, i det 

omfang, at anskaffelsessummen ikke kan omregnes til kontantværdi. 

Blandede benyttede aktiver 

Som udgangspunkt indgår aktiver, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål ikke i 

virksomhedsordningen.  

I henhold til VSL § 1, stk. 3 indgår dog den del af den erhvervsmæssige ejendom, der ikke tjener til bolig 

for ejere. Anskaffelsessummen af ombygning og forbedringer af den erhvervsmæssige andel indgår 

ligedan i ordningen. 

For blandede benyttede driftsmidler i form af biler, telefoner, computere mv. kan der, som det fremgår af 

samme paragraf, vælges, hvorvidt man ønsker, at disse skal indgå i virksomhedsordningen. En 

fastsættelse af værdien af blandede benyttede aktiver, der skal indgå i virksomhedsordningen fremgår af 
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LL § 16. Tilsvarende skal LL § 9C, stk. 7 anvendes, såfremt der indskydes en blandet benyttet bil. Der 

kommes ikke nærmere ind på værdiansættelsen heraf, hvorfor der henvises til de anførte paragraffer for 

en redegørelse. 

Ved indskydelse af driftsmidler, der tidligere har været fuldt benyttet privat, og som nu skal benyttes 

udelukkende erhvervsmæssigt, indskydes disse til handelsværdien. 

Goodwill 

En eventuel indskydelse af goodwill sker til anskaffelsessummen nedskrevet med 15 % i årlig afskrivning. 

Gæld 

Virksomhedens gæld fragår, i overensstemmelse med VSL § 3, stk. 4, til kursværdien. 

 

Ifølge VSL § 3, stk. 6 reguleres indskudskontoen årligt ved indkomstårets udløb. Indskud i årets løb 

tillægges indskudskontoen, såfremt der ikke er tale om indskud på mellemregningskonto i form af midler. 

Årets overførsler/hævninger af aktiver fra virksomheden til ejeren fratrækkes indskudskontoen. 

Af VSL § 4 fremgår det endvidere, at den del af kapitalafkastet, der vedrører finansielle aktiver anses for 

indskudt, hvis det ikke er overført fra virksomheden til den skattepligtige inden udløbet af fristen for 

selvangivelsen. Årsagen hertil er, at kapitalafkast hidrørende fra finansielle aktiver, bortset fra fordringer 

erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser, ikke kan opspares, som opsparet overskud, se eventuelt 

afsnit 4.3.5. 

 

4.3.2 Mellemregningskonto 

Mellemregningskontoen er indført, så det for virksomhedsejeren er muligt at placere kontante midler i 

virksomheden, uden at de betragtes som et indskud. Af VSL § 4 a, stk. 2 fremgår det, at der ved 

påbegyndelse af virksomhedsordningen ikke kan bogføres på mellemregningskontoen, da indskud da vil 

ses som indskudt på indskudskontoen. 

Mellemregningskontoen skal altid være et passiv i virksomheden, dvs. et tilgodehavende for ejeren. Der 

må ikke være tale om et lån for virksomhedsejeren, altså en positiv mellemregningskonto i virksomheden. I 

så fald skal den udlignes straks. Dette sker bogføringsmæssigt ved at kreditere på 

mellemregningskontoen, og debitere på hævekontoen, så ”overtrækket” anses som hævet. 

Fordelen ved mellemregningskontoen er, at den går forud for hæverækkefølgen, hvorfor indskud herpå 

frit kan hæves af virksomhedsejeren, hvis der er brug for private midler. Hævninger fra 
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mellemregningskontoen er på lige fod med hævninger fra indskudskontoen skattefri, da der er tale om 

allerede beskattede midler indskudt af ejeren, jf. VSL § 4 a, stk. 3. 

Mellemregningen kan bl.a. anvendes som en slags udlægskonto, hvor driftsomkostninger, som er afholdt 

privat, kan bogføres på, så ejeren akkumulerer et tilgodehavende over tid. 

Der beregnes ikke kapitalafkast af indestående på mellemregningskontoen. 

 

4.3.3 Hævninger og hæverækkefølgen 

Af VSL § 5 fremgår en fastsat hæverækkefølge. Hæverækkefølgen er lavet for at sikre, at den 

selvstændige erhvervsdrivende f.eks. hæver det opsparede overskud, der kræver beskatning, før der 

hæves fra indskudskontoen, som er skattefri. Hævninger skal foretages i nedenstående rækkefølge: 

1) Kapitalafkast fra foregående indkomstår 

2) Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) fra forudgående indkomstår  

3) Overskud i det pågældende år, heraf skal kapitalafkastet hæves først, hvorefter det resterende 

overskud kan hæves 

4) Opsparet overskud 

5) Indestående på indskudskontoen 

Som det fremgår af ovenstående liste, er der nogle af de tidligere gennemgåede begreber, som f.eks. 

mellemregningskontoen, der ikke fremkommer. Dette skyldes, at der i visse tilfælde kan foretages 

hævninger forud for hæverækkefølgen. Sådanne hævninger kan foretages på mellemregningskontoen 

samt på konto over hensættelse til senere faktiske hævninger. Hævninger uden om hæverækkefølgen kan 

lade sig gøre, da det er beløb, der allerede er beskattet, og som ikke er bundet i virksomheden på samme 

måde som indskudskontoen, der står nederst i hæverækkefølgen. 

 

4.3.4 Hensættelse til senere faktisk hævning 

Det er muligt at hensætte beløb til senere faktisk hævning, således at beløbet stadig står i virksomheden, 

men ejeren er blevet beskattet af disse. Beskatningen heraf sker i det år, hvor hensættelsen finder sted. 

Beløbene på denne konto kan derfor hæves skattefrit i senere år. 

Hensættelse til senere faktisk hævning opgøres ud fra, hvor meget virksomhedsejeren gerne vil hæve i 

forhold til, hvor meget, der allerede er hævet i året. Forskellen fra, hvad der allerede er hævet til hvad der 

ønskes hævet med tillæg/fradrag af kapitalafkast, bliver hensat til senere faktisk hævning. Denne form for 

hævning bruges typisk i forbindelse med optimering af skatten, hvor der hæves op til grænsen for, hvad 

der må hæves uden at der skal betales topskat. 
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4.3.5 Kapitalafkast 

Kapitalafkastet er designet til at give den selvstændige erhvervsdrivende en lempeligere positiv 

kapitalindkomst i lighed med beskatning efter personskatteloven, hvor indkomst fra investeringer 

(kapitalindkomst) beskattes med en lavere procentsats end øvrig indkomst, som beskattes i den personlige 

indkomst.  

På denne baggrund beregnes i virksomhedsordningen et kapitalafkast, som skal medgå i den selvstændige 

erhvervsdrivendes kapitalindkomst. Kapitalafkastet skal ses som en slags beregnet obligationsrente, af 

eventuelle købte obligationer, jf. VSL § 9. 

Kapitalafkastet er den del af virksomhedens overskud, som er forrentningen af den investerede kapital. 

Afkastet kan kun være positivt. Hvis afkastet beregnes som en negativ værdi sættes det, ifølge VSL § 7, 

stk. 1 til 0 kr.  

Kapitalafkastet fratrækkes i virksomhedens overskud, så det høje beskatningsgrundlag formindskes. Dette 

kan illustreres som følgende: 

Virksomhedens overskud – kapitalafkastet = resterende overskud 

Det resterende overskud beskattes altid som personlig indkomst, ved hævning til privatøkonomien, uagtet 

om det hæves med det samme eller opspares. 

Tanken med indførelse af kapitalafkast har været at fortsat gøre det attraktivt at investere, ved at 

formindske beskatningen af afkast fra eventuelle investeringer. 

Beskatningen af kapitalafkastet kan ske på flere måder.  

Dels kan kapitalafkastet hæves, og vil dermed blive beskattet i årets kapitalindkomst. Vælger den 

erhvervsdrivende ikke at hæve kapitalafkastet, kan det spares op som opsparet overskud. Ved opsparing, 

skal det dog beskattes i den personlige indkomst ved hævning i senere år. 

Det er dog ikke muligt at opspare den del af kapitalafkastet der vedrører finansielle aktiver på kontoen for 

opsparet overskud. Vælges det at spares op, bliver det anset for hævet, og dernæst indskudt på 

indskudskontoen.  

Kapitalafkastet beregnes altid af primoværdierne for indkomståret, og beregnes jf. VSL § 7, stk. 1 ved at 

gange en fastsat afkastsats med afkastgrundlaget primo. Opgørelsen af afkastsatsen er beskrevet 

herefter. Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8, og er beskrevet i afsnit 4.3.6. 

Afkastsatsen opgøres efter VSL § 9. Satsen beregnes en gang årlig, og er opgjort som en gennemsnitlig 

effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder. Der nedrundes til nærmeste hele antal procentpoint. 

Satsen er offentlig tilgængelig på SKATs hjemmeside. For 2011 er denne sats 2 %. 
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Ifølge VSL § 7, stk. 2 skal kapitalafkastet beregnes forholdsmæssigt svarende til de måneder, som 

regnskabsåret omfatter, såfremt regnskabsåret ikke omfatter 12 måneder. 

 

4.3.6 Afkastgrundlag 

Afkastgrundlaget opgøres én gang årligt, men altid med udgangspunkt i årets primoværdier for det 

indkomstår, hvor skatten skal beregnes. Hvis der er tale om en nystartet virksomhed, skal kapitalafkastet i 

etableringsåret dog opgøres ved starttidspunktet. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres, som nævnt ovenfor, ved indkomstårets begyndelse på grundlag af 

virksomhedens aktiver med fradrag af gæld, samt fradrag af indestående på mellemregningskontoen efter 

VSL § 4 a, og beløb der er hensat til senere hævning. Afkastet opgøres således som et nettoafkast.  

Af VSL § 8 fremgår det, hvordan afkastgrundlaget skal opgøres. Værdiansættelsen af de aktiver der skal 

indgå er meget lig værdiansættelsen der finder sted ved opgørelse af indskudskontoen jf. afsnit 4.3.1. 

Nedenfor har jeg listet de aktiver og passiver der indgår i beregning af kapitalafkastgrundlaget, men har 

for de aktiver, der værdiansættes på samme måde som ved opgørelse af indskudskontoen blot henvist 

dertil. 

Fast ejendom 

I henhold til VSL § 8, stk. 2 medregnes fast ejendom til den kontante anskaffelsessum. Dog kan den 

skattepligtige vælge, om denne vil foretrække at anvende værdien ved 18. almindelige vurdering med 

tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, hvis ejendommen er anskaffet før 1. 

januar 1987. 

Driftsmidler 

Opgøres på samme måde som ved opgørelse af indskudskontoen jf. afsnit 4.3.1. 

Øvrige aktiver 

Opgøres på samme måde som ved opgørelse af indskudskontoen jf. afsnit 4.3.1. 

Blandede benyttede aktiver 

Opgøres på samme måde som ved opgørelse af indskudskontoen jf. afsnit 4.3.1. 

Goodwill 

Goodwill skal medtages til anskaffelsessum, med fradrag for foretagne årlige afskrivninger på 15 %, hvilket 

er samme princip som ved indskudskontoen. Dog skal værdien af goodwill fortsat afskrives med 15 % ved 

opgørelse af afkastgrundlaget i modsætning til indskudskontoen, hvor værdien forbliver konstant.  
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Gæld 

Fragår kapitalafkastgrundlaget på samme måde som ved opgørelse af indskudskontoen jf. afsnit 4.3.1. 

Mellemregningskontoen 

Indestående på mellemregningskontoen i primobalancen fragår ved beregning af kapitalafkastgrundlaget. 

Dog kan denne ikke fragå ved beregning af kapitalafkastgrundlaget det første år, da der jf. VSL § 4 a, stk. 

2 ikke kan bogføres på mellemregningskontoen på tidspunktet, hvor anvendelse af virksomhedsordningen 

finder sted. Fratrækning af indestående på mellemregningskontoen gør sig således først gældende efter at 

virksomhedsordningen har fundet anvendelse i mindst et år, og såfremt virksomhedsejeren vælger at 

indskyde midler på denne. 

Hensat til senere hævninger 

I overensstemmelse med VSL § 8, stk. 1 fragår hensættelse til senere hævning til nominel værdi. Det er 

således den værdi der er hensat til senere hævning i begyndelse af regnskabsåret, der fragår ved 

beregning af kapitalafkastgrundlaget. 

 

4.3.7 Rentekorrektion 

Begrebet rentekorrektion er indført i virksomhedsordningen for at modvirke, at den selvstændige 

erhvervsdrivende opnår fuldt fradrag for private renteudgifter som følge af indskud af privat gæld i 

ordningen. Der beregnes således en rentekorrektion heraf, som medregnes direkte ved opgørelsen af den 

personlige indkomst, og efterfølgende fratrækkes i kapitalindkomsten, jf. VSL § 11, stk. 3. 

Rentekorrektionen indgår ikke i virksomhedens indkomstopgørelse, overskudsdisponering og 

hæverækkefølge. Den beregnes med et beløb, svarende til afkastsatsen efter VSL § 9 ganget med den 

talmæssigt største negativsaldo på indskudskontoen, på tidspunktet, hvor anvendelsen af 

virksomhedsordningen påbegyndes, eller for efterfølgende indkomstår, ved indkomstårets begyndelse 

eller udløb.  

Ifølge VSL § 11 kan beløbet dog højst udgøre afkastsatsen ganget med det talmæssigt største negative 

afkastgrundlag eller virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med 

kursgevinster, der er skattepligtige efter kursgevinstloven. 

