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Abstract 

This paper presents a case, in which a fictional company Industrimaskinerne.dk sells industrial 

equipment to other businesses. The owner of Industrimaskinerne.dk has asked for an assessment of 

whether or not his company would benefit from a change in type of business and tax form. Indus-

trimaskinerne.dk presently run as a Proprietorship and taxed under the laws of Personal Tax. 

 

The owner, Torben, feels, that he lacks basic knowledge of the different forms of business, and is 

especially interested in information concerning Limited Companies and Personal Proprietorship 

taxed according to the Business Tax Scheme. 

 

To supply this knowledge, the paper offers a theoretical review of commercial law and tax aspects 

of a Personal Proprietorship taxed by the law of Personal Tax, a Personal Proprietorship taxed by 

the law of Business Tax Scheme and lastly Limited Companies as business form. 

 

Transformation of a Personal Proprietorship, taxed according to the Business Tax Scheme, to a 

Limited Company, is also covered. 

 

Based upon this, an analysis of commercial and tax laws in 2011 applying to Personal Proprietor-

ship taxed under personal income tax and personal enterprise taxed by the law of Business Tax 

Scheme, respectively. 

 

Here, the tax environment for the business owner will be calculated, discussed and compared. Then 

follows an analysis of the impact of a tax-exempt business transformation from a Personal Proprie-

torship taxed by the law of Business Tax Scheme, respectively to a Limited Company, and the 

company's opening balance is calculated. The analysis of the Limited Company is based on the ac-

counts of 2012 and the commercial law and taxation of capital company as business form is dealt 

with. The tax ratio for capital owners is compared to taxation under law of Business Tax Scheme. 
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The theory sections concludes that there is substantially more administrative requirements for oper-

ating a personal enterprise taxed according to the law of Business Tax Scheme than there is by taxa-

tion under Personal income Tax. Taxation under the law of Business Tax Scheme, however, gives 

somewhat similar fiscal conditions, to those that apply to Limited Companies. These advantages 

often outweigh the additional administrative costs. For example it is possible to equalize taxation by 

saving up surplus, whereas the company owner would be taxed by the full result of his enterprise 

under personal income tax regulations. A change in the form of business thus would allow the 

owner to avoid being taxed at top marginal tax rate. 

 

There are considerably more commercial law requirements for the formation of a Limited Company 

than the formation of a Personal Proprietorship. These demands require the assistance of an attor-

ney. What primarily distinguishes a company from a personal enterprise is the company's liability. 

In a personal enterprise the owner is personally liable for the enterprise. In a Limited Company the 

shareholder is liable only to the invested capital. This protects the capital owner against creditors' 

claims. 

 

Since it is not possible to convert the Personal Proprietorship to a company in 2011, only taxation 

under the personal income tax and the law of Business Tax Scheme is analysed for 2011. The 

analysis concludes that in 2011 the most profitable for the owner is to change the tax form to the 

law of Business Tax Scheme because this would decrease his taxes. 

 

For 2012, it is analysed, whether it pays best to remain as a personal enterprise taxed under the rules 

of the law of Business Tax Scheme, or to transform into a Limited Company by rules of tax-free 

transformation of business form. The limited liability and protection against the claims of creditors 

is also considered as an important factor in its own right. 

 

In the transformation of Industrimaskinerne.dk into at Limited Company, the personal enterprise 

can be used as a non-cash contribution. 
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Comparison of the taxation of Torben as employed director of the Limited Company and as owner 

of the personal enterprise taxed by the law of Business Tax Scheme, shows that there is no substan-

tial difference in taxation of the payment of wages up to the threshold of top marginal tax rate. As 

employed director, however, it is possible to distribute dividends, and thus receive equity income of 

up to 48,300 kr. taxed at 28%. 

 

Based upon these analyses, the owner is recommended, to make a tax-exempt business transforma-

tion of the personal enterprise in 2011 as a Limited Company with capital of 80,000 kr. 

 
 

1 Indledning 

Som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, kan det være svært at få overblik over de forskellige 

virksomhedsformer og ikke mindst konsekvenserne af, at vælge én virksomhedsform frem for en 

anden. Virksomhedsformerne adskiller sig på flere måder, både på det skattemæssige og det er-

hvervsretlige område. Valget kan have stor betydning for virksomhedens ejer og kræver derfor 

mange overvejelser for den erhvervsdrivende. Overvejelserne skal indeholde flere aspekter, såsom 

kapitalkravets størrelse til etableringen af virksomheden, lovgivningen omkring beskatningen af 

virksomheden og ejeren, begrænsningen af personlig hæftelse, krav til regnskabsaflæggelse og 

hvilke fremtidsplaner man har for virksomheden i forhold til et evt. salg af virksomheden, generati-

onsskifte, udvidelse af antal ejere mv. Det er derfor vigtigt, at stifteren af virksomheden tager stil-

ling til alle disse aspekter i forbindelse med valget af virksomhedsformen. 

 

Valget af virksomhedsform er ikke nødvendigvis en beslutning, der træffes ved stiftelsen af virk-

somheden. Virksomhedsformen kan ændres senere hen og ejeren bør løbende overveje, om det kan 

være en fordel for virksomheden og ikke mindst ejeren at ændre virksomhedens form. Ved valg af 

virksomhedsform, bør ejeren derfor, ud fra de givne forhold, foretage en grundig vurdering af, hvil-

ken virksomhedsform der er mest optimal i forhold til de skattemæssige og erhvervsretlige aspekter. 

 

Formålet med dette projekt er at skabe et overblik over de skattemæssige og erhvervsretlige forhold 

ved forskellige virksomhedsformer. Projektet vil tage udgangspunkt i en case omhandlende en vel-
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etableret, selvstændig erhvervsdrivende, der driver en personlig enkeltpersonsvirksomhed og be-

skattes efter reglerne i personskatteloven. Virksomhedens ejer ønsker en analyse af hvorvidt, han 

skattemæssigt og erhvervsretligt driver sin virksomhed i den rette form. Vi vil ud fra denne case 

beskrive, hvilke muligheder der er for valg af virksomhedsformer, analysere og redegøre for de 

skattemæssige og erhvervsretlige forhold ved virksomhedsformerne, samt redegøre for den optima-

le løsning for ejeren af virksomheden. 
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1.1 Problemstilling 

Det kan for mange selvstændigt erhvervsdrivende være svært at overskue mulighederne og konse-

kvenserne ved valget og fravalget af en virksomhedsform. Dette er også tilfældet for ejeren af virk-

somheden i casen, der ønsker klarhed over, hvorvidt han driver sin virksomhed i den rette form. 