 

4.3.8 Opsparet overskud 

Med indførelse af virksomhedsordningen i år 1986 kom også muligheden for, i personligt ejede 

virksomheder, at opspare overskud over egenkapitalen til ”udlodning”/”hævning” i senere år. Det foregår 

på den måde, at den del af overskuddet, som ejeren ikke trækker ud til sin personlige indkomst i 

indkomståret bliver pålagt en skat, jf. VSL § 10, stk. 2, svarende til den nuværende selskabsskat (i 2011 
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udgør denne 25 %, men tidligere var der andre satser) som skal betales, hvorefter overskuddet efter skat 

henføres til en konto, der kan hæves fra i et andet år, hvor overskuddet er mindre.  

Årsagen til, at denne mulighed blev indført, er til dels, at det giver ejeren en mulighed for at lave en 

indkomstudligning over årene. Dette gør, at ejeren kan vælge at optimere sin skat, således, at der hæves 

op til grænsen for topskatten hvert år, mens det resterende overskud overføres til hævning i senere år. En 

sådan mulighed sparer ejeren for en ekstra beskatning på 15 % af overskud > topskattegrænsen, hvilket er 

en skattemæssig fordel, hvis en selvstændig erhvervsdrivendes overskud varierer væsentligt fra år til år. 

Har en selvstændig erhvervsdrivende f.eks. et overskud på kr. 700.000 i år 1, og kr. 200.000 i år 2, vil 

det efter personskattelovens regler ikke være muligt at indkomstudligne, hvorfor de kr. 700.000 bliver 

fuldt beskattet i første indkomstår, mens de kr. 200.000 i år 2 bliver fuldt beskattet. I dette tilfælde bliver 

forskellen mellem de kr. 200.000 og de kr. 389.900, som er topskattegrænsen, ikke udnyttet, da det ikke 

er muligt at opspare overskud til senere beskatning ifølge personskattelovens regler. I 

virksomhedsordningen, vil det for den erhvervsdrivende være muligt at hæve et beløb svarende til 

topskattegrænsen + AM-bidrag, hvorefter det resterende overskud kan opspares til år 2, hvor overskuddet 

er mindre, og der dermed kan bruges af det opsparede overskud. 

Når det opsparede overskud hæves, jf. hæverækkefølgen i afsnit 4.3.3, bliver ejeren ifølge VSL § 10, stk. 

3 beskattet med det opsparede overskud tillagt den betalte virksomhedsskat. Ejeren får dog fradrag for 

den tidligere betalte virksomhedsskat i indkomstopgørelsen ved beregning af slutskatten.  

I henhold til VSL § 10, stk. 5 skal opsparet overskud hæves efter FIFO-princippet, således, at opsparede 

overskud fra tidligere år hæves før opsparede overskud fra senere år. Det er endvidere nødvendigt at 

holde styr på, hvilke skattesatser der er betalt af de forskellige års opsparede overskud, da 

selskabsskattesatsen har været ændret en del gennem årene, for at sikre, at virksomhedsejeren bliver 

beskattet af det korrekte beløb, samt får fradrag for tilsvarende beløb ved opgørelse af slutskatten. 

 

4.3.9 Underskud 

Hvis der i virksomhedsordningen et år er underskud, modregnes dette i opsparede overskud, der med 

tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten. 

Kontoen for opsparet overskud reduceres med et beløb svarende til underskuddet med fradrag af 

virksomhedsskatten, der er tillagt. Virksomhedsskatten fradrages i den skattepligtiges slutskat. 

Hvis ikke underskuddet kan rummes i det opsparede overskud, kan det jf. VSL § 13 fradrages i positiv 

kapitalindkomst. Hvis virksomhedsejeren er gift ved indkomstårets udløb, kan underskuddet fradrages i 

ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst, uanset om kapitalindkomsten samlet bliver negativ. 
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Hvis underskuddet heller ikke kan rummes i den positive kapitalindkomst, kan resten af underskuddet 

fradrages i den skattepligtiges personlige indkomst, uanset, om denne herefter bliver negativ. Dette 

medfører endvidere, at det giver fradrag i den skattepligtige indkomst, uansat om den også bliver negativ. 

Behandlingen af en negativ skattepligtig indkomst som følge af virksomhedens underskud er beskrevet i 

afsnit 3.4.9, og kan således fremføres til modregning i senere år, hvis ikke det kan rummes i årets 

indkomster. 

 

4.4 Afståelse eller ophør 

Ved afståelse eller ophør af virksomheden, fremgår det af VSL § 15, hvordan en sådan afståelse skal 

håndteres skattemæssigt. Indestående på kontoen for opsparet overskud med tillæg af den betalte 

virksomhedsskat skal i samme år medregnes i den skattepligtiges personlige indkomst. Dog kan 

virksomhedsordningen fortsat anvendes indtil indkomstårets udløb, hvis en fortsat opdeling mellem 

virksomhedens økonomi og den private økonomi finder sted. I dette tilfælde indgår salgssummen i 

virksomhedsordningen. Indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af den betalte 

virksomhedsskat medregnes dermed i den personlige indkomst i næste indkomstår. 

Ved opstart eller overtagelse af en anden virksomhed inden indkomstårets udgang kan 

virksomhedsordningen fortsætte uden ophør. 

Afstår en virksomhedsejer en af flere virksomheder, eller en ideel andel af en virksomhed, falder denne 

under VSL § 15, stk. 3, og VSL § 15 a finder således anvendelse.  I denne paragraf står beskrevet hvilke 

muligheder den skattepligtige har for behandling af nettovederlaget ved et sådant salg. Da det ikke er 

relevant for casen, har jeg ikke beskrevet dette yderligere. 

Afståelsessummen ved salg af virksomheden kan endvidere jf. afsnit 3.5 vælges at indskydes på en 

ophørspension med op til 2,5 mio. kr., hvis betingelserne i PBL § 15 A er opfyldt.  

Indskydes afståelsessummen ikke på en ophørspension, forfalder den til beskatning i den 

erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst. 

 

4.5 Indkomstopgørelse og skatteberegning 

Opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres ifølge VSL § 6, stk. 1 efter 

skattelovgivningens almindelige regler. 

Af VSL § 10 fremgår det, at virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast, der 

overføres til den skattepligtige, skal medregnes i den skattepligtiges personlige indkomst i det indkomstår, 

hvor overskuddet overføres/hæves til den skattepligtige.  



39 
 

Overskuddet kan overføres med virkning fra indkomståret, hvis det overføres inden udløb af fristen for 

indgivelse af selvangivelsen for det pågældende indkomstår. Dette vil I en del tilfælde være relevant, da 

virksomhedsejeren i de fleste tilfælde først kender sit endelige virksomhedsoverskud, når denne har haft 

en revisor eller anden rådgiver inde over beregningen, som sker efter regnskabsårets udløb. 

Den del af overskuddet, der ikke hæves, bliver jf. VSL § 10, stk. 2 foreløbigt beskattet af en 

virksomhedsskat, svarende til 25 % (2011-sats), og efterfølgende ført på en konto for opsparet overskud, 

med fradrag af den betalte virksomhedsskat. Der henvises til afsnit 4.3.8. 

Virksomhedsskatten pålignes og opkræves, jf. VSL § 21 efter reglerne i kildeskattelovens afsnit V om 

opkrævning af indkomstskat. En erhvervsdrivende modtager ikke lønindkomst og betaler derfor ikke A-

skat, men derimod B-skat, som opkræves i 10 rater årligt. 

Af de foreløbige skattebeløb, som den skattepligtige har betalt i årets løb, anses det som betalt 

virksomhedsskat forud for andre skatter og afgifter. 
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5. Personskatteloven vs. Virksomhedsordningen 

I de forrige to kapitler er hovedelementerne i personskatteloven samt virksomhedsordningen gennemgået 

for en selvstændig erhvervsdrivende. Jeg vil i dette afsnit analysere fordelene og ulemperne, og 

sammenholde de to ordninger skematisk, for at give et overblik over de væsentlige elementer i de to 

ordninger, og hvor de skiller sig ud fra hinanden. Sidstnævnte er foretaget i næste afsnit. 

 

5.1 Sammenholdelse af ordninger 

Jeg har i det følgende listet de væsentligste elementer for de to ordninger, hvor de adskiller sig fra 

hinanden, og i næste afsnit kommenteret fordele og ulemper ved de to ordninger: 

 

 Personskatteloven Virksomhedsordningen 

Regnskabsmæssige krav 

Bogføring 

 

 

 

Skatteregnskab 

 

 

 

• Inden krav om opdeling 

mellem privat- og 

virksomhedsøkonomi 

 

• Efter 

mindstekravsbekendtgørelsen 

 

 

• Krav om opdeling mellem 

privat- og 

virksomhedsøkonomi 

 

• Efter mindstekravsbekendt-

gørelsen og VSL + særlige 

specifikationskrav 

Renter 

Beskatning 

 

 

 

 

 

 

Indskud af private 

gældsforpligtelser 

 

 

Kapitalafkastgrundlag 

 

 

 

• Alle renter indgår i 

kapitalindkomst 

 

 

 

 

 

• Ingen betydning. Alle renter 

beskattes som kapitalafkast 

 

 

• Ikke aktuelt 

 

 

 

• Erhvervsmæssige renter 

indgår i personlig indkomst 

samt i grundlaget for AM-

bidrag 

• Private renter indgår i 

kapitalindkomst 

 

• Reduktion af kapitalafkast, 

samt eventuelt 

rentekorrektion 

 

• Kapitalafkast indgår i 

kapitalindkomst 
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Virksomhedens 

overskud 

Beskatning 

 

 

 

 

 

 

Opsparing 

 

 

• Resultat før renter – AM-

bidrag indgår i personlig 

indkomst 

 

 

 

 

• Ikke aktuelt 

 

 

• Resultat efter renter – AM-

bidrag indgår i personlig 

indkomst 

• Fradrag af kapitalafkast i 

personlig indkomst 

• Mulighed for optimering 

 

• Mulighed for opsparing  

Virksomhedens 

underskud 

Modregning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremførsel 

 

 

 

• Skatteværdien af 

underskuddet i skattepligtig 

indkomst modregnes i 

bundskat, topskat, 

udligningsskat og skat af 

aktieindkomst i nævnte 

rækkefølge 

 

 

• Mulighed for fremførsel, hvis 

modregning ikke kan rummes 

 

 

• Modregnes i opsparede 

overskud med tillæg af betalt 

virksomhedsskat 

• Modregnes efterfølgende i 

egen og evt. ægtefælles 

positive kapitalindkomst 

• Dernæst modregnes i 

personlig indkomst 

 

• Mulighed for fremførsel, hvis 

modregning ikke kan rummes 

Salg eller ophør af 

virksomhed 

Afståelsessum 

 

 

 

 

 

 

Øvrig beskatning 

 

 

 

 

• Beskatning 

• Kan indskydes på 

ophørspension 

 

 

 

 

• Ikke aktuelt 

 

 

 

 

• Beskatning 

• Kan indgå i 

virksomhedsordningen, hvis 

fortsættes 

• Kan indskydes på 

ophørspension 

 

• Opsparet overskud med 

tillæg af virksomhedsskat 

indgår i personlig indkomst 
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5.2 Fordele og ulemper 

Som det fremgår af skemaet ovenfor, er der nogle klare punkter, hvorpå de to ordninger adskiller sig fra 

hinanden. I nærværende afsnit vil jeg komme ind på, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at vælge 

den ene ordning frem for den anden. 

En af personskattelovens største fordele, som også er nævnt tidligere i opgaven er, at der er færre krav 

ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der skal ifølge mindstekravsbekendtgørelsen udarbejdes et 

årsregnskab samt skatteregnskab, men derudover er der ingen særlige krav der skal tages hensyn til. Da 

al indkomsten forfalder til beskatning i det år, hvor det er optjent, er der derfor heller ingen krav om 

særlig adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi.  

Som følge af de færre krav, er det i mange tilfælde billigere at anvende en revisor, end i 

virksomhedsordningen, og i nogle tilfælde, vil det slet ikke være nødvendigt. Der er således tid og 

omkostninger at spare ved at anvende personskattelovens regler.  

Omvendt er det med virksomhedsordningen, som er noget mere bekostelig, og kræver særlig opdeling 

mellem privat- og virksomhedsøkonomi. Der er endvidere strengere krav ved regnskabsudarbejdelse og 

skatteregnskab, da der er krav om nogle særlige specifikationer af bl.a. indskudskonto, 

kapitalafkastgrundlag og konto for opsparet overskud m.v. 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan dog opnås en række skattemæssige fordele og muligheder, 

som ikke kan lade sig gøre ved anvendelse af personskatteloven. Det er i virksomhedsordningen muligt, at 

opspare en del af virksomhedens overskud i virksomhedsordningen, hvorfor hele overskuddet ikke 

behøver at forfalde til beskatning i indtjeningsåret. Muligheden for skatteoptimering er endvidere en af 

virksomhedsordningens skattefordele, da det er muligt at undgå at betale topskat, såfremt der hæves 

mindre end grænsen herfor. 

Ovenstående er som tidligere nævnt ikke muligt i personskatteloven, hvorfor betaling af topskat ikke kan 

undgås, hvis virksomheden har et overskud større end bundfradraget. 

Udover de skattemæssige fordele ved optimering samt opsparing af overskud, er det i 

virksomhedsordningen også muligt at opnå fuldt fradrag for sine renteudgifter, da de bliver henført til den 

personlige indkomst i lighed med det øvrige resultat. De medtages endvidere også i AM-grundlaget, da 

AM-bidraget beregnes af virksomhedens resultat efter renter. I personskatteloven giver renteudgifterne 

kun fradrag i kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi end i den personlige indkomst. 

Ovenfor er nævnt de mest kendte fordele og ulemper ved de to ordninger, som for langt de fleste er med i 

beslutningsgrundlaget, når der skal træffes valg om, hvilken ordning der skal anvendes.  

Der kan ikke gives et entydigt svar af, hvilken ordning der er bedst, da det kommer an på hvordan den 

enkelte persons indkomstforhold ser ud, og hvor stor aktivitet der er i virksomheden. Jeg har i det 
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følgende på baggrund af en række opstillede forudsætninger, vurderet hvilken ordning der er mest 

optimal. 

Forudsætning Anbefalet ordning Begrundelse 

Høj personlig indkomst Virksomhedsordningen Mulighed for optimering af skat 

Lav personlig indkomst Begge Ved en lille personlig indkomst, 

hvor der ikke betales topskat, vil 

de skattemæssige besparelser 

ved anvendelse af 

virksomhedsordningen være 

begrænsede 

Positiv nettokapitalindkomst Personskatteloven Renter beskattes efter PSL i 

kapitalindkomst til lavere 

skatteværdi 

Negativ nettokapitalindkomst Virksomhedsordningen Fradrag for renter i den 

personlige indkomst  

Ligningsmæssige fradrag Begge De ligningsmæssige fradrag er 

typisk relateret til den 

skattepligtige person, og holdes 

derfor alligevel uden for 

virksomhedsordningen 

Aktieindkomst (ikke næring) Begge Der må ikke indskydes aktier i 

virksomhedsordningen, 

medmindre den 

erhvervsdrivende driver næring 

med sådanne aktiver. De skal 

derfor holdes udenfor ordningen 

  

Ovenstående opstilling tager udgangspunkt i de forskellige elementer ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst, og hvilken indflydelse størrelsen af disse har på valget af, hvilken ordning der bør vælges. 

Som det fremgår af skemaet, er der i nogle tilfælde, hvor valg af ordning er irrelevant. Dette er f.eks., hvis 

en person har høje ligningsmæssige fradrag eller aktieindkomst, da begge dele vil blive holdt uden for 

virksomhedsordningen, og dermed ikke har nogen indflydelse på opgørelsen af virksomhedens 

skattepligtige indkomst. Endvidere vil der i en situation, hvor en person opnår en mindre personlig 

indkomst fra sin virksomhed, være mindre grund til at vælge virksomhedsordningen, da det vil være 

underordnet at opspare overskud, da hele indkomsten vil kunne rummes i den personlige indkomst uden 
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betaling af topskat. De skattemæssige besparelser afhænger således af størrelsen på 

nettorenteudgifterne og kapitalafkastet. 

Det fremgår endvidere af ovenstående skema, at det bedst kan svare sig at anvende 

virksomhedsordningen i tilfælde, hvor der er negativ nettokapitalindkomst eller en høj personlig indkomst, 

da det i disse situationer er muligt at gøre brug af nogen af de muligheder, som virksomhedsordningen 

rummer. 

Ovenstående opstilling inddrager dog kun én enkelt faktor ad gangen. Det er altså ikke sort og hvidt, 

hvilken ordning der skal vælges. Det er således ikke nødvendigvis det mest optimale at anvende 

virksomhedsordningen bare fordi man har negativ nettokapitalindkomst, da der kan være andre forhold 

der taler for at anvende personskattelovens regler. Man skal derfor se på den erhvervsdrivendes 

indkomstforhold samlet, samt hvilke ønsker den erhvervsdrivende har til hævninger, mulighed for 

indkomstudligning o.a.  
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6. Brug af personskatteloven 

6.1 Indledning 

På baggrund af beskrivelsen i kapitel 3 samt oplysningerne om Kirsten Madsen og hendes virksomhed KMT 

i afsnit 1.3.1, vil jeg i nærværende afsnit analysere Kirsten Madsens indkomstforhold, og efterfølgende 

beregne hendes slutskat for indkomståret 2011. 

 

6.2 Indkomstforhold 

Kirsten Madsens private indkomstforhold er angivet i bilag 3. Virksomhedens indkomst mangler dog at 

blive tilføjet for at kunne opgøre Kirsten Madsens skattepligtige indkomst. Denne tilføjelse er lavet i Figur 

6.2.1 Kirsten Madsens skattepligtige indkomst inkl. Virksomhed, som er forklaret herefter. Virksomhedens 

hovedtal fremgår af bilag 2. 

Figur 6.2.1 Kirsten Madsens skattepligtige indkomst inkl. Virksomhed 

2011  2011  2011  
 kr.   kr.   kr.  

 privat  virksomhed I alt 

Personlig indkomst 

Ingen 0 0 

+ Resultat før renter 700.000 700.000 

- AM bidrag -56.000 -56.000 

Personlig indkomst 0 644.000 644.000 

  

Kapitalindkomst   

- Renteudgifter  -48.000 -20.000 -68.000 

+ Renteindtægter  750 5.000 5.750 

Nettokapitalindkomst 
  

-47.250 -15.000 -62.250 

  

Ligningsmæssige fradrag   

- Kontingent i A-kasse -6.500 -6.500 

- Kontingent i fagforening (kun op til kr. 3.000) -3.000 -3.000 

- Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt -23.100 0 -23.100 

Skattepligtig indkomst 
    

   558.650  
Kilde: egen tilvirkning 
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Ved beskatning efter personskatteloven, er det som tidligere fremhævet, ikke muligt at fratrække 

renteudgifterne i den personlige indkomst, hvorfor det er virksomhedens resultat før renter der indgår 

som personlig indkomst, dog med fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. PSL § 3, stk. 2, pkt. 7.  

I figuren ovenfor er der derfor beregnet et arbejdsmarkedsbidrag af virksomhedens resultat før renter på 

8 %, svarende til 56.000 kr.  

Virksomhedens renteindtægter er tillagt i Kirstens kapitalindkomst med fradrag for de afholdte 

renteudgifter. Som det fremgår ovenfor er der således en negativ nettokapitalindkomst, hvorfor den ikke 

skal indgå ved beregningen af Kirstens bundskat og topskat, da det kun er positiv nettokapitalindkomst 

der skal indgår i beregningen af disse.  

Endvidere fremgår det af Kirstens skattepligtige indkomst, at der ikke er nogen ligningsmæssige fradrag i 

virksomheden, hvilket skyldes, at alle udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed kan fratrækkes ved opgørelsen af den personlige indkomst 

i henhold til PSL § 3, stk. 2. 

Da den skattepligtige indkomst er kendt, er slutskatten for Kirsten Madsen beregnet i det efterfølgende. 

Figur 6.2.2 Kirsten Madsens slutskat for 2011 ud fra personskatteloven 

AM-bidrag 8,00 %  af 700.000         56.000  

Bundskat 3,64 %  af 644.000         23.442  

Topskat 15,00 %  af 644.000         96.600  

Sundhedsbidrag 8,00 %  af 558.650         44.692  

Kommuneskat 23,10 %  af 558.650       129.048  

Kirkeskat 0,50 %  af 558.650          2.793  

42.900 personfradrag, bundfradrag 3,64 %  af 42.900         -1.562  

42.900 personfradrag, sundhedsbidrag 8,00 %  af 42.900         -3.432  

42.900 personfradrag, kommuneskat 23,10 %  af 42.900         -9.910  

389.900 bundfradrag, topskat 15,00 %  af 389.900        -58.485  

Beregnet skat    279.187  

Effektiv skatteprocent (beregnet skat/skattepligtig indkomst) 49,98 % 

Kirstens marginalskat ekskl. topskat 43,24 % 

Kirstens marginalskat inkl. topskat 58,24 % 

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Skatten er beregnet ud fra de i personskatteloven anførte regler, som er gennemgået i afsnit 3.4. De 

anvendte skattesatser fremgår af lovgrundlaget, og er også nævnt i denne opgave med undtagelse af 

satserne for kommuneskat og kirkeskat. Disse to skattesatser er bestemt ud fra, hvilken kommune man 
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har postadresse i pr. 5. september i det år forud for det indkomstår, hvor skatten beregnes. Da Kirsten 

Madsen er bosat i Frederiksberg kommune siden 2008, er det skattesatsen for denne kommune der gør 

sig gældende for hhv. kommuneskat og kirkeskatten.  

I efterfølgende afsnit vil jeg blot henvise til bilag ved skatteberegningen, da fremgangsmåden er ens, 

uanset om en person anvender personskattelovens regler eller virksomhedsordningen. 

Det fremgår ikke af ovenstående beregninger, men for at opnå yderligere skattebesparelser, vil Kirsten 

årligt jf. PBL § 18, stk. 5 kunne indskyde 30 % af virksomhedens overskud på en pensionsordning, og 

dermed opnå fradrag herfor i hendes skattepligtige indkomst.  

 

6.3 Fremtid 

Vi kender ikke til Kirstens indkomstforhold i de kommende år, hvorfor der ikke kan foretages beregninger 

heraf. Jeg har dog, for at give en bedre sammenligning af ordningerne over tid, opstillet en række 

forudsætninger, og ud fra forudsætningerne opstillet Kirsten Madsens skattepligtige indkomst frem til år 

2015. 

Det forudsættes, at KMTs overskud ligger nogenlunde på niveau med 2011 med en mindre stigning i takt 

med inflationen, hvorimod renterne forventes at stige i takt med, at markedet stabiliseres igen efter den 

finansielle krise. Det forventes dog samtidig at der afdrages på billånet, hvorfor renteprocenten muligvis 

er stigende, men selve renteudgiften bør falde i takt med afdragene. KMTs overskud forventes på denne 

baggrund at være nogenlunde som opstillet i nedenstående figur fra år 2012-2015. 

Figur 6.3.1 Prognose af virksomhedens overskud fra 2012-2015 

 
2012 2013 2014 2015 

 kr.  kr.  kr.  kr. 

Overskud før finansielle poster 

  

720.000  

  

750.000  

  

770.000  

  

190.000  

Renteindtægter      5.000       5.200       5.400       5.600  

Renteudgifter   -23.000    -24.000    -23.000    -22.000  

Finansielle poster i alt   -18.000    -18.800    -17.600    -16.400  

Overskud efter finansielle poster 
  

702.000  
  

731.200  
  

752.400  
  

173.600  
 
Kilde: egen tilvirkning 
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I Kirstens personlige indkomstforhold forventes samme niveau som i 2011, dog ligeledes med stigende 

renter, som dog falder i takt med afdragene. I nedenstående figur fremgår Kirsten Madsens skattepligtige 

indkomst for årene 2012-2015 inklusiv medtagelse af virksomhedens tal. 

Figur 6.3.2 Kirsten Madsens skattepligtige indkomst for 2012-2015 efter PSL 

2012 2013 2014 2015 
 kr.   kr.   kr.   kr.  

Personlig indkomst 

Fra virksomhed før AM 720.000 750.000 770.000 190.000 

- AM-bidrag -57.600 -60.000 -61.600 -15.200 

Personlig indkomst efter AM 662.400 690.000 708.400 174.800 

Kapitalindkomst 

- Renteudgifter vedrørende lån -49.000 -50.000 -50.000 -49.000 

- Renteudgifter i virksomhed -23.000 -24.000 -23.000 -22.000 

+ Renteindtægter på privat konto 750 1.000 1.200 1.300 

+ Renteindtægter i virksomhed 5.000 5.200 5.400 5.600 

Nettokapitalindkomst 
 

-66.250 -67.800 -66.400 -64.100 

Ligningsmæssige fradrag 

- Kontingent i A-kasse -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 

- Kontingent i fagforening -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

- Beskæftigelsesfradrag -14.100 -14.400 -14.900 -9.120 

Ligningsmæssige fradrag i alt -23.600 -23.900 -24.400 -18.620 

Skattepligtig indkomst 
 

 572.550   598.300  617.600    92.080  

 

Som det fremgår af ovenstående figur, falder Kirstens skattepligtige indkomst væsentligt i 2015, hvilket 

er ud fra en forventning om, at hun ikke arbejder i hele 2015, men kun i starten af året, indtil hun fylder 

60 år og dermed sælger eller ophører virksomheden. 

Fortsætter Kirsten med at blive beskattet efter personskattelovens regler, og udvikler Kirstens 

indkomstforhold sig, som vist ovenfor, vil hun i år 2012-2014 skulle beskattes med topskat, da hendes 

personlige indkomst ligger et stykke over bundfradraget for topskat. Hun vil endvidere fortsat have 

negativ nettokapitalindkomst, hvor fradraget ikke bliver fuldt udnyttet i den personlige indkomst. 

Sammenligning til hendes fremtidige indkomstforhold i virksomhedsordningen er foretaget i afsnit 7.6. 
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Kirsten bør fortsat overveje at indskyde 30 % af virksomhedens overskud på en pensionsordning, men for 

at simplificere eksemplet, er dette udeladt i ovenstående opgørelse. 

 

6.4 Delkonklusion 

Af ovenstående beregning fremgår det, at Kirsten Madsen skal betale 279.187 i skat, hvoraf 56.000 kr. er 

arbejdsmarkedsbidrag for indkomståret 2011, hvis hun vælger fortsat at blive beskattet med 

personskatteloven. 

Hvis man tager den betalte skat i forhold til den skattepligtige indkomst, som i figuren ovenfor kaldes 

’effektiv skatteprocent’, fremgår det, at Kirsten Madsen reelt har betalt 49,98 % i skat for indkomståret, 

hvilket er midt imellem marginalskatten med og uden topskat, da der kun betales topskat af personlig 

indkomst over 389.900. 

Endvidere er Kirsten Madsens forventede indkomstforhold for indkomstårene 2012-2015 analyseret med 

henblik på at give et bedre sammenligningsgrundlag af de to ordninger over tid. Sammenligning er 

foretaget i næste kapitel. 

Der kan endvidere ikke alene konkluderes noget på baggrund af den betalte skat på 279.187 kr. i 2011. 

Den betalte skat sammen med den effektive skatteprocent, vil derimod blive brugt som benchmark mod 

den beregnede skat ved brug af virksomhedsordningen, som gennemgås i næste kapitel. 
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7. Brug af virksomhedsordningen 

Kirsten Madsen opfylder betingelserne for at kunne anvende virksomhedsordningen i indkomståret 2011, 

da hun falder inden for kriterierne for en selvstændig erhvervsdrivende jf. afsnit 2.2 og afsnit 1.3.1. 