Virksomheden drives på nuværende tidspunkt som en enkeltpersonsvirksomhed. Virksomhedens 

ejer føler ikke, at han har nok viden om virksomhedsformerne til at beslutte, hvorvidt han forsat 

skal drive sin virksomhed som enkeltpersonsvirksomhed eller om han skal skifte virksomhedsform 

eller beskatningsform. Derfor ønsker virksomhedens ejer en grundlæggende redegørelse for de skat-

temæssige og erhvervsretlig forhold ved de forskellige virksomhedsformer. Virksomhedens ejer 

ønsker endvidere en beregning af de skattemæssige konsekvenser for virksomheden og ham selv 

ved valg af de forskellige virksomhedsformer. Virksomhedens ejer har bedt om vores holdning til 

hvilken virksomhedsform, han bør drive sin virksomhed i. 

1.1.1 Problemformulering 

 

Hvilken virksomhedsform er skattemæssigt og erhvervsretsligt den optimale løsning for den person-

ligt drevne virksomhed i casen? 

Med udgangspunkt i problemformuleringen, vil vi arbejde med følgende underspørgsmål: 

- Hvilke erhvervsretlige og skattemæssige forhold gælder for enkeltpersonsvirksomheder, 

herunder de almindelige regler i personskatteloven og virksomhedsordningen? 

- Hvilke skattemæssige og erhvervsretlige forhold gælder der for anparts- og aktieselskaber? 
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1.2 Metode og opgavestruktur 

1.2.1 Opgavestruktur 

Projektet vil være opbygget således og er skrevet af: 

Afsnit 1: Indledende kapitel (begge) 

Afsnit 2: Enkeltpersonsvirksomhed beskattet efter personskatteloven (Line Søgaard Larsen) 

Afsnit 3: Enkeltpersonsvirksomhed beskattet efter virksomhedsskatteloven (Anders Lund) 

Afsnit 4: Kapitalselskaber, herunder anparts- og aktieselskaber (Line Søgaard Larsen) 

Afsnit 5: Analyse enkeltpersonsvirksomhed efter personskatteloven (Line Søgaard Larsen) 

Afsnit 6: Analyse enkeltpersonsvirksomhed efter virksomhedsskatteloven (Anders Lund) 

Afsnit 7: Analyse af værdiansættelse ved skattefri virksomhedsomdannelse (Anders Lund)  

Afsnit 8: Analyse kapitalselskaber (begge) 

Afsnit 9: Vores anbefaling (begge) 

Afsnit 10: Konklusion (begge) 

 

1.2.2 Metode 

1.2.2.1 Metode enkeltpersonvirksomhed beskattet efter personskatteloven 

I dette afsnit redegøres for de erhvervsretlige og skattemæssige forhold, der er relevante for virk-

somheden i casen. Der tages udgangspunkt i en enkeltpersonsvirksomhed, der ikke gør brug af virk-

somhedsskatteordningen. De erhvervsretlige forhold vil tage udgangspunkt i registrering af virk-

somheden samt virksomhedens hæftelse. De skattemæssige forhold vil tage udgangspunkt i opgø-

relse af den skattepligtige indkomst med fokus på de skattemæssige reguleringer, der er relevante 

for virksomheden i casen. 

 

1.2.2.2 Metode enkeltpersonvirksomhed beskattet efter virksomhedsskatteloven 

I dette afsnit vil der blive redegjort for de erhvervsretlige og skattemæssige forhold, der er relevante 

for virksomheden i casen ved indtrædelse i virksomhedsskatteordningen. De erhvervsretlige forhold 

vil kort blive gennemgået, da de er nærmere beskrevet i teorien vedrørende en enkeltpersonsvirk-
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somhed beskattet efter personskatteloven. De skattemæssige forhold vil blive behandlet ved en re-

degørelse af de forskellige begreber i virksomhedsskatteordningen samt en kort beskrivelse ved 

udtræden eller omdannelse af virksomhedsskatteordningen. Endvidere vil beskatningsreglerne i 

virksomhedsskatteordningen blive gennemgået og herunder de muligheder, som virksomhedsskat-

teordningens regler giver. 

 

1.2.2.3 Metode kapitalselskaber 

I dette afsnit redegøres for de erhvervsretlige og skattemæssige forhold, der er relevante for virk-

somheden i casen. De erhvervsretlige forhold vil tage udgangspunkt i stiftelsen af et anparts- eller 

aktieselskab. Dette vil blive behandlet ud fra Selskabsloven. De skattemæssige forhold vil omfatte 

beskatning af overskud og underskud i den skattepligtige indkomst samt opgørelse af den skatte-

pligtige indkomst. De skattemæssige forhold for kapitalejeren vil blive yderligere behandlet ved 

analysen af casen. 

 

1.2.2.4 Metode analyse enkeltpersonsvirksomhed efter personskatteloven 

I dette afsnit analyseres og forklares betydningen for Torben og Industrimaskinerne.dk ved at fort-

sætte som en personlig enkeltpersonsvirksomhed og han selv beskattes efter personskatteloven. Der 

analyseres på de erhvervsretlige og skattemæssige forhold. Analysen tager udgangspunkt i regnska-

bet for den personlige virksomhed for 2011, der vedlægges som bilag 1. Da analysen bygger på en 

enkeltpersonsvirksomhed, der beskattes efter personskatteloven, tager analysen af de skattemæssige 

forhold udgangspunkt i beregningen af Torbens personlige indkomst og skat. Den personlige ind-

komst og skat beregnes ved hjælp af skatteprogrammet Revisoft. Da der ved denne analyse ikke 

sker nogen ændringer i virksomheds- eller beskatningsform, vil de skattemæssige forhold have stør-

re fokus end de erhvervsretlige.  