Derudover har hun fra indkomståret 2010 og frem haft en fast opdeling mellem virksomhedens økonomi, 

og den private økonomi. Peder Mikkelsen har endvidere stået for bogføring løbende, så de 

regnskabsmæssige krav for tilvalg af virksomhedsordningen er opfyldt. 

 

7.1 Indskudskontoen 

For at kunne anvende virksomhedsordningen, skal indskudskontoen opgøres ud fra primoværdierne i det 

indkomstår, hvor virksomhedsordningen tilvælges første gang. 

Kirstens aktiver og passiver fremgår af virksomhedens regnskab i bilag 2. Derudover ejer Kirsten Madsen, 

som tidligere anført, også et sommerhus i Grevinge, som hun har købt ved optagelses af et lån.  

Der må som udgangspunkt ikke indskydes noget privat på indskudskontoen, og et sommerhus, må i alle 

henseender siges at være privat. Kirsten kan således ikke indskyde sit sommerhus i virksomheden.  

Hun bør dog overveje, hvorvidt det kan lade sig gøre at indskyde den private gæld på indskudskontoen, og 

dermed opnå fuldt fradrag for sine private renteudgifter. Derudover ville det være en økonomisk fordel for 

Kirsten fordi virksomheden så ville betale renterne. Pengene der står i virksomheden er kun blevet 

beskattet med 25 %, mens Kirstens private midler er blevet beskattet til en væsentlig højere 

skatteprocent, svarende til hendes marginalskat.  

Kirstens lån i sommerhuset udgør 1 mio. kr. Indskudskontoen bør således have en tilsvarende eller højere 

positiv værdi før Kirsten indskyder det private lån, da indskudskontoen ellers bliver negativ, og der 

dermed skal beregnes rentekorrektion af den negative gæld. Det kan dog diskuteres hvorvidt det alligevel 

ville være en fordel at indskyde den private gæld selv om der skal beregnes rentekorrektion, da renten på 

rentekorrektion i 2011 er på 2 %, mens renten på lånet er på 5 %. 

Kirsten har dog udmeldt, at hun ønsker en klar opdeling mellem den private økonomi og virksomhedens 

økonomi, da hun gerne vil sælge virksomheden i år 2015. 

Der er i nedenstående opgørelse af indskudskontoen, således ikke taget højde for de fordele der eventuelt 

kunne være ved indskydelse af det private lån. 

Der er derfor kun taget udgangspunkt i aktiver og passiver i virksomhedens regnskab.  

I det følgende er de indskudte aktiver og passiver gennemgået. 
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7.1.1 Driftsmidler 

Kirsten købte i 2010 en bil til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse. Denne bil indskydes i 

virksomheden til den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Bilens 

afskrivningsberettigede værdi pr. 1. januar 2011 udgjorde 400.000 jf. note 1 i bilag 2. 

 

7.1.2 Igangværende arbejder 

Da der er tale om en periodisering af indtægter og udgifter på lige fod med periodeafgrænsningsposter, 

kan igangværende arbejder også indskydes i virksomheden. De indskydes til handelsværdien pr. 31. 

december 2010, svarende til regnskabsmæssige værdi. 

 

7.1.3 Tilgodehavender 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, depositum og periodeafgrænsningsposter er alle relateret til 

virksomheden, og indskydes ligeledes ud fra deres handelsværdi ved indkomstårets begyndelse. Da de i 

regnskabet er optaget til handelsværdi, er det således værdien pr. 31. december 2010 der indskydes for 

de 3 tilgodehavender. 

 

7.1.4 Likvider 

Da Kirsten både har en bankkonto i virksomheden og en privat bankkonto, formodes det, at 

virksomhedens konto udelukkende relaterer sig til virksomheden, og derfor skal indskydes til 

handelsværdi, svarende til den i regnskabet anførte værdi pr. 31. december 2010. 

 

7.1.5 Egenkapital 

Egenkapitalen indgår ikke, ved opgørelse af indskudskontoen, og heller ikke ved den senere opgørelse af 

kapitalafkastgrundlaget. 

 

7.1.6 Lån 

Lånet, der er optaget i forbindelse med køb af bil, indskydes i virksomheden, da der således opnås fuldt 

fradrag for renterne. Da Kirsten har valgt, at der skal være stram opdeling mellem privat- og 

virksomhedsøkonomi, er hendes private lån ikke indskudt. 

Billånet indgår på indskudskontoen til kursværdien pr. 31. december 2010. 



52 
 

 

7.1.7 Kortfristet gæld 

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld indskydes ligeledes i 

virksomhedsordningen, da det kun vedrører gæld relateret til virksomheden. Disse 2 poster indskydes ud 

fra samme princip som lånet til kursværdi pr. 31. december 2010. 

 

Indskudskontoen er herefter opgjort. 

Figur 7.1.7.1 KMTs indskudskonto pr. 1. januar 2011 

Indskudskonto 

Aktiver 

Driftsmidler og inventar 

      

400.000  

Igangværende arbejder        45.000  

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser        75.000  

Depositum        30.000  

Periodeafgrænsningsposter        10.000  

Likvide beholdninger        75.000  

Aktiver i alt 
      

635.000  

Passiver 

Lån til kreditinstitutter 

      

380.000  

Leverandører af varer og tjenesteydelser        56.000  

Anden gæld        63.000  

Passiver i alt 
      

499.000  

Indskudskonto, netto     136.000  

 
Kilde: egen til virkning 

 

På baggrund af de i regnskabet for 2010s anførte værdier, er indskudskontoen opgjort til 136.000 kr. pr. 

1. januar 2011. Denne værdi er låst fast i virksomhedsordningen, og skal jf. hæverækkefølgen hæves 
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sidst. Når de 136.000 kr. hæves, sker det skattefrit.  

Havde Kirsten valgt at indskyde sin private gæld, ville indskudskontoen få en værdi på -864.000 kr. 

(136.000 – 1.000.000), som skulle rentekorrigeres. SKAT har historisk set ikke gjort indvendinger, hvis 

der er indskudt privat gæld i virksomheder, så længe indskudskontoen fortsat har været positiv. Er 

indskudskontoen dog blevet negativ, er det typisk noget SKAT har set nærmere på. Da indskudskontoen 

ikke kan nulstilles, fordi indskydelsen af gælden på 1 mio. kr. er privat, bør det kraftigt overvejes, om det 

kan svare sig at foretage en sådan indskydelse. Da Kirsten, som før nævnt, ønsker en klar opdeling mellem 

privat- og virksomhedsøkonomi, er gælden derfor valgt at forblive uden for ordningen. 

Da Kirsten Madsens indskudskonto for virksomheden således er positiv, bliver der ikke beregnet 

rentekorrektion, medmindre Kirsten på et tidspunkt hæver mere, end der kan rummes i årets resultat, 

opsparet overskud, hensat til senere hævning og indeståendet på indskudskontoen. 

 

7.2 Kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastet 

Ved brug af virksomhedsordningen skal der opgøres et kapitalafkastgrundlag, hvoraf der beregnes et 

kapitalafkast på baggrund af en foruddefineret kapitalafkastsats.   

Kapitalafkastgrundlaget opgøres, på samme måde som ved opgørelse af indskudskontoen, ved at 

fratrække virksomhedens passiver fra virksomhedens aktiver. Værdiansættelsesprincipperne afviger få 

steder, blandt andet ved medtagelse af ejendom.  

Da Kirsten Madsen ikke har indskudt nogen ejendom, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres på nøjagtig 

samme måde som indskudskontoen, hvorfor der henvises til forrige afsnit for mere detaljeret forklaring af 

de medtagne aktiver og passiver, samt Figur 7.1.7.1 KMTs indskudskonto pr. 1. januar 2011 for en 

opgørelse af, hvilke aktiver og passiver der indgår.  

Kapitalafkastgrundlaget og efterfølgende kapitalafkastet er opgjort i nedenstående figur. 

Figur 7.2.1 KMTs kapitalafkastgrundlag pr. 1. januar 2011 

Kapitalafkastgrundlag primo 2011 

Saldo på indskudskonto    136.000  

Reguleringer i forhold til kapitalafkast            -   

  
  136.000  

   
Maksimalt kapitalafkast, 2 % af 136.000      2.720 
 
Kilde: egen tilvirkning 
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Kapitalafkastsatsen på 2 % er oplyst på SKATs hjemmeside, og beregnes af afkastgrundlaget. De 2.720 kr. 

som er beregnet som Kirstens kapitalafkast skal i 2011 trækkes ud af årets overskud og dermed beskattes 

som kapitalindkomst, mens det resterende overskud beskattes som personlig indkomst. 

 

7.3 Skattepligtig indkomst 

På baggrund af det opgjorte kapitalafkast, kan den skattepligtige indkomst i virksomheden opgøres. Til 

sammenligning med personskatteloven er der taget udgangspunkt i, at Kirsten Madsen hæver hele 

overskuddet. 

Figur 7.3.1 KMTs skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 

Skattepligtig indkomst i virksomhedsordningen 

Regnskabsmæssigt resultat før renter 700.000 

Renteindtægter 5.000 

Renteomkostninger -20.000 

685.000 

Skattepligtigt resultat af virksomhed 685.000 

Overskud Hævninger 
Skattepligtigt resultat 685.000 

Hævninger i året 685.000 

Hensat til senere hævning primo 

Hensat til senere hævning ultimo 

- kapitalafkast -2.720 -2.720 

682.280 682.280 

Opsparet overskud 0 

Skat af opsparet overskud 0 

Personlig indkomst 682.280 682.280 

fortsættes…  
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fortsat… 

Indkomst fordeles således: 

Personlig indkomst 682.280 

Kapitalindkomst 2.720 

Virksomhedsindkomst 0 

685.000 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Den skattepligtige indkomst er opgjort til 685.000 kr., hvoraf kapitalafkastet på 2.720 kr. beskattes som 

kapitalindkomst, mens det resterende overskud beskattes i den personlige indkomst. 

Virksomhedsindkomsten udgør kr. 0, da hele overskuddet er hævet i 2011.  

Hvis Kirsten derimod vælger kun at hæve en del af overskuddet, vil det resterende overskud være 

virksomhedsindkomst, og dermed blive beskattet med en foreløbig skat svarende til selskabsskatten på 25 

%. Virksomhedsindkomsten er den indkomst, der bliver sparet op i virksomheden som opsparet overskud. 

Kirstens samlede skattepligtige indkomst, inklusiv hendes private fradrag, er til beregning af slutskatten 

opgjort således: 

Figur 7.3.2 Kirsten Madsens samlede skattepligtige indkomst efter virksomhedsordningen 

  

Virksomhed Privat I alt 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

 

682.280 0 682.280 

Beregnet AM-bidrag  

   

-54.582 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 

   

627.698 

Kapitalindkomst 

 

2.720 -47.250 -44.530 

Ligningsmæssige fradrag 

 

0 -23.100 -23.100 

Skattepligtig indkomst 

   

560.068 

 
Kilde: egen tilvirkning 

    

På baggrund af ovenstående figur er Kirsten Madsens slutskat for 2011 beregnet i det følgende. 

 

7.4 Slutskatten ved brug af virksomhedsordningen 

Som det fremgår af skatteberegningen i bilag 4, figur B.4.2, udgør Kirsten Madsens slutskat 275.178 kr., 

hvis hun vælger at blive beskattet efter virksomhedsordningen i 2011. Dette er dog med udgangspunkt i, 

at Kirsten hæver hele virksomhedens overskud på 685.000 kr.  

Hvis Kirsten i årets løb har kontrolleret sine hævninger, og holdt dem på et rimeligt niveau, vil hun i 
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virksomhedsordningen have mulighed for at skatteoptimere ved at hæve op til det beløb, der lige nøjagtigt 

gør, at hun ikke skal betale topskat. Ved en sådan optimering vil skattebesparelsen være væsentlig større, 

da skatten skubbes til senere indkomstår. Endvidere vil en sådan optimering i 2011 føre til, at en del af 

overskuddet skal opspares, hvilket vil være en fordel til senere år, hvor overskuddet måske er mindre, 

eller der er behov for at hæve mere. 

En sammenholdelse til skatteberegningen i kapitel 6 er foretaget i afsnit 7.7. 

Jeg har i næste afsnit beregnet Kirsten Madsens slutskat ud fra en forudsætning om, at hun ønsker at 

betale mindst muligt i skat i år 2011. 

 

7.5 Skattemæssig optimering 

Ved brug af virksomhedsordningen er det muligt at optimere sin skat, således at der bliver betalt en 

minimal topskat. Denne optimering kan beregnes, når man kender til topskattegrænsen for indkomståret 

2011. Derudover skal man kende til Kirsten Madsens kapitalindkomst, da topskatten bliver beregnet af 

den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Da Kirstens samlede kapitalindkomst for 

2011 er negativ, er der derfor ikke taget højde for denne i nedenstående beregning. 

Det er endvidere en forudsætning, at der i det gældende indkomstår er hævet mindre, end hvad der er 

beregnet i den ’ønskede personlige indkomst’, da det ellers ikke er muligt at undgå betaling af topskat. I 

Kirsten Madsens tilfælde, er det oplyst, at hun har hævet med et forsigtighedsprincip hele året. Hun har 

samlet for 2011 hævet 250.000 kr., hvorfor det stadig er muligt for Kirsten at optimere sin skat uden at 

skulle betale topskat. 