 

1.2.2.5 Metode analyse enkeltpersonsvirksomhed efter virksomhedsskatteloven 

I dette afsnit vil den beskrevne teori omkring virksomhedsskatteordningen blive anvendt til at ana-

lysere de erhvervsretlige forhold i virksomhedsskatteordningen og sammenholde dette med de er-

hvervsretlige forhold i en enkeltpersonsvirksomhed uden for virksomhedsskatteordningen. Derud-
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over vil den beskrevne teori omkring virksomhedsskatteordningen blive anvendt til, at beregne og 

analysere de skattemæssige forhold for indkomståret 2011 for Torben og hans virksomhed Indu-

strimaskinerne.dk i virksomhedsskatteordningen. Disse resultater vil blive sammenlignet med de 

skattemæssige forhold, der er ved beskatning efter personskattelovens almindelige regler. Der vil 

blive fokuseret mere på de skattemæssige forhold end de erhvervsretlige forhold, da de erhvervsret-

lige forhold grundlæggende i en enkeltpersonsvirksomhed i og uden for virksomhedsskatteordnin-

gen er de samme. Der vil i afsnit 8 blive foretaget en analyse af konsekvenserne ved beskatning i 

selskabsform. Den skattepligtige indkomst og virksomhedsskatten beregnes ved hjælp af skattepro-

grammet ReviSoft. Dog vil virksomhedens overskudsdisponering blive gennemgået via et ”kassesy-

stem”. 

 

1.2.2.6 Metode analyse af værdiansættelse ved skattefri virksomhedsomdannelse 

I dette afsnit vil den beskrevne teori omkring skattefri virksomhedsomdannelse blive anvendt til at 

værdiansætte og opstille en åbningsbalance for indkomståret 2012 ved skattefri virksomhedsom-

dannelse fra virksomhedsskatteordningen til selskabsform. Derudover vil værdiansættelsen og åb-

ningsbalancen blive analyseret og gennemgået. Værdiansættelsen opgøres ved hjælp af undervis-

ningsmateriale og egne noter fra undervisningen på HD(R) studiet. 

 

1.2.2.7 Metode analyse kapitalselskaber 

I dette afsnit analyseres og forklares betydningen af konsekvenserne for Industrimaskinerne.dk i 

tilfælde af, at Torben vælger at omdanne den personlige virksomhed til et kapitalselskab. Der analy-

seres på de erhvervsretslige forhold og de skattemæssige forhold. Fokus vil primært ligge på be-

skatning af kapitalselskabet og Torben som privatperson. Analysen foretages ved gennemgang af de 

skattemæssige reguleringer til regnskabet. Regnskabet for den personlige virksomhed opstilles i en 

regnskabsmodel for et kapitalselskab. Da det ikke vil være muligt at omdanne den personlige virk-

somhed til et kapitalselskab med virkning fra før 1. januar 2012, tages der udgangspunkt i et fiktivt 

estimeret årsregnskab for 2012, der er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen for de første tre 

måneder af 2012. Regnskabsmodellen for et kapitalselskab vil blive brugt til beregning af skatten 

for kapitalselskabet. Med hensyn til Torbens privatøkonomi, vil der blive taget udgangspunkt i, at 

Torben bliver lønansat som direktør i kapitalselskabet. De personskattemæssige forhold som lønan-
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sat i kapitalselskabet vil blive sammenholdt med de personskattemæssige forhold for reglerne efter 

virksomhedsskatteloven. I sammenligningen mellem personbeskatning i kapitalselskab og beskat-

ning efter virksomhedsskatteordningen, vil den beskrevne teori omkring personbeskatning i kapital-

selskab blive anvendt til at beregne og analysere de skattemæssige forhold, der er for Torben, hvis 

han beskattes som lønmodtager i et kapitalselskab. Herefter vil der blive sammenlignet med de skat-

temæssige forhold, der er i virksomhedsskatteordningen. Der sammenlignes ikke med de skatte-

mæssige forhold for beskatningen af ejeren af en personlig virksomhed beskattet efter personskatte-

lovens almindelige regler, da der i sammenligningen mellem virksomhedsskatteordningen og be-

skatning efter personskattelovens almindelige regler blev redegjort for, at Torbens samlede skatte-

tilsvar ville være mindst i virksomhedsskatteordningen. Den skattepligtige indkomst og virksom-

hedsskatten beregnes ved hjælp af skatteprogrammet ReviSoft. 
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1.2.3 Præsentation af casevirksomhed og  virksomhedsejer 

1.2.3.1 Case 

HD(R) Revision                    København april 2012 

Projektvej 12 

2000 Frederiksberg 

 

Kære Anders & Line 

Jeg har i den sidste tid spekuleret på, hvorvidt jeg driver min virksomhed Industrimaskinerne.dk i 

den rigtig virksomhedsform. Jeg føler ikke, at jeg har nok viden om forskellige virksomhedsformer 

til at træffe et valg om et eventuelt skifte til en anden virksomhedsform. Jeg vil derfor gerne bede 

jer om at udarbejde følgende for mig: 

 Jeg ønsker en generel gennemgang af virksomhedsskatteordningen samt kapitalselskaber, 

herunder anparts- og aktieselskaber. Jeg er interesseret i at vide mere om de erhvervsretlige 

forhold og de skattemæssige forhold, da det er her, jeg føler, at jeg mangler viden.  

 Jeg ønsker en beregning af virksomhedens og min egen skat ved brug af de ovenfor nævnte 

virksomhedsformer. 

 Jeg vil gerne bede om jeres holdning til hvilken virksomhedsform, som I mener vil være den 

optimale løsning for min virksomhed og jeg. 

 Til slut vil jeg gerne vide, om det er muligt at eventuelle ændringer af virksomhedsformen 

kan træde i kræft allerede for regnskabsåret 2011, eller er det først gældende for regnskabs-

året 2012? 

Jeg har positive forventninger til regnskabsåret 2012. Industrimaskinerne.dk har lavet en aftale med 

en stor dansk ingeniørvirksomhed om udskiftning, levering og servicering af nye industrimaskiner 

til alle danske afdelinger i løbet af 2012. Jeg forventer derfor en stigende omsætning og et forbedret 

resultat. Jeg har vedlagt bogføring for de første 3 måneder af 2012. 

 

Jeg ser frem til at høre resultatet. 
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Med venlig hilsen 

Torben 

Industrimaskinerne.dk 

 

1.2.3.2 Information vedrørende casevirksomhed og virksomhedsejer 

Torben driver den personlige enkeltpersonsvirksomhed Industrimaskinerne.dk, der sælger og repa-

rerer industrimaskiner til erhvervsdrivende. Industrimaskinerne.dk har to sælgere ansat og en bog-

holder, der er ansat på deltid. Torben er ugift og bor i Københavns kommune. Han beskattes efter 

personskattelovens regler og er fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

Industrimaskinerne.dk har de sidste par år haft positive resultater på trods af krisen. Torben har dog 

oplevet, at debitorerne er blevet længere tid om at betale. Torben har ligeledes oplevet, at leveran-

dørerne giver kortere kredittider end før. Derfor er Industrimaskinerne.dk afhængig af at have en 

god kredit hos banken, for at have likviditet til at kunne betale leverandørerne, selvom debitorerne 

er længe om at betale. 