Nedenstående beregning er en slags omvendt beregning, da den personlige indkomst efter fradrag for AM-

bidrag er kendt, men den optimale/ønskede personlige indkomst før AM-bidrag er således ukendt, og 

ligeledes er AM-bidraget ukendt. De 2 ukendte størrelser er beregnet i nedenstående figur:  

Figur 7.5.0.1 Optimering af personlig indkomst for 2011 

Topskattegrænsen 2011 

      

389.900 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 

      

389.900 

AM-bidrag beregnet "bagvendt"        33.904  

Ønsket personlig indkomst (før AM-bidrag) 
 

      
423.804 

 
Kilde: egen tilvirkning ved brug af ”Goal seek” i excel 
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Den ’ønskede personlige indkomst’ før AM-bidrag på 423.804 kr. bruges sammen med oplysninger om 

Kirsten Madsens årlige hævninger på 250.000 kr. til at foretage en overskudsdisponering. 

Overskudsdisponering, samt opgørelse af hensættelse til senere hævning er foretaget i næste afsnit. 

 

7.5.1 Overskudsdisponering  

Ved overskudsdisponering i virksomhedsordningen ved optimering tages der højde for, at den personlige 

indkomst skal være lig ’den ønskede personlige indkomst’, som beregnet i tidligere figur. Ud fra denne 

forudsætning kan det beregnes, hvor stor en del af overskuddet der skal opspares. Af det opsparede 

overskud skal der tages højde for, at der skal hæves 25 % i virksomhedsskat. Virksomhedsindkomsten 

bliver således beskattet med en virksomhedsskat, og indgår ikke i Kirsten Madsens personlige indkomst.  

Hvis Kirsten Madsen til næste år vælger at hæve noget af det opsparede overskud, vil det forfalde til 

beskatning i den personlige indkomst, dog med tillæg af virksomhedsskatten, som efterfølgende 

fratrækkes ved opgørelse af den endelige slutskat. Det vil sige, at hvis Kirsten vælger at hæve 75.000 kr. 

af det nettoopsparede overskud, bliver den betalte virksomhedsskat på de 25.000 kr. (25 % af 100.000) 

samtidig hævet. 

Hensættelse til senere hævning er beskrevet i afsnit 4.3.4, og er i nedenstående overskudsdisponering 

fremkommet som en residual, da alle andre elementer er forudbestemt ved den skattemæssige 

optimering.  

Det er på forhånd kendt, at Kirsten Madsen i årets løb har hævet 250.000 kr. Kapitalafkastet er også 

forudbestemt af værdierne primo, og den hævede virksomhedsskat er forudbestemt, da den udgør skatten 

af det opsparede overskud, som udgør forskellen mellem den ønskede personlige indkomst og det 

resterende overskud.  

I Kirsten Madsens tilfælde, jf. nedenstående figur, bliver der ved skattemæssig optimering hensat 241.143 

kr. til senere hævning.  

Dette beløb kan senere hæves uden videre beskatning, da det er blevet beskattet i 2011. Årsagen til, at 

der hensættes til senere hævning er, at Kirsten Madsen i indkomståret har hævet efter et 

forsigtighedsprincip, hvorfor hun ikke har udnyttet hævemulighederne fuldt ud. Hun vidste dog ikke ved 

indkomstårets afslutning, hvor meget hun kunne hæve, før hendes revisor havde udarbejdet de 

nødvendige opgørelser. 

Af overskudsdisponeringen fremgår det, at virksomhedens samlede indkomst er uændret i forhold til den 

tidligere beregning, hvor Kirsten Madsen hævede al overskuddet. Derimod er sammensætningen af 

virksomhedens skattepligtige indkomst nu ændret, hvilket vil have en betydning for skatteberegningen 

som fremgår af bilag 4, figur B.4.3. Kirsten skal, for at optimere skatten, opspare 258.476 kr. af det 
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samlede overskud, hvoraf 25 % heraf skal betales i virksomhedsskat. De resterende 75 % bliver stående på 

kontoen for opsparet overskud. 

For at vise, hvordan det opsparede overskud er fremkommet på en mere visuel måde, er det illustreret i 

det velkendte kassesystem. Kassesystemet illustrerer, hvordan virksomhedens overskud fordeles mellem 

kapitalindkomst og resterende overskud, og herefter fordeles mellem personlig indkomst og 

virksomhedsindkomst. Der henvises til Figur 7.5.1.2 Kirsten Madsens overskudsdisponering i 

kassesystem. 

Figur 7.5.1.1 KMTs skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 ved optimering 

Skattepligtig indkomst i virksomhedsordningen 

Regnskabsmæssigt resultat før renter 700.000 

Renteindtægter 5.000 

Renteomkostninger -20.000 

685.000 

Skattepligtigt resultat af virksomhed 685.000 

Overskud Hævninger 
Skattepligtigt resultat 685.000 

Hævninger i året 250.000 

Hensat til senere hævning primo 

Hensat til senere hævning ultimo 241.143 

- kapitalafkast -2.720 -2.720 

682.280 488.423 

Opsparet overskud (brutto) -258.476 

Skat af opsparet overskud (25 % af 258.476) -64.619 

Personlig indkomst 423.804 423.804 

Indkomst fordeles således: 

Personlig indkomst 423.804 

Kapitalindkomst 2.720 

Virksomhedsindkomst 258.476 

685.000 
Kilde: egen tilvirkning 
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Figur 7.5.1.2 Kirsten Madsens overskudsdisponering i kassesystem 

 

Som det fremgår af kassesystemet udgør det opsparede overskud kun 75 % af virksomhedens indkomst, 

mens de resterende 25 % udgør virksomhedens overskud. 

 

7.5.2 Beregning af slutskatten ved optimering i virksomhedsordningen 

På baggrund af overskudsdisponeringen i Figur 7.5.1.1 KMTs skattepligtige indkomst for indkomståret 

2011 ved optimering er Kirsten Madsens skattepligtige indkomst specificeret i nedenstående figur. 

Figur 7.5.2.1 Kirsten Madsens skattepligtige indkomst for 2011 ud fra virksomhedsordningen ved 

optimering 

  

Virksomhed Privat I alt 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

 

423.804 0 423.804 

Beregnet AM-bidrag  

   

-33.904 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 

   

389.900 

Kapitalindkomst 

 

2.720 -47.250 -44.530 

Ligningsmæssige fradrag 

 

0 -23.100 -23.100 

Skattepligtig indkomst 

   

322.270 

Virksomhedsindkomst 258.476 

 
Kilde: egen tilvirkning 
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Beregningen af Kirsten Madsens slutskat er foretaget med udgangspunkt i ovenstående skattepligtige 

indkomst. Skatteberegningen er vedlagt i bilag 4, figur B.4.3, og udviser en samlet skat for 2011 på 

199.649 kr. Heraf er 64.619 kr. virksomhedsskat, som er en foreløbig skat relateret til det opsparede 

overskud. 

Ved beregning af den effektive skatteprocent er den betalte virksomhedsskat fratrukket ved betalte 

skatter, da virksomhedsindkomsten heller ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Af skatteberegningen 

fremgår det, at den effektive skatteprocent ved optimering med virksomhedsordningen bliver 41,90 %, 

hvilket er under Kirstens marginalskat eksklusiv topskat, hvilket dog skyldes skatteværdien af 

personfradraget. 

 

7.6 Fremtid 

Som nævnt i afsnit 6.3 kender vi ikke til Kirsten Madsens indkomstforhold for de kommende år, hvorfor 

det ikke er muligt at foretage korrekte beregninger. Jeg har dog på baggrund af nogle forventninger til 

fremtiden opgjort KMTs overskud for indkomstårene 2012-2015, samt Kirstens personlige 

indkomstforhold. Opgørelserne heraf fremgår også i afsnit 6.3. For at kunne give et bud på Kirstens 

skattepligtige indkomst i virksomhedsordningen for årene 2012-2015 har jeg i det følgende beregnet 

kapitalafkastgrundlaget primo for indkomstårene 2012-2015. Der er taget udgangspunkt tallene fra år 

2011. Størstedelen af balanceposterne forventes at ligge nogenlunde stabilt. Driftsmidlet forventes dog 

afskrevet 25 % med saldometoden, ligesom, at gælden forventes afviklet med 30.000 kr. årligt. 

Figur 7.6.1 Kapitalafkastgrundlag primo 2012-2015 

Kapitalafkastgrundlag 2011 2012 2013 2014 

pr. 31. december 

Aktiver 
 Driftsmidler og inventar   300.000   225.000  168.750   126.563  

Igangværende arbejder     50.000    53.000   54.000  45.000  

Tilgodehavende fra salg og 

tjenesteydelser     70.000    72.000     75.000     60.000  

Depositum     30.000     30.000     30.000     30.000  

Periodeafgrænsningsposter     10.000     12.000     11.000     11.000  

Likvide beholdninger   100.000   115.000   150.000   165.000  

Aktiver i alt   560.000   507.000   488.750   437.563  

 

fortsættes… 
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fortsat… 

Passiver 

Lån til kreditinstitutter   350.000   320.000   290.000   260.000  

Leverandører af varer og tjenesteydelser     60.000     55.000     58.000     56.000  

Anden gæld     62.000     61.000     63.000     62.000  

Passiver i alt   472.000   436.000   411.000   378.000  

Aktiver i alt   560.000   507.000   488.750   437.563  

Passiver i alt -472.000  -436.000  -411.000  -378.000  

Kapitalafkastgrundlag     88.000     71.000     77.750     59.563  

   
Maksimalt kapitalafkast, 2 %     1.760      1.420      1.555      1.191  
Kilde: egen tilvirkning 

 

Da kapitalafkastsatsen ikke kendes for nogen af årene ovenfor, er der på baggrund af kapitalafkast-

grundlaget beregnet et kapitalafkast på 2 %, som er satsen i 2011.  

Med udgangspunkt i Kirstens indkomstforhold fra Figur 6.3.2 Kirsten Madsens skattepligtige indkomst for 

2012-2015 efter PSL samt det beregnede kapitalafkast ovenfor, er Kirsten Madsens forventede 

skattepligtige indkomst for indkomstårene 2012-2015 opgjort i nedenstående figur. 

Af figuren nedenfor fremgår det, at kapitalafkastet fragår i Kirstens personlige indkomst og medregnes i 

kapitalindkomsten. Derudover er virksomhedens resultat efter renter medregnet i den personlige 

indkomst, hvorfor virksomhedens renteindtægter og renteudgifter har en værdi på 0 kr. i 

kapitalindkomsten.  

De ligningsmæssige fradrag er uændret i forhold til opgørelsen efter personskatteloven. 

Som det fremgår af figuren, er den skattepligtige indkomst en smule højere alle årene end i Figur 6.3.2 

Kirsten Madsens skattepligtige indkomst for 2012-2015 efter PSL. Derimod er den personlig indkomst 

lavere, ligesom den negative kapitalindkomst også er lavere, da virksomhedens renter er flyttet op i den 

personlige indkomst, hvor de fradrages. 

Der er ikke foretaget beregning af skatten for indkomstårene 2012-2015, da skatteberegningen ændres i 

løbet af årene. Det er således den skattepligtige indkomst og sammensætningen heraf, der skal bruges til 

sammenligning. En mere detaljeret sammenligning er foretaget i afsnit 7.7. 
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Figur 7.6.2 Kirsten Madsens skattepligtige indkomst for 2012-2015 efter VSO uden optimering 

2012 2013 2014 2015 
 kr.   kr.   kr.   kr.  

Personlig indkomst 

Fra virksomhed før AM 702.000 731.200 752.400 173.600 

- kapitalafkast -1.760 -1.420 -1.555 -1.191 

- AM-bidrag (overskud - kapitalafkast) -56.019 -58.382 -60.068 -13.793 

Personlig indkomst efter AM 644.221 671.398 690.777 158.616 

Kapitalindkomst 
- Renteudgifter vedrørende privat lån -49.000 -50.000 -50.000 -49.000 

- Renteudgifter i virksomhed 0 0 0 0 

+ Renteindtægter på privat konto 750 1.000 1.200 1.300 

+ Renteindtægter i virksomhed 0 0 0 0 

+ kapitalafkast 1.760 1.420 1.555 1.191 

Nettokapitalindkomst -46.490 -47.580 -47.245 -46.509 

Ligningsmæssige fradrag 

- Kontingent i A-kasse -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 

- Kontingent i fagforening -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

- Beskæftigelsesfradrag -14.100 -14.400 -14.900 -8.333 

Ligningsmæssige fradrag i alt -23.600 -23.900 -24.400 -17.833 

Skattepligtig indkomst  574.131   599.918   619.132     94.275  
Kilde: egen tilvirkning 

     

Kirsten bør i lighed med anvendelse af personskatteloven overveje at benytte sig af muligheden om 

indskydelse af 30 % af virksomhedens årlige overskud på en pensionsordning, da hun gerne vil trække sig 

tilbage som 60-årig, og derfor ligeså godt kan benytte alle fradragsmuligheder i årene op til 2015. Dette 

fremgår dog ikke af ovenstående beregning, da der ønskes et simpelt sammenligningsgrundlag. 

Som beskrevet i dette kapitel, er det også en mulighed at skattemæssigt optimere ved anvendelse af 

virksomhedsordningen. Kirsten har i indkomstårene 2012-2014 en personlig indkomst der er større end 

topskattegrænsen. Hun vil derfor ved at opspare overskud, og optimere sin skat i årene, forskyde 

beskatningen af topskat til 2015, hvor virksomheden sælges eller ophøres. 

For at beregne, om der reelt er en skattebesparelse ved at opspare overskud til 2015, eller om det blot er 

en forskydning af samme skat, har jeg i det følgende beregnet Kirsten Madsens ’ønskede personlige 
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indkomst’ for henholdsvis år 2012-2013 og efterfølgende for år 2014, da bundfradraget i 2014 stiger til 

409.100 kr. 