 

Torben hævede i 2010 og 2011 kr. 30.000 hver måned, dvs. kr. 360.000 på hele året. I 2010 blev 

Torben, på trods af at han hævede mindre end topskattegrænsen beskattet med topskat på grund af 

virksomhedens positive resultat på kr. 576.880. Torben ønsker at undgå at betale topskat i 2011 og 

2012. 

 

Torben har prioriteret sin virksomhed, Industrimaskinerne.dk, højt, derfor har han kun indskudt kr. 

25.000 årligt på sin private ratepensionsopsparing. 

 

Torben er 55 år gammel og bor i en lejet lejlighed i København. Torben har derfor ingen renteom-

kostninger til realkreditlån. Torben har en privat kassekredit, hvor han i 2010 betalte 1.019 kr. i ren-

te og 827 kr. i 2011. Derudover har Torben haft en renteindtægt på kr. 147 i 2010 og kr. 187 i 2011. 

Torben ejer ingen værdipapirer og har derfor ikke haft nogen aktieindkomst. Torben betaler årligt 
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kr. 4.775 i fagligt kontingent. I 2011 er den øvre grænse for fradrag for fagligt kontingent dog sat til 

kr. 3.000. 

 

Industrimaskinerne.dk er bosat i lejede lokaler i København. Lejemålet har en opsigelsesvarsel på 6 

måneder. Lokalerne indeholder både administrationsbygning, lager og værksted. Torben ser derfor 

ingen grund til at flytte Industrimaskinerne.dk til andre lokaler i den nærmeste fremtid. 

 

Anlægsaktiverne i Industrimaskinerne.dk er afskrevet skattemæssigt og fremgår derfor som skatte-

mæssige værdier i regnskabet for den personlige virksomhed. 

 

Torben ønsker ikke at inddrage samarbejdspartnere i Industrimaskinerne.dk. 

 

1.3 Afgrænsning 

Projektets emne favner bredt og derfor afgrænses feltet, så fokusset vil blive øget på det, der er mest 

relevant for at opnå en mere præcis konklusion på problemformuleringen. Vi er opmærksomme på, 

at afgrænsningen øger risikoen for, at områder inden for emnet, som kunne være relevante, bliver 

sorteret fra. 

 

Projektet behandler forhold omkring en personligt ejet virksomhed, der er drevet af én ejer, hvor det 

vurderes, hvilken virksomhedsform der er den mest optimale for ejeren. Derfor er virksomhedsfor-

mer med flere ejere såsom partner-, interessent- og kommanditselskaber ikke omfattet i dette pro-

jekt. Ligeledes vil fonde og foreninger ikke indgå, da der vil blive fokuseret på enkeltmandsvirk-

somheder. 

 

Ejeren af virksomheden i casen har bedt om information og beregninger på et kapitalselskab, her-

under anparts- og aktieselskaber og en personlig virksomhed beskattet efter virksomhedsskatteord-

ningen. 
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Projektet vil på det skattemæssige område have fokus på personskatteloven og virksomhedsordnin-

gen samt anparts- og aktieselskaber i regnskabsklasse B. Til beregning af de skattemæssige forhold 

anvendes skattesatser og -regler, der er gældende for indkomståret 2011. Skatteberegninger for ef-

terfølgende indkomstår vil ligeledes benytte sig af skattesatser og -regler for 2011. Øvrige skatte-

mæssige forhold vedrørende ejeren er beskrevet i casen. Skattemæssige forhold, som ikke er oplyst, 

tages der ikke højde for. 

 

Selskabs- og personskatteloven er omfattende og behandler mange områder inden for beskatning af 

selskaber og personer, hvorfor hele selskabs- og personskatteloven ikke er beskrevet. 

 

Gennemgangen af de fradragsberettigede indtægter og omkostninger og øvrige skattemæssige regu-

leringer er ikke udtømmende, da der vil blive fokuseret på de områder, der er relevante for virk-

somheden i casen. 

 

Forholdende omkring ophør og virksomhedsomdannelse vil kun blive gennemgået overordnet, da 

projektets formål er at redegøre for en personlig virksomhed beskattet efter virksomhedsskatteloven 

og kapitalselskaber, herunder anparts- og aktieselskaber, for at give et bedre grundlag til at kunne 

vælge imellem disse, og ikke hvordan forholdene er ved omdannelsen af en virksomhedsform til 

anden. 

 

Årets resultat i det opstillede virksomhedsregnskab for den personlige virksomhed, er det skatte-

mæssige resultat, således at der ikke skal foretages skattemæssige korrektioner af anlægsaktiver, ej 

fradragsberettigede omkostninger mv. Der figurer derfor ikke udskudt skat i det personlige regn-

skab. 

 

Der vil ikke blive gået i dybden med beskatningen af personlig indkomst, kapitalindkomst og aktie-

indkomst. Begreberne vil udelukkende anvendes ved beregninger og sammenligning af den skatte-

pligtige indkomst. 

 

Når betegnelsen selskabsform anvendes, henvises der i projektet til et fuldt skattepligtigt, selvstæn-

digt skattesubjekt. 
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Når betegnelsen selskabsbeskatning anvendes, henvises der til selskabsbeskatning af selvstændige 

skattesubjekter. Projektet vil ikke omhandle kooperationsbeskatning, foreningsbeskatning, fondsbe-

skatning eller skattefrihed. 

 

Projektet vil kun beskæftige sig med driftsselskabet og vil således ikke beskæftige sig med holding-

selskaber. 

 

Projektet vil primært beskæftige sig med enkeltpersonsvirksomheder og kapitalselskaber stiftet af 

én kapitalejer. 

 

1.4 Dataindsamling og kildekritik 

1.4.1 Dataindsamling 

Dataindsamling vil ske ved brug af lærebøger og undervisningsmateriale. Der vil ligeledes blive 

gjort brug af relevante love, regler og vejledninger. 

 

Analyser af de personlige virksomhedsformer vil ske ved beregninger i skatteberegningsprogram-

met Revisoft, der er en del af Karnov Group Denmark A/S. 

 

Casen er fiktiv. Dette er også gældende for det dertilhørende regnskab og case personens personlige 

skattemæssige og økonomiske forhold. 

 

1.4.2 Kildekritik 

Der er i projektet anvendt litteratur, der er anvendt i undervisningen på HD (R), samt andre lærebø-

ger. Der er endvidere anvendt relevante love og regler, samt skatteberegningsprogrammet ReviSoft. 

Projektet tager udgangspunkt i en case vedrørende en ejer af en personlig virksomhed. 
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Casen og det dertilhørende regnskab er fiktivt og udarbejdet til dette projekt. Der er ikke gået i dyb-

den med de tekniske detaljer vedrørende virksomhedens erhverv. Der kan derfor være forhold, som 

ville være anderledes, i tilfælde af drift af en sådan virksomhed, i virkeligheden. 

 

Der er anvendt relevante love og vejledninger, samt lærebøger og hjemmesider, der kommenterer 

på disse. Disse lærebøger og hjemmesider vil være farvet af forfatterens holdninger til de pågæl-

dende love og regler. 

 

Skatteberegningsprogrammet ReviSoft er benyttet til beregning af personskat for ejeren af virksom-

heden i casen. For at få fuldt udbytte af systemets beregninger kræves et kendskab til gældende teo-

ri og love på området. 

 

For at opnå et sammenligneligt beregningsgrundlag, er det besluttet kun at anvende gældende skat-

telovgivning for 2011 også for beregning af indkomster efter 2011. Dette medfører at nogle af de 

anvendte love og regler er forældede ved projektets aflevering. 

 

1.5 Definitioner 

I projektet er anvendt flere love og vejledninger. Det er besluttet at bruge følgende forkortelser:  

Virksomhedsskatteloven = VSL 

Selskabsloven = SL 

Selskabsskatteloven = SEL 

Statsskatteloven = SSL 

Årsregnskabsloven = ÅRL 

Ligningsloven = LL 

Personskatteloven = PSL 

Virksomhedsomdannelsesloven = VOL 

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder = LEV 

Kursgevinstloven = KGL 
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Aktieavancebeskatningsloven = ABL 

 

1.6 Målgruppe 

Formålet med dette projekt er at skabe et overblik over de skattemæssige og erhvervsretlige forhold 

ved forskellige virksomhedsformer. Der tages udgangspunkt i en case om en fungerende, personligt 

drevet virksomhed beskattet efter personskatteloven. Ud fra denne case vil det undersøges, hvilke 

muligheder der er for valg af virksomhedsformer, redegøre for de skattemæssige og erhvervsretlige 

forhold ved virksomhedsformerne, samt redegøre for den optimale løsning for ejeren af virksomhe-

den. Derfor vil projektet især henvende sig til selvstændigt erhvervsdrivende, der beskattes efter 

reglerne i personskatteloven eller virksomhedsskatteordningen. Der tages dog udgangspunkt i reg-

lerne i personskatteloven. 
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2. Personlig virksomhed 

Dette afsnit omhandler enkeltpersonsvirksomheder. Den mest udbredte virksomhedsform i Dan-

mark er enkeltpersonsvirksomhed. Der er, som navnet antyder, kun én ejer af virksomheden og dens 

aktiver og passiver og kun én beslutningstager.
1
 Enkeltpersonsvirksomheder er omfattet af Lov om 

visse erhvervsdrivende virksomheder, der jf. § 1 finder anvendelse på virksomheder, ”der har til 

formål at fremme virksomhedens deltageres økonomiske interesser gennem erhvervsdrift”. 

 

Afsnittet vil redegøre for de erhvervsretlige og skattemæssige forhold for enkeltpersonsvirksomhe-

der, der er relevante for virksomheden i casen. 

2.1 Erhvervsretlige forhold 

2.1.1 Registrering af virksomheden 

En enkeltpersonvirksomhed tegnes af indehaveren. Virksomheden skal registreres i Det Centrale 

Virksomhedsregister (CVR-registeret), der føres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved registre-

ring tildeles virksomheden et CVR-nummer. Det Centrale Virksomhedsregister skal ikke forveksles 

med selskabsregistret. Registeret er alene informativt og indeholder oplysninger om erhvervsdri-

vende, som anvendes af offentlige myndigheder. Der er ligeledes mulighed for adgang for privat til 

registeret. 

 

Enkeltpersonvirksomhedens navn er undergivet reglerne i LEV § 6, hvor det skrives, at virksomhe-

den skal underskrive med det valgte navn, at virksomhedens navn skal adskille sig fra andre virk-

somheders navne, at virksomheden ikke må tage navne, der ikke tilkommer virksomheden og at 

virksomhedens navn ikke må være egnet til at vildlede.
2
 

 

2.1.2 Hæftelse 

I en enkeltpersonsvirksomhed er der tale om ubegrænset hæftelse. Virksomheden udøves for egen 

regning og risiko. Det betyder, at virksomheden kreditorer kan rette deres krav mod virksomheden 

                                                 
1
 Noe Munck m.fl., Selskabsformerne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, kapitel 2 afsnit 1, side 53. 

2
 Noe Munck m.fl., Selskabsformerne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, kapitel 2 afsnit 1, side 54. 
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og virksomhedens indehavers private formue. Virksomhedens indehavers formue ligger altså til 

sikkerhed overfor virksomhedens kreditorer.
3
 

 

2.1.3 Resultatdisponering 

I enkeltpersonsvirksomheder er der, som navnet antyder, kun én ejer, der er dermed også kun én 

ejer af virksomhedens resultat. Virksomhedens ejer kan ikke være lønansat i virksomheden. Da en 

personlig virksomhed ikke har en indskudt selskabskapital, består virksomhedens kapitalkonto af 

virksomhedens overførte resultat fra tidligere år, fratrukket de hævninger som virksomhedens ejer 

har foretaget. Virksomhedens resultat er dermed ikke påvirket af de hævninger, som ejeren foreta-

ger i løbet af regnskabsåret og der opnås derfor ikke fradrag for disse. 

 

2.1.4 Regnskabsaflæggelse 

Da enkeltpersonsvirksomhedens ejer er skattesubjekt for virksomheden, sker regnskabsaflæggelsen 

via indehaverens selvangivelse. Dette vil blive gennemgået i afsnit 2.2.3. 