Figur 7.6.3 Optimering af personlig indkomst for 2012-2015 

Topskattegrænsen 2012-2013  389.900  

Personlig indkomst før AM-bidrag  389.900  

AM-bidrag beregnet "bagvendt"    33.904  

Ønsket personlig indkomst 2012-2013 
 

 423.804  

 

 

Topskattegrænsen 2014 og frem  409.100  

Personlig indkomst før AM-bidrag   409.100  

AM-bidrag beregnet "bagvendt"     35.574  

Ønsket personlig indkomst 2014-   444.674  
 

Kilde: egen tilvirkning ved brug af ”Goal seek” i excel   

 

Da Kirsten fortsat har negativ nettokapitalindkomst i alle årene, er ovenstående beregning udelukkende 

foretaget på baggrund af bundfradraget for topskatten. 

Da Kirstens personlige indkomst i 2015 er mindre end topskattegrænsen, og det samtidig er det år, hvor 

virksomheden skal sælges, og det opsparede overskud dermed forfalder til beskatning, er der ikke 

foretaget optimering i dette år. For øvrige år, er der i nedenstående figur med udgangspunkt i 

virksomhedens forventede skattepligtige resultat foretaget beregning af opsparet overskud (brutto) med 

hensyn til Kirstens ’ønskede personlige indkomst’. Ud fra den beregnede virksomhedsskat samt 

hensættelse til senere hævning primo og årets hævninger, kan hensættelse til senere hævning ultimo 

opgøres. Der er i nedenstående beregning endvidere forudsat, at Kirsten Madsen, med baggrund i 

beregningen for indkomståret 2011, har vurderet, at en hævning på 400.000 kr. er tilpas, da den stadig 

giver mulighed for at opspare overskud og optimere skatten. Der er således foretaget fast hævning på 

400.000 kr. hvert år i de 3 indkomstår. 

Af opgørelsen nedenfor fremgår det, at Kirsten, hvis de givne forudsætninger holder, ved slutningen af 

indkomståret 2014 har en konto for hensættelse til senere hævning på 560.306 kr. som kan hæves 

skattefrit i 2015. Derudover er der opsparet et overskud netto på 860.294 kr., som med tillæg af 

virksomhedsskatten på 25 % udgør 1.147.058 kr., som skal hæves i indkomståret 2015. Hele det 

opsparede beløb skal Kirsten betale topskat af i indkomstårene 2012-2014, hvis hun ikke vælger at 

optimere sin skat i virksomhedsordningen. Det svarer til en ren topskat på 172.059 kr. Derudover skulle 

det opsparede overskud, hvis det i stedet var hævet, også beskattes med øvrige skatter, så slutskatten i 

de nævnte indkomstår ville blive væsentlig højere. 
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Figur 7.6.4 KMTs skattepligtige indkomst for indkomstårene 2012-2014 ved optimering 

2012 2013 2014 
Skattepligtigt resultat af 
virksomhed 

 
702.000   731.200   752.400 

    

    

Overskud Hævninger Overskud Hævninger Overskud Hævninger 

Skattepligtigt resultat 702.000 731.200 752.400 

Hævninger i året 400.000   400.000   400.000 

Hensat til senere hævning primo -241.143   -335.816   -437.535 

Hensat til senere hævning ultimo 335.816   437.535   560.306 

- kapitalafkast -1.760 -1.760 -1.420 -1.420 -1.555 -1.555 

700.240 492.913 729.780 500.298 750.845 521.217 

    

Opsparet overskud (brutto) -276.436 -305.976 -306.171 

Skat af opsparet overskud -69.109   -76.494   -76.543 

Personlig indkomst 423.804 423.804 423.804 423.804 444.674 444.674 

    

    

Indkomst fordeles således:     

Personlig indkomst 423.804   423.804   444.674 

Kapitalindkomst 1.760   1.420   1.555 

Virksomhedsindkomst 276.436   305.976   306.171 

702.000   731.200   752.400 

    

Konto for opsparet overskud (netto) primo 193.857   401.184   630.665 

Årets tilgang 207.327   229.482   229.628 

Konto for opsparet overskud (netto) ultimo 401.184   630.665   860.294 

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

I indkomståret 2015, skal Kirsten, hvis hun følger denne model, til sin personlige indkomst medregne 

følgende: 

+ virksomhedens skattepligtige overskud 173.600 kr. 

- kapitalafkast   -1.191 kr. 

+ opsparet overskud  1.147.058 kr. 
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Ovenstående 3 beløb udgør til sammen 1.319.467 kr.  Heraf skal der betales topskat af 910.367 kr. 

(1.319.467 – 409.100) svarende til en ren topskat på 136.555 kr.  

I forhold til den topskat, Kirsten skulle have betalt, hvis hun ikke havde optimeret på 172.059 kr. er det en 

besparelse alene i topskat på 35.504 kr. (172.059 – 136.555), hvis Kirsten vælger at anvende 

virksomhedsordningen i årene 2011-2015 og optimere sin indkomst. Der er i beregningerne ikke taget 

højde for fradrag for AM-bidrag. 

Som før nævnt er ovenstående beregninger dog foretaget på baggrund af en række opstillede 

forudsætninger. Såfremt nogen af forudsætningerne skrider, kan udfaldet af beregningen ændres til et 

andet resultat. Beregningen er dog foretaget for at vise, at det ikke kun er i indkomståret 2011, at der er 

skat at spare. Det er endvidere heller ikke en forskydning af beskatningen der finder sted, når Kirsten 

opsparer overskud, men derimod en reel mulighed for at spare skat i sidste ende. 

I det følgende er Kirsten Madsens skattepligtige indkomst opstillet ved brug af optimering i 

virksomhedsordningen i årene 2012-2015. 

Figur 7.6.5 Kirsten Madsens skattepligtige indkomst for 2012-2015 efter VSO med optimering 
2012 2013 2014 2015 

 kr.   kr.   kr.   kr.  
Personlig indkomst 

Fra virksomhed før AM 425.564 425.224 446.229 1.320.658 

- kapitalafkast -1.760 -1.420 -1.555 -1.191 

- AM-bidrag (overskud - kapitalafkast) -33.904 -33.904 -35.574 -105.557 

Personlig indkomst efter AM 389.900 389.900 409.100 1.213.909 

Kapitalindkomst 
- Renteudgifter vedrørende lån -49.000 -50.000 -50.000 -49.000 

+ Renteindtægter på privat konto 750 1.000 1.200 1.300 

+ kapitalafkast 1.760 1.420 1.555 1.191 

Nettokapitalindkomst -46.490 -47.580 -47.245 -46.509 

Ligningsmæssige fradrag 

- Kontingent i A-kasse -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 

- Kontingent i fagforening -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

- Beskæftigelsesfradrag -14.100 -14.400 -14.900 -15.400 

Ligningsmæssige fradrag i alt -23.600 -23.900 -24.400 -24.900 

Skattepligtig indkomst  319.810       318.420   337.455    1.142.501  

Virksomhedsindkomst 276.436 305.976 306.171 
Kilde: egen tilvirkning 
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7.7 Delkonklusion 

Kirstens indkomstforhold er i kapitel 6 og 7 analyseret, og på baggrund heraf er slutskatten beregnet ved 

brug af personskatteloven samt virksomhedsordningen for indkomståret 2011. 

For at sammenligne de to muligheder er der ved brug af virksomhedsordningen i første omgang taget 

udgangspunkt i, at Kirsten Madsen har hævet hele virksomhedens overskud, da dette grundlag vil være 

mest sammenligneligt til sammenholdelse med en eventuel skattebesparelse i forhold til anvendelse af 

personskattelovens regler.  

Efterfølgende er der i dette kapitel foretaget beregning af Kirsten Madsens slutskat, hvis hun vælger at 

foretage skattemæssig optimering i virksomhedsordningen. 

Jeg har i nedenstående figur sammenholdt de 3 scenarier, hvoraf fordeling på skattepligtig indkomst 

fremgår, samt fordeling af de enkelte skatter. 

Figur 7.7.1 Sammenholdelse af de 3 indkomstscenarier for 2011 

 PSL   VSO   VSO_optimal  

 I alt   I alt   I alt  

Personlig indkomst før AM-bidrag       700.000       682.280            423.804  

Beregnet AM-bidrag        -56.000        -54.582             -33.904  

Personlig indkomst efter AM-bidrag       644.000       627.698            389.900  

Kapitalindkomst       -62.250        -44.530             -44.530  

Ligningsmæssige fradrag       -23.100        -23.100             -23.100  

Skattepligtig indkomst       558.650       560.068            322.270  

Virksomhedsindkomst / opsparet overskud brutto           258.476  

AM-bidrag 8,00 %        56.000         54.582              33.904  

Bundskat 3,64 %        23.442         22.848              14.192  

Topskat 15,00 %        96.600         94.155             -  

Sundhedsbidrag 8,00 %        44.692         44.805              25.782  

Kommuneskat 23,10 %       129.048       129.376              74.444  

Kirkeskat 0,50 %          2.793           2.800                1.611  

Virksomhedsskat 25,00 %               -                 -               64.619  

42.900 personfradrag, bundfradrag 3,64 %         -1.562          -1.562               -1.562  

42.900 personfradrag, sundhedsbidrag 8,00 %         -3.432          -3.432               -3.432  

42.900 personfradrag, kommuneskat 23,10 %         -9.910          -9.910               -9.910  

389.900 bundfradrag, topskat 15,00 %       -58.485        -58.485             -  

Beregnet skat       279.187       275.178            199.649  

fortsættes… 



67 
 

fortsat… 

Effektiv skatteprocent (beregnet skat/skattepligtig indkomst) 50 % 49 % 42 % 

Kirstens marginalskat ekskl. topskat 43 % 43 % 43 % 

Kirstens marginalskat inkl. topskat 58 % 58 % 58 % 

Effektiv skatteprocent inkl. Virksomhedsindkomst 34 % 

Effektiv skatteprocent ekskl. Virksomhedsindkomst 42 % 
 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, opnår Kirsten en skattebesparelse på 4.009 kr. (279.187 – 

275.178) ved at indtræde i virksomhedsordningen i 2011. En indtrædelse i ordningen har ingen 

umiddelbar påvirkning på øvrige indkomstår, og Kirsten kan derfor frit vælge, om hun i 2012 ønsker at 

anvende personskattelovens regler igen. Det vil derfor være en mindre skattemæssig fordel at indtræde i 

ordningen, selvom hun vælger at hæve hele virksomhedens overskud. 

Ønsker Kirsten Madsen at optimere ved brug af virksomhedsordningen, opnår hun en yderligere 

skattemæssig besparelse i 2011 på 75.528 kr. (275.178 – 199.649). Det skal dog hertil nævnes, at hun 

ved denne skattebesparelse i 2011 kun opnår en personlig indkomst efter skat på 224.155 kr. (423.804 – 

199.649), imod en personlig indkomst efter skat i virksomhedsordningen uden optimering på 407.102 kr. 

(682.280 – 275.178). Valget af, om der skal optimeres eller ej, afhænger således af, om Kirsten har brug 

for mange midler privat, eller om hun kan leve for 224.155 kr. som er det beløb der opnås ved optimering 

før betaling af renter og fagforeningsbidrag mv. 

Det skal endvidere tages med i betragtningen, at den skat Kirsten betaler ved optimeringen, er inklusiv 

virksomhedsskatten på 64.619 kr., som relaterer sig til indkomst, som hæves i senere indkomstår. 

I kapitel 6 og 7 har jeg også, på baggrund af opstillede forventninger til fremtiden, foretaget en beregning 

af Kirstens skattepligtige indkomst for årene 2012-2015. Det fremgår af beregningerne, at Kirsten ved at 

anvende virksomhedsordningen i alle årene og opspare overskud, vil opnå en skattebesparelse, som i 

topskat (uden hensyntagen til AM-bidrag) udgør 35.504 kr. 

Nedenfor har jeg sammenholdt den skattepligtige indkomst for indkomstårene 2012-2015 ud fra 

personskatteloven, virksomhedsordningen, samt virksomhedsordningen med optimering. Som det fremgår 

af heraf, er den personlige indkomst størst, når man ser på de 4 år samlet. Dette skyldes, at 

virksomhedens opsparede overskud i indkomståret 2015 bliver beskattet, hvoraf 258.476 kr. (brutto) er 

opsparet i 2011. Tages der højde herfor, udgør den samlede personlige indkomst for indkomstårene 

2012-2015 ved optimering 2.144.333 kr. (2.402.809 – 258.476), hvilket er en samlet lavere personlig 

indkomst end ved de to andre alternativer. Der er dog igen, i ovenstående beregning, ikke taget højde for 

AM-bidrag af de 258.476 kr. 
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Figur 7.7.2 Sammenholdelse af Kirstens skattepligtige indkomst for 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 Samlet 
kr. kr. kr. kr.  kr. 

Personskatteloven:   
Personlig indkomst  662.400 690.000 708.400 174.800 2.235.600 
Nettokapitalindkomst -66.250 -67.800 -66.400 -64.100 -264.550 
Ligningsmæssige fradrag i alt -23.600 -23.900 -24.400 -18.620 -90.520 
Skattepligtig indkomst 572.550 598.300 617.600 92.080 1.880.530 

  
Virksomhedsordningen u. opt:   
Personlig indkomst  644.221 671.398 690.777 158.616 2.165.012 
Nettokapitalindkomst -46.490 -47.580 -47.245 -46.509 -187.824 
Ligningsmæssige fradrag i alt -23.600 -23.900 -24.400 -17.833 -89.733 
Skattepligtig indkomst 574.131 599.918 619.132 94.275 1.887.455 

  
Virksomhedsordningen m. opt:   
Personlig indkomst  389.900 389.900 409.100 1.213.909 2.402.809 
Nettokapitalindkomst -46.490 -47.580 -47.245 -46.509 -187.824 
Ligningsmæssige fradrag i alt -23.600 -23.900 -24.400 -24.900 -96.800 
Skattepligtig indkomst 319.810 318.420 337.455 1.142.501 2.118.185 
Virksomhedsindkomst 276.436 305.976 306.171 888.583 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang, bør Kirsten vælge virksomhedsordningen og udnytte 

optimeringsmuligheden, da hun, som tidligere nævnt, opnår flest skattebesparelser ved denne model. 

Kirsten skal dog ved sit valg af, hvordan hun vil beskattes være opmærksom på, at det er mere bekosteligt 

at vælge virksomhedsordningen, da der stilles flere krav til revisor, når virksomhedsordningen anvendes. 

Det er dog min anbefaling, at Kirsten, på trods af højere revisorhonorar, vælger virksomhedsordningen, da 

de skattemæssige fordele opvejer de ekstra omkostninger der er forbundet herved. 
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8. Overvejelser omkring salg 

8.1 Indledning 

Kirsten har i årenes løb oparbejdet et fint levegrundlag, men har også knoklet for det, og vil derfor gerne 

trække sig tilbage som 60-årig. Hun har derfor gjort sig lidt overvejelser om, hvad der skal ske med 

virksomheden. Hun kender ikke umiddelbart andre, der er interesseret i at overtage den, og da hendes 

børn ikke har vist interesse for at overtage denne, overvejer Kirsten enten at sælge virksomheden til 

tredjemand, eller alternativt ophører virksomheden. 

Hun har af sin revisor fået anbefalet at indtræde i virksomhedsordningen for indkomståret 2011, da der er 

skattemæssige fordele ved dette. Hun vil dog gerne vide, om det også er en fordel, hvis hun inden for en 

nærmere årrække vælger at træde ud af ordningen igen pga. salg eller eventuelt ophør af virksomheden. 

 

8.2 Overvejelser ved salg eller afståelse af virksomhed 

Som det fremgår af afsnit 4.4, skal den skattepligtige medregne indeståendet på konto for opsparet 

overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til sin personlige indkomst i det indkomstår, 

hvor virksomheden afstås eller ophører, hvis virksomheden er i virksomhedsordningen.  

Hvis den skattepligtiges opdeling af virksomhedsøkonomi og privatøkonomi opretholdes hele året, kan 

salgssummen indgå i virksomhedsordningen, og opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat skal 

dermed først medregnes til den skattepligtiges personlige indkomst i det efterfølgende indkomstår. 

Vælger Kirsten Madsen at træde ind i virksomhedsordningen i indkomståret 2011, og i de følgende år 

optimere sin skat mest muligt, vil hun, under forudsætning af et fortsat stort overskud, i år 2015 (hvor 

hun bliver 60 år) have nået at opspare et større beløb på kontoen for opsparet overskud. Hele dette beløb 

vil således forfalde til beskatning i det indkomstår hvor hun vælger at sælge eller ophører virksomheden. 

Der er ingen skattemæssig forskel på om virksomheden sælges eller ophøres, andet end en eventuel 

salgssum, som forfalder til beskatning. Salgssummen kan dog også vælges at blive indskudt på en 

ophørspension med op til 2,5 mio. kr.  

Hvis Kirsten har et overskud i virksomheden i det år, hvor virksomheden ophører, bør hun fortsætte året 

ud med at opretholde sin opdeling mellem privat og virksomhedsøkonomi, da hun så har mulighed for at 

optimere sin skat i endnu et år, før det hele forfalder til beskatning. 

Såfremt Kirsten vælger ikke at indtræde i virksomhedsordningen, vil hun fra 2011 – 2015 blive fuldt 

beskattet af virksomhedens overskud. I året hvor virksomheden så afstås eller ophører, vil der ikke være 

noget skatteslag, men derimod en beskatning af eventuel salgssum. 

Det er dog, som nævnt i afsnit 3.5 og 4.4 muligt at indskyde salgssummen på en ophørspension med op til 
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2,5 mio. kr., da Kirsten opfylder kravene herfor. Sælges virksomheden til en salgssum under 2,5 mio. kr. 

er der således ikke noget af summen der forfalder til beskatning. 

Det skal dog nævnes, at det opsparede overskud, som er optjent i virksomhedsordningen, og som skal 

beskattes i den personlige indkomst i afståelsesåret er et udtryk for den indkomst, som i tilfælde af, at det 

ikke var blevet opsparet i sin tid, skulle være blevet fuldt beskattet de øvrige år med topskat, da det alt 

sammen er indkomst, der ligger over topskattegrænsen. Derfor vil Kirsten Madsen stadig have nået en 

skattemæssig fordel i de øvrige indkomstår op til afståelsesåret, hvorfor et nærliggende fremtidigt salg 

ikke bør have indflydelse på, om virksomhedsordningen vælges eller om personskatteloven forsat skal 

finde anvendelse. 

 

8.3 Delkonklusion 

Kirsten Madsen bør ikke fravælge virksomhedsordningen af frygt for et skattesmæk ved salg eller ophør af 

virksomheden. Af det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat, der forfalder til beskatning, er 

virksomhedsskatten allerede betalt, hvorfor den faktiske skattebetaling vil være mindre, da den betalte 

virksomhedsskat modregnes ved opgørelse af slutskatten. 

Derudover er det opsparede overskud, som ovenfor nævnt, et udtryk for indkomst, som ligger over 

topskattegrænsen, og dermed skulle beskattes med 15 % yderligere i de indkomstår, hvor det er optjent, 

hvis det ikke var opsparet. I det indkomstår, hvor virksomheden afstås eller ophører, får Kirsten mulighed 

for at benytte sig af, at de første 409.100 (bundfradrag for 2014 og senere ud fra 2010-niveau jf. PSL § 

7, stk. 2) ikke skal beskattes med topskat.  

På baggrund heraf bør Kirsten fortsat tilvælge virksomhedsordningen, da den fortsat vil give hende en 

skattemæssig fordel, også selvom hun vil sælge eller ophører virksomheden i 2015. 
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9. Konklusion 

Som beskrevet i opgavens problemformulering, er der i de indledende kapitler redegjort for begrebet 

selvstændig erhvervsvirksomhed samt personskattelovens og virksomhedsordningens regler. Fordelene 

og ulemperne ved de to ordninger kan kort opridses til følgende hovedpunkter: 

Personskattelovens fordele og ulemper: 

• Nem at anvende 

• Behøver ikke nødvendigvis hjælp fra revisor eller anden rådgiver 

• Virksomhedens renteudgifter giver kun fradrag i kapitalindkomsten 

• Hele årets overskud forfalder til beskatning i indtjeningsåret 

Virksomhedsordningens fordele og ulemper: 

• Fuld fradrag for renteudgifter i den personlige indkomst  

• Mulighed for at opspare overskud til senere år  

• Større krav til regnskabsudarbejdelse og opgørelser  

• Højere omkostninger til revisor  

Man kan dog ikke udelukkende på baggrund af ovenstående fordele og ulemper træffe beslutning om, 

hvilken af ordningerne der skal anvendes, da det hele afhænger af den enkeltes indkomstforhold. Det vil 

dog i mange tilfælde være en fordel at vælge virksomhedsordningen, da man har en større indflydelse på 

sin beskatning, afhængig af, hvor meget af overskuddet man ønsker at hæve. Endvidere opnås der fuldt 

rentefradrag i den personlige indkomst, til en højere skatteværdi, hvorfor en virksomhed med 

nettorenteudgifter i størstedelen af tilfældene fordelagtigt kan vælge virksomhedsordningen, selvom de 

hæver hele overskuddet, da der allerede her er en mindre skattebesparelse at opnå. Kapitalafkastet, som 

fratrækkes virksomhedens overskud i den personlige indkomst og beskattes i kapitalindkomsten er også 

med til at nedsætte skatteberegningen. Der er således meget der taler for at anvende 

virksomhedsordningen.  

 

Skattebesparelserne, hvis der ikke tages højde for muligheden for opsparing af overskud, er dog 

afhængige af størrelsen på virksomhedens nettorenter samt kapitalafkastet. Der er i casevirksomheden 

med Kirsten Madsen som selvstændig erhvervsdrivende opstillet et scenarie, hvor virksomhedens 

nettorenter for indkomståret 2011 udgør -15.000 kr., og det opgjorte kapitalafkast udgør 2.720 kr. 

I den opstillede beregning, hvor Kirsten Madsen hæver hele virksomhedens overskud, vil hun ved 

anvendelse af virksomhedsordningen opnå en besparelse i skat på 4.009 kr. i forhold til, hvis hun i samme 

år blev beskattet efter personskattelovens regler. Det er således værd at overveje, om det er 
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omkostningerne til revisor værd at anvende virksomhedsordningen, når skattebesparelsen i Kirstens 

tilfælde kun er på 4.009 kr.  

Kirsten Madsens skattebesparelse blev også beregnet, med udgangspunkt i, at der skulle optimeres 

skattemæssigt. Ved en sådan optimering, ville Kirsten for indkomståret 2011 spare 75.528 kr. yderligere 

udover de 4.009 kr. ved anvendelse af virksomhedsordningen i forhold til personskatteloven. I dette 

tilfælde, ville Kirsten have et opsparet overskud på 258.476 (brutto), som kan hæves i senere indkomstår, 

og dermed først blive beskattet ved hævning. Af det opsparede overskud er der dog allerede betalt 25 % i 

virksomhedsskat, som modregnes i slutskatten, når det opsparede overskud hæves. 

Det er ikke muligt udelukkende at vurdere størrelsen på besparelser med udgangspunkt i indkomståret 

2011, da der ved optimering er tale om en forskydning af skat. Det er således først muligt at 

sammenligne, den dag det opsparede overskud forfalder til betaling. På baggrund af nogle opstillede 

forventninger til fremtiden, er Kirsten Madsens skattepligtige indkomst derfor beregnet for indkomstårene 

2012-2015 ved brug af personskatteloven, virksomhedsordningen og virksomhedsordningen ved 

optimering. Denne sammenligning viste, at der ved anvendelse af virksomhedsordningen med optimering i 

alle årene fra 2011-2015 er mulighed for at opnå en samlet skattebesparelse på 35.504 kr. i ren topskat. 

Dertil skal lægges den skattebesparelse der kommer ved beregning af de øvrige skatter.  

Det kan i Kirsten Madsens tilfælde således konkluderes, at det er en skattemæssig fordel at indtræde i 

virksomhedsordningen. Dette er dog ud fra de stillede forudsætninger til fremtiden. Såfremt der er 

væsentlige ændringer i forudsætningerne, kan udfaldet ændres. Det er dog derudover en 

likviditetsmæssig fordel for Kirsten at optimere i virksomhedsordningen, da hun forskyder noget betaling 

af skat, som først skal betales i det år, hvor overskuddet hæves igen. 

 

Som det fremgår af casen, ønsker Kirsten at sælge eller ophører sin virksomhed i år 2015. Der er i 

opgaven redegjort for, hvordan et salg eller ophør håndteres i de to ordninger. Ved ophør er der ingen 

konsekvenser i personskatteloven, mens kontoen for opsparet overskud forfalder til hævning i 

virksomhedsordningen. Ved salg er samme regler gældende, dog skal afståelsessummen beskattes. Denne 

bliver beskattet på samme måde, uanset ordning.  

Det er dog også muligt at lade salgssummen blive stående i virksomhedsordningen, og fortsætte heri, hvis 

man har flere virksomheder i ordningen. 

Endvidere er det muligt at indskyde afståelsessummen på en ophørspension, i begge ordninger, med op til 

2,5 mio. kr., hvis man opfylder en række krav. I Kirstens tilfælde er kravene opfyldt, og hun har således 

mulighed for indskydelse på ophørspension.  

Det er i Kirsten Madsens tilfælde underordnet om hun vælger personskatteloven eller 

virksomhedsordningen i relation til hendes salg eller ophør af virksomheden i år 2015, da hun kun har én 
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virksomhed og dermed ikke kan lade afståelsessummen stå i virksomhedsordningen. Mulighederne i de to 

ordninger er således de samme, bortset fra beskatningen af konto for opsparet overskud, som ikke findes 

ved valg af personskatteloven. Denne konto indeholder dog typisk overskud, som er opsparet for at undgå 

betaling af topskat. Ved afståelse eller ophør forfalder det hele til beskatning på en gang jf. beregningen i 

Figur 7.6.5 Kirsten Madsens skattepligtige indkomst for 2012-2015 efter VSO med optimering. Ved at 

opspare sine overskud frem til det år, hvor hun afhænder eller ophører virksomheden, har hun mulighed 

for at udnytte bundfradraget op til topskattegrænsen i afhændelsesåret, hvor al det der forfalder til 

beskatning skulle være beskattet af topskat i tidligere år. Som nævnt ovenfor, vil Kirsten ved hævning af 

det opsparede overskud tillagt virksomhedens overskud i 2015 opnå en besparelse i ren topskat på 

35.504 kr. i forhold til, hvis hun havde anvendt personskatteloven, eller virksomhedsordningen uden at 

optimere. 

Der er i det indledende afsnit, i casebeskrivelsen samt i kapitel 6 og 7, forudsat, at der i de kommende år 

bliver et stabilt overskud frem til 2015, hvor virksomheden skal afhændes. Det er dog ikke muligt at kende 

fremtiden, hvorfor der også i Kirstens tilfælde bør tages højde for, hvis hun i et eller flere år eventuelt får 

et underskud, når hun beslutter, hvilken ordning hun gerne vil beskattes i. 

Underskud kan i begge ordninger fremføres til modregning i senere år, men anvendes 

virksomhedsordningen, modregnes dette først i konto for opsparet overskud. Det bliver således 

modregnet i tidligere års indtjening, som endnu ikke er beskattet, i modsætning til personskatteloven, 

hvor det modregnes i senere års indtjening. Da man ikke kender til udviklingen de næste år, er det derfor 

også uvist, om der i senere år vil være et overskud til at modregne underskuddet i.  