 

2.2 Skattemæssige forhold 

Indkomst der erhverves af en personlig virksomhed, er omfattet af transparensprincippet. En skat-

temæssigt transparent personlig virksomhed karakteriseres ved, at mindst én af deltagerne hæfter 

personligt med hele sin formue. Den skattemæssigt transparente personlige virksomhed er endvide-

re kendetegnet ved, at varetage ejernes økonomiske interesser. 

2.2.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

En personligt ejet enkeltpersonsvirksomhed anses ikke som et selvstændigt skattesubjekt. Det er 

således virksomhedens ejer, der udgør skattesubjektet. Det medfører, at virksomhedens ejer er skat-

tepligtig af alle virksomhedens indtægter og har fradragsret for virksomhedens fradragsberettigede 

omkostninger jf. PSL § 3. Virksomhedens resultat registreres således direkte på virksomhedens 

ejers selvangivelse.
4
 

 

                                                 
3
 Noe Munck m.fl., Selskabsformerne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, kapitel 2 afsnit 1, side 55. 

4
 Jan Pedersen m.fl. Skatteretten 2, Thomson Reuters, 2009, kapitel XIII, side 708 – 709. 
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Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter reglerne i SSL §§ 4 - 6, hvor det listes op 

hvilke indtægter og omkostninger der er skattepligtige og fradragsberettigede. Til SSL §§ 4 – 6 fin-

des et utal af reguleringer jf. reglerne i personskatteloven, afskrivningsloven og ligningsloven, reg-

lerne om opgørelse og beskatning af avancer på fast ejendom, finansielle fordringer og aktier i hen-

holdsvis ejendomsavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven med 

flere. 

 

Statsskattelovens § 4 oplister de indkomster, der skal medregnes ved opgørelsen den skattepligtige 

indkomst: 

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger 

den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, be-

staaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi”. 

 

Statsskattelovens § 5 oplister de indkomster, der ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skatte-

pligtige indkomst, mens SSL § 6 oplister de udgifter, der kan fradrages ved opgørelsen af den skat-

tepligtige indkomst. SSL § 6 A – E oplister: 

 Driftsomkostninger. De udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedlige-

holde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger. 

 Udgifter til kontorhold. 

 Pensioner og andre byrder, der påhviler et embede. 

 Renter af gæld (dog ikke alle rentetyper jf. afsnit 2.2.2.1). 

 

2.2.2 Skattemæssige reguleringer 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst tager udgangspunkt i en regnskabsmæssig opgørelse af 

virksomhedens resultat. For at opgøre den skattepligtige indkomst, skal der foretages reguleringer 

for permanente forskelle og midlertidige forskelle i forhold til det regnskabsmæssige resultat. De 

permanente forskelle består blandt andet af ej fradragsberettigede omkostninger, mens de midlerti-

dige forskelle består af øvrige skattemæssige reguleringer herunder skattemæssige afskrivninger, 

avance på salg af driftsmidler, regulering for regnskabsmæssig hensættelse til ukurans på varebe-
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holdning og debitorer. De skattemæssige reguleringer, der er relevante for virksomheden i casen, vil 

blive gennemgået nedenfor.
5
 

 

2.2.2.1 Ej fradragsberettigede omkostninger 

Omkostninger til repræsentation, typisk måltider, gaver og lignende, er modsat reklameomkostnin-

ger kun delvist fradragsberettigede. De delvist fradragsberettigede omkostninger er typisk afholdt 

overfor allerede eksisterende kunder eller forretningsforbindelser. Ved opgørelse af den skatteplig-

tige indkomst fradrages omkostningerne til repræsentation kun med 25 % jf. LL § 9, stk. 3. 

 

Beskatningen af den private andel af telefon og multimedier er fastsat af SKAT. Der reguleres for 

virksomhedens omkostning til dette ved at korrigere udgiften, der tidligere er fratrukket ved ind-

komstopgørelsen.
 6

 

 

Der er ikke skattemæssigt fradrag for bøder samt renter betalt til Told og Skat.
 7

 

 

2.2.2.2 Materielle anlægsaktiver 

Kostprisen på de materielle anlægsaktiver med en begrænset brugstid skal jf. ÅRL § 43 formind-

skes ved afskrivning, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. SSL § 

6, stk. 1, litra a sidestiller afskrivninger med driftsomkostninger. Afskrivningernes størrelse skal 

repræsentere det materielle anlægsaktivs værdiforringelse i regnskabsperioden, herunder for eksem-

pel nedslidning og teknisk eller økonomisk forældelse. Regnskabsmæssige afskrivninger foretages 

som lineære afskrivninger, altså med lige store afskrivninger fordelt over aktivets forudsatte levetid. 

 

De regnskabsmæssige afskrivninger er ofte forskellige fra de skattemæssige afskrivninger, da nogle 

skattemæssige afskrivninger foretages ved saldoafskrivningsmetoden. Reglerne for de skattemæssi-

ge afskrivninger findes i Afskrivningsloven. De skattemæssige afskrivninger foretages af det er-

                                                 
5
 Kim Füchsel m.fl., PWC Regnskabshåndbogen 2011, side 415 - 420 

6
 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, Thomson Reuters, 2009, side 67 og 75 

7
 Kim Füchsel m.fl., PWC Regnskabshåndbogen 2011, side 430 
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hvervede aktiv med tillæg af forbedringer og andre tilgange og fradrag af afståelsesbeløbet for af-

hændede aktiver samt erstatningssummer. Der er her tale om degressive afskrivninger med et fal-

dende afskrivningsbeløb år for år. Et nytilkommet aktiv afskrives skattemæssigt for et helt år, uan-

set hvornår tilgangen sker, mens der i de regnskabsmæssige afskrivninger kun afskrives fra aktivets 

købsdato. Der afskrives dog slet ikke skattemæssigt på et aktiv i det år det afgår, mens der igen i de 

regnskabsmæssige afskrivninger afskrives for perioden hvor aktivet har været ejet. 

 

I tilfælde af, at der sker et salg af et materielt anlægsaktiv, skal avancen eller tabet tilbageføres skat-

temæssigt. Dette sker for at fjerne aktivet fra den skattemæssige saldo for det pågældende anlægs-

aktiv.
 8

 

 

2.2.2.3 Debitorer 

Der gives fradrag for tab på debitorer, såfremt fordringens uerholdighed kan konstateres jf. KGL § 

3. Dette sker, når en debitor er gået konkurs, har indgået en tvangsakkord eller har fået en gældssa-

nering. Der kan kun tages skattemæssigt fradrag for en tabt debitor, i det indkomstår hvor tabet kon-

stateres. Før fordringens uerholdighed kan konstateres, kan en del af tilgodehavendet nedskrives 

ved en hensættelse til tab. Denne hensættelse giver dog ikke skattemæssigt fradag og den skatteplig-

tige indkomst reguleres derfor for forskellen på hensat til tab på debitorer primo og ultimo jf. LL § 

47, stk. 1.
9
 

 

2.2.2.4 Varebeholdning 

For at der skal kunne foretages skattemæssigt fradrag for ukurans på en del af varebeholdningen, 

skal det kunne bevises, at der er tale om fysisk, teknisk eller økonomisk ukurans på de pågældende 

varer. I tilfælde hvor dette ikke kan bevises, kan virksomheden nedskrive de ukurante varer til en 

procentmæssig del af de vurderede ukurante varer. Det første år kan varerne nedskrives til 50 % af 

den optagne værdi, det andet år til 25 % af den optagne værdi og det tredje år kan varerne nedskri-

                                                 
8
 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, Thomson Reuters, 2009, side 89 - 94. 

9
 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 2, Thomson Reuters, 2009, side 38 - 40. 
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ves til kr. 0. Hvis der er foretaget fuldt fradrag de ukurante varer, skal der foretages en skattemæssig 

regulering til den tilladte værdiansættelse.
10

  

 

2.2.2.5 Opgørelse af udskudt skat 

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst tillægges de regnskabsmæssige reguleringer, for ek-

sempel afskrivninger, det regnskabsmæssige resultat, mens de skattemæssige reguleringer, for ek-

sempel afskrivninger, fratrækkes. Forskellen mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige 

reguleringer udgør det udskudte skattegrundlag. Den udskudte skat kan regnskabsmæssigt aktiveres 

som et udskudt skatteaktiv eller en hensættelse til en udskudt skatteforpligtelse. 

 

Det udskudte skatteaktiv eller skatteforpligtelse repræsenterer den skat, som vil blive udløst i tilfæl-

de af realisation af aktivet og er et udtryk for, at der er sket en mindre eller større beskatning af sel-

skabet overskud end der egentlig burde. Ændringen i den udskudte skat udgifts- eller indtægtsføres 

og hele den udskudte skat hensættes regnskabsmæssigt.
11

 

 

2.2.3 Beskatning 

Hele den skattepligtige indkomst fra selvstædig erhvervsvirksomhed anses som personlig indkomst. 

For en enkeltpersonsvirksomhed skelnes der mellem personlig indkomst, kapitalindkomst og aktie-

indkomst. 

 

Virksomhedens resultat før renter beskattes som personlig indkomst jf. PSL § 3. Renteindtægter og 

renteomkostninger beskattes som kapitalindkomst jf. PSL § 4. Renteindtægter indgår i opgørelsen 

af den skattepligtige opgørelse, med fradrag af renteomkostninger. Renteomkostninger kan delvist 

fradrages i den personlige indkomst. Eventuel aktieavance eller -tab ved afståelse af aktiver samt 

aktieudbytte beskattes som aktieindkomst jf. PSL § 4a. Dermed opnår personlige virksomheder, 

modsat kapitalselskaber, ikke fuldt fradrag for renteomkostninger. 

 

                                                 
10

 Kim Füchsel m.fl., PWC Regnskabshåndbogen 2011, side 449 - 450 

11
 Werlauff, Selskabsskatteretten 2010/11, 2010, side 207 - 209 
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I tilfælde af, at der er underskud i den personlige enkeltpersonsvirksomhed, kan underskuddet fra-

drages direkte i ejerens øvrige indtægter. For at opnå dette fradrag, kræver det, at der er øvrige ind-

tægter, som underskuddet kan fradrages i.
12

 

 

Der er ikke mulighed for at opspare overskud i en personlig enkeltpersonsvirksomhed. Derfor bliver 

indehaveren af den personlige virksomhed beskattet af hele det konstaterede overskud. Det betyder, 

at der ikke er mulighed for at udligne indkomsten ved beskatning efter personskatteloven, som der 

er ved beskatning efter virksomhedsskatteloven.
13

 

 

Som selvstændig erhvervsdrivende betales der løbende B-skat samt AM-bidragsrater med udgangs-

punkt i den erhvervsdrivendes forskudsopgørelse. 

2.3 Delkonklusion 

Enkeltpersonsvirksomheder er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, der jf. § 1 

finder anvendelse på virksomheder, ”der har til formål at fremme virksomhedens deltageres øko-

nomiske interesser gennem erhvervsdrift”. En enkeltpersonsvirksomhed skal registreres i Det Cen-

trale Virksomhedsregister. Ved registrering tildeles virksomheden et CVR nummer. Virksomhedens 

navn skal opfylde reglerne i LEV § 6. 

 

En enkeltpersonsvirksomhed udøves for egen regning og risiko. Det betyder, at virksomhedens in-

dehaver hæfter med sin private formue overfor virksomhedens kreditorer. 

 

Virksomhedens ejer kan ikke være lønmodtager i virksomheden. Ejeren kan foretage hævninger i 

løbet af året. Disse hævninger påvirker ikke virksomhedens resultat, men derimod kapitalkontoen, 

hvor hævningerne modregnes i det overførte resultat for tidligere og indeværende regnskabsår. 

 

                                                 
12

 Noe Munck m.fl., Selskabsformerne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, kapitel 13 afsnit 3, side 453. 

13
 Noe Munck m.fl., Selskabsformerne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, kapitel 13 afsnit 3, side 450. 
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Indkomst, der erhverves af en personlig virksomhed, er omfattet af transparensprincippet, der er 

kendetegnet ved at mindst én af ejerne hæfter personligt med hele sin formue og at virksomheden 

varetager ejernes økonomiske interesser. 

 

En personligt ejet enkeltpersonsvirksomhed anses ikke som et selvstændigt skattesubjekt. Det er 

således virksomhedens ejer, der udgør skattesubjektet. Det medfører, at virksomhedens resultat re-

gistreres direkte på virksomhedens ejers selvangivelse. 