På denne baggrund vil valg af virksomhedsordningen også være en fordel, da der er mulighed for at betale 

mindst muligt i skat ud fra indkomstforholdene i de enkelte år, og samtidig være mindre risiko for, at gå 

glip af en eventuel modregning af underskud. 

Problemformuleringens spørgsmål er i ovenstående hovedkonklusion besvaret. Et endegyldigt svar på, 

hvilken ordning der er mest fordelagtig har ikke kunne udledes, da det som tidligere fremhævet, afhænger 

af den enkeltes indkomstforhold. Det er dog konkluderet, at det for Kirsten Madsen i indkomståret 2011 

bedst kan svare sig at blive beskattet i virksomhedsordningen, da hun opnår flest skattebesparelser heri. 

Endvidere er det mest optimalt for Kirsten at gøre brug af optimeringsmuligheden og dermed opnå størst 

mulig skattebesparelse. 

Det er dog svært at komme med et endegyldigt svar på, hvad der på sigt kan svare sig for Kirsten Madsen, 

da der er mange ukendte faktorer der spiller ind, som kan ændre udfaldet. Kirsten bør derfor vælge 

virksomhedsordningen i indkomståret 2011, og i efterfølgende år revurdere om det stadig er en fordel for 

hende, på trods af opgavens beregninger, da ændringer i forudsætningerne for beregningerne kan 

medføre et ændret resultat. Det spiller i Kirstens tilfælde heller ikke væsentligt ind, hvilken ordning hun er 

i, når hun gerne vil sælge eller ophører sin virksomhed.  
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10. Perspektivering 

I relation til min gennemgang i kapitel 3 ved beregning af indkomstskatten, fremgår det ved flere af 

skatterne og bundfradragene mv., at de inden for de næste par år vil blive reguleret, så de lever op til den 

politik, som føres af den gældende regering. Det er dog over tid set, at de fremtidige forventede satser 

ikke nødvendigvis er gældende, da der hele tiden sker ting i samfundet, som der skal tages højde for. 

Når der i opgavens konklusion er nævnt, at virksomhedsordningen i mange tilfælde har en skattemæssig 

fordel, er der her ikke tager højde for skiftende skatter over tid. Det er dog set, at marginalskatten er 

faldet over tid. Et fald i marginalskatten må alt andet lige være en fordel for selvstændige 

erhvervsdrivende, der tidligere har anvendt virksomhedsordningen, da de har haft mulighed for at opspare 

en del af overskuddet, og dermed forskyde skatten.  

I forbindelse med at marginalskatten bliver nedsat, vil det være en fordel at vente med at hæve det 

opsparede overskud, da man dermed betaler en mindre samlet skatteprocent for det hævede overskud, 

end tidligere.  

Omvendt er det derimod ikke en skattemæssig fordel at indtræde i virksomhedsordningen og opspare en 

masse overskud over tid, hvis skatten over tid stiger. Da vi ikke kender fremtiden, er det derfor svært at 

forudsige, om det vil være en fordel at indtræde i virksomhedsordningen og opspare overskud, da vi ikke 

kender marginalskatten i senere år. I Kirsten Madsens tilfælde, har hun en tidshorisont på 5 år (hun sælger 

eller ophører sin virksomhed i år 2015). Det er derfor mere sikkert, at give et kvalificeret bud på, om hun 

vil opnå skattemæssige fordele over tid ved indtrædelse i virksomhedsordningen. Det er dog, som nævnt i 

konklusionen ikke muligt at give et endegyldigt svar, da for mange faktorer spiller ind, som kan ændre 

udfaldet fra år til år.  

 

Ligesom, at vi ikke kender fremtidens skattesatser, kender vi heller ikke til renteniveauet for fremtiden. Vi 

har i de seneste år haft en historisk lav rente, grundet den finansielle krise. Både indlåns- og udlånsrenten 

har taget et dyk. Det er ligeledes gældende for kapitalafkastsatsen, som opgøres af et gennemsnit af 

Københavns Fondsbørs dagligt udregnede effektive obligationsrenter for årets første 6 måneder. 

Kapitalafkastsatsen ligger i 2011 på 2 %.8 Ved beregning af rentekorrektion er det samme sats, som 

kapitalafkastsatsen som anvendes. 

Udlånsrenten i Danske Bank ligger derimod noget over, og ligger i starten af 2012 for boliglån på 6,75 – 

11,60 %.9  

Man taler om, at rentekorrektionen i virksomhedsordningen har en selvregulerende effekt ved indskydelse 

af privat gæld. Det er dog ud fra ovenstående satser værd at overveje, om det ikke kan svare sig at 

                                                        
8 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1949173, link til SKATS meddelelse om kapitalafkastsatsen for 2011 
9 http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Priser/Pages/Rentesatser-paa-udlaan.aspx, link til 
Danske Banks udlånsrente på boliglån, 6. maj 2012. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1949173
http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Priser/Pages/Rentesatser-paa-udlaan.aspx
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indskyde sit private lån, kassekreditter mv. så længe satsen for rentekorrektion er så meget lavere end 

udlånsrenten. Ved indskydelse opnås dels fuldt fradrag for renteudgifter i den personlige indkomst, men 

derudover er det virksomhedens penge der anvendes til at betale ydelserne, som beskattes til 25 % mod 

en marginalskat, som i Kirsten Madsens tilfælde er på 43,24 % (eksklusiv topskat).  

Rentekorrektionen bliver endvidere kun beregnet af den negative saldo på indskudskontoen, som i Kirsten 

Madsens tilfælde ville udgøre -864.000 kr., hvis hun valgte at indskyde sin private gæld. Hendes lån er 

dog på 1 mio. kr., hvorfor rentekorrektionen ville blive beregnet af en lavere værdi end det faktiske lån. Da 

indskudskonto og kapitalafkastgrundlag er det samme, har det ingen indflydelse på, hvilken af de to beløb, 

som rentekorrektionen bliver beregnet af. En rentekorrektion for 2011 ville i Kirsten Madsens tilfælde 

udgøre 17.280 kr. (864.000 * 2 %), som ved opgørelse af Kirstens skattepligtige indkomst skulle 

medregnes i den personlige indkomst og efterfølgende fradrages i kapitalindkomsten. Alternativet hertil er 

den mulighed der er beregnet i opgaven, hvor Kirsten lader den private gæld stå uden for 

virksomhedsordningen. I dette tilfælde, skal hele renteudgiften på 48.000 kr. fradrages i 

kapitalindkomsten. Kirsten Madsen vil således ved indskydelse af sin private gæld flytte 30.720 (48.000 – 

17.280) i fradrag fra kapitalindkomsten til den personlige indkomst.  

Ovenstående eksempel er således noget, der bør indgå i overvejelserne, når indskudskontoen kan 

opgøres, da det i nogle tilfælde godt vil kunne svare sig at indskyde privat gæld i virksomheden, selvom 

der bliver beregnet rentekorrektion. Det er dog en forudsætning, at udlånsrenten er højere end 

kapitalafkastsatsen, da rentekorrektionen ellers vil overstige den reelle renteudgift. 

Som det ser ud i 2011 og har set ud de seneste år, har renten generelt været lav, men som det også er 

nævnt med skattesatserne, er fremtiden usikker, og det er dermed heller ikke til at vide, hvornår renten på 

obligationer vil stige igen, og dermed forøge kapitalafkastsatsen. Det er dog forventningen, at den vil 

stige, da den indtil videre har været historisk lav, og ikke kan fortsætte med det, når markedet vender. 
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Bilag 1 – anvendte forkortelser 
Lovhenvisninger 

ABL = aktieavancebeskatningsloven 

BFL = bogføringsloven 

LL = ligningsloven 

LLV = ligningsvejledningen 

KKSL = konkursskatteloven 

KSL = kildeskatteloven 

PBL = pensionsbeskatningsloven 

PSL = personskatteloven 

SEL = selskabsskatteloven 

SSL = statsskatteloven 

VSL = virksomhedsskatteloven 
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Bilag 2 – KMTs hovedtal 
 

Resultatopgørelse 

Note 2011 
 

2010 
 kr.  

 
kr. 

Overskud før finansielle poster 
      

700.000       600.000  

Renteindtægter          5.000          4.500  
Renteudgifter       -20.000        -18.000  
Finansielle poster i alt       -15.000        -13.500  

Overskud efter finansielle poster 
      

685.000       586.500  
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Balance pr. 31. december 

 
 
 

Note 2011 
 

2010 

 
 kr.  

 
kr. 

Aktiver 
Driftsmidler og inventar 1        300.000       400.000  
Materielle anlægsaktiver i alt        300.000       400.000  

Igangværende arbejder         50.000         45.000  

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser         87.000         75.000  
Depositum         30.000         30.000  
Periodeafgrænsningsposter         10.000         10.000  
Tilgodehavender i alt        127.000       115.000  

Likvide beholdninger        210.000         75.000  

Omsætningsaktiver i alt        387.000       235.000  

Aktiver i alt        687.000       635.000  

Passiver 
Egenkapital 31. december        236.000       136.000  

Lån til kreditinstitutter        320.000       380.000  
Langfristede gældsforpligtelser i alt        320.000       380.000  

Leverandører af varer og tjenesteydelser         60.000         56.000  
Anden gæld         71.000         63.000  
Kortfristede gældsforpligtelse i alt        131.000       119.000  

Passiver i alt        687.000       635.000  
 

Note 1 - Bil 
Bilens anskaffelsessum er på kr. 533.333.  
Bilen er anskaffet i 2010.  
Kirsten har fra start valgt, at bilen skal afskrives med 25 % via saldometoden.  

 Saldo pr. 1. januar 2011         400.000  
 Årets afskrivning (2011)  25 %       -100.000  
 Saldo pr. 31. december 2011         300.000  
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Bilag 3 – Kirsten Madsens 
indkomstforhold 
Nedenstående er en opgørelse over Kirsten Madsens private indkomstforhold før indregning af 

virksomheden: 

2011  
 kr.  

Personlig indkomst 

Ingen 0 

Kapitalindkomst 

- Renteudgifter vedrørende lån -48.000 

+ Renteindtægter på privat konto 750 

Nettokapitalindkomst 
  

-47.250 

Ligningsmæssige fradrag 

- Kontingent i A-kasse -6.500 

- Kontingent i fagforening (dog kun op til kr. 3.000) -3.000 

- Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt -23.100 

Skattepligtig indkomst 
  

      -70.350  
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Bilag 4 – skatteberegninger 
Figur B.4.1 Skatteberegning ved brug af personskattelovens regler for indkomståret 2011: 

AM-bidrag 8,00 %  af 700.000         56.000  
Bundskat 3,64 %  af 644.000         23.442  
Topskat 15,00 %  af 644.000         96.600  
Sundhedsbidrag 8,00 %  af 558.650         44.692  
Kommuneskat 23,10 %  af 558.650       129.048  
Kirkeskat 0,50 %  af 558.650          2.793  
42.900 personfradrag, bundfradrag 3,64 %  af 42.900         -1.562  
42.900 personfradrag, sundhedsbidrag 8,00 %  af 42.900         -3.432  
42.900 personfradrag, kommuneskat 23,10 %  af 42.900         -9.910  
389.900 bundfradrag, topskat 15,00 %  af 389.900        -58.485  
Beregnet skat    279.187  

Effektiv skatteprocent (beregnet skat/skattepligtig indkomst) 49,98 % 
Kirstens marginalskat ekskl. topskat 43,24 % 
Kirstens marginalskat inkl. topskat 58,24 % 
 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Figur B.4.2 Skatteberegning ved brug af virksomhedsordningen uden optimering for indkomståret 
2011: 

AM-bidrag 8,00 % af 682.280 54.582 
Bundskat 3,64 % af 627.698 22.848 
Topskat 15,00 % af 627.698 94.155 
Sundhedsbidrag 8,00 % af 560.068 44.805 
Kommuneskat 23,10 % af 560.068 129.376 
Kirkeskat 0,50 % af 560.068 2.800 
Virksomhedsskat 25,00 % af 0 0 
42.900 personfradrag, bundfradrag 3,64 % af 42.900 -1.562 
42.900 personfradrag, sundhedsbidrag 8,00 % af 42.900 -3.432 
42.900 personfradrag, kommuneskat 23,10 % af 42.900 -9.910 
389.900 bundfradrag, topskat 15,00 % af 389.900 -58.485 
Beregnet skat    275.178  

Effektiv skatteprocent (beregnet skat/skattepligtig indkomst) 49,13 % 
Kirstens marginalskat ekskl. topskat 43,24 % 
Kirstens marginalskat inkl. topskat 58,24 % 
 
Kilde: egen tilvirkning 
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Figur B.4.3 Skatteberegning ved brug af virksomhedsordningen med optimering for indkomståret 
2011: 

AM-bidrag 8,00 % af 423.804 33.904 
Bundskat 3,64 % af 389.900 14.192 
Topskat 15,00 % af 389.900 – 389.900 0 
Sundhedsbidrag 8,00 % af 322.270 25.782 
Kommuneskat 23,10 % af 322.270 74.444 
Kirkeskat 0,50 % af 322.270 1.611 
Virksomhedsskat 25,00 % af 258.476 64.619 
42.900 personfradrag, bundfradrag 3,64 % af 42.900 -1.562 
42.900 personfradrag, sundhedsbidrag 8,00 % af 42.900 -3.432 
42.900 personfradrag, kommuneskat 23,10 % af 42.900 -9.910 

Beregnet skat    199.649  

Effektiv skatteprocent (beregnet skat/skattepligtig indkomst) 41,90 % 
Kirstens marginalskat ekskl. topskat 43,24 % 
Kirstens marginalskat inkl. topskat 58,24 % 

Effektiv skatteprocent inkl. Virksomhedsindkomst 34,38 % 
Effektiv skatteprocent ekskl. Virksomhedsindkomst 41,90 % 

 