 

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter reglerne i SSL §§ 4 – 6. Den skattepligtige 

indkomst tager udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultat, der reguleres for skatte-

mæssige reguleringer. De skattemæssige reguleringer udgøres af permanente forskelle, der består af 

ej fradragsberettigede omkostninger, og midlertidige forskelle, der består af øvrige skattemæssige 

reguleringer herunder skattemæssige afskrivninger, avance på salg af driftsmidler, regulering for 

regnskabsmæssig hensættelse til ukurans på varebeholdning og debitorer. 

 

Den skattepligtige indkomst fra en enkeltpersonsvirksomhed tilhører ejerens personlige indkomst. 

Resultatet før skat beskattes som personlig indkomst, mens renteindtægter med fradrag af renteom-

kostninger beskattes som kapitalindkomst og aktieudbytte, avance eller tab beskattes som aktieind-

komst. Personlige virksomheder opnår ikke fuldt fradrag for renteomkostninger. 

 

Der er ikke mulighed for at opspare overskud i en enkeltpersonsvirksomhed, derfor beskattes inde-

haveren af hele resultatet. Er der derimod underskud i virksomheden, kan indehaveren fradrage det-

te i øvrig personlig indkomst i det indeværende regnskabsår. 
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3. Virksomhedsskatteordningen 

Dette afsnit omhandler de erhvervsretlige og skattemæssige forhold for personselskaber, der vil 

indtræde i virksomhedsskatteordningen og en overordnet beskrivelse af begreberne i virksomheds-

skatteordningen samt en kort beskrivelse ved udtræden eller omdannelse af en virksomhed i virk-

somhedsskatteordningen. Endvidere vil beskatningsreglerne i virksomhedsskatteordningen blive 

gennemgået og herunder de muligheder, som virksomhedsskatteordningens regler giver. 

 

3.1 Indledning 

Da man i 1987 indførte, at personers skattepligtige indkomst skulle opdeles i personlig indkomst, 

kapitalindkomst og aktieindkomst, betød det, at der ikke længere var fuldt fradrag for renteudgifter. 

Med denne lovændring blev der samtidig en forskel i beskatningen i forhold til virksomhedsformer-

ne. For at sikre at selvstændigt erhvervsdrivende fik fuld fradragsret for sine renteudgifter, indførte 

man, som et led i skattereformen, virksomhedsskatteordningen.  

 

3.2 Formål 

Virksomhedsskatteordningen blev indført med det væsentligste formål, at sikre den selvstændige 

erhvervsdrivende fuld fradragsret for alle driftsudgifter herunder renteudgifter ved opgørelsen af 

virksomhedens overskud, der bliver beskattet som personlig indkomst. Det betyder, at skattefra-

dragsværdien bliver højere for renterne end, hvis der kun var fradrag for renteudgifterne i kapital-

indkomsten. Derudover giver det den selvstændige erhvervsdrivende bedre mulighed for at konsoli-

dere og udvide virksomheden, da der i virksomhedsskatteordningen er mulighed for at opspare 

overskud, der bliver beskattet lempeligere, end hvis overskuddet anvendes til privatforbrug. Opspa-

ringsordningen giver desuden den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at udjævne svingen-

de indkomstforhold. Det kan være en fordel i et progressivt skattesystem som det danske.  

 

3.3 Erhvervsretlige forhold   

De erhvervsretlige forhold er grundlæggende ens, uanset om reglerne for beskatning efter person-

skattelovens almindelige regler eller virksomhedsskattelovens regler benyttes. De erhvervsretlige 
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forhold for en personlig virksomhed, der ikke har tilvalgt virksomhedsskatteordningen er beskrevet 

i afsnit 2.1. Derudover er der nogle få erhvervsretlige forhold, der i virksomhedsskatteordningen er 

forskellige fra den personlige virksomhed, der ikke har tilvalgt virksomhedsskatteordningen. Disse 

betingelser er beskrevet i nedenstående afsnit.   

 

3.4 Betingelser for anvendelse af virksomhedsskatteordningen   

For at kunne anvende virksomhedsskatteordningen er der nogle betingelser, som skal være opfyldt. 

I de efterfølgende underpunkter vil reglerne i hovedtræk blive gennemgået.  

 

3.4.1 Selvstændigt erhvervsdrivende personer 

Det er kun skattepligtige personer, der driver selvstændig virksomhed, som kan anvende virksom-

hedsskatteordningen, jf. VSL § 1, stk. 1. Loven har dog ikke nogen definition af, hvornår en skatte-

pligtig person kan anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende. Der er dog dannet en praksis, 

der giver nogle indikationer på, om det er en erhvervsmæssig virksomhed eller f.eks. en hobbyvirk-

somhed. Væsentlige kendetegn for den selvstændige erhvervsvirksomhed er, at den selvstændige 

erhvervsdrivende driver sin virksomhed nogenlunde regelmæssigt for egen regning og risiko i en 

længere periode med det formål at få et økonomisk udbytte. Hertil kan det oplyses, at drift af en 

hobbyvirksomhed med overskud ikke berettiger til anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Det 

kan være en gråzone, og derfor har der været mange domme på dette område. Det er ud fra disse 

afgørelser, at ovenstående kendetegn er blevet udformet.  

 

En selvstændigt erhvervsdrivende kan drive flere virksomheder, men vælges virksomhedsskatteord-

ningen skal samtlige virksomheder behandles som én i forhold til virksomhedsskatteordningen, jf. 

VSL § 2, stk. 3. I det omvendte scenarie hvor flere skattepligtige personer driver én virksomhed, 

kan hver enkel ejer frit vælge at anvende virksomhedsskatteordningen. Det er altså uden betydning, 

hvad de andre ejere vælger.  

 

3.4.2 Tilvalg af virksomhedsskatteordningen 

I forbindelse med indsendelsen af den skattepligtiges selvangivelse skal der tilkendegives om, 

hvorvidt den selvstændige erhvervsdrivende vil anvende virksomhedsskatteordningen. Tilvalget af 
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virksomhedsskatteordningen gælder kun for ét indkomstår. Det giver den skattepligtige mulighed 

for skifte mellem beskatningsreglerne efter virksomhedsskatteordningen eller personskattelovens 

almindelige regler fra det ene år til det andet, jf. VSL § 1, stk. 1. Virksomhedsskatteordningen er på 

den måde fleksibel og giver den skattepligtige mulighed for at optimere sin beskatning. 

 

3.4.3 Opdeling af virksomheden og den erhvervsdrivendes økonomi 

Selvom kriteriet, om at der drives erhvervsmæssig virksomhed, er opfyldt, så kan den skattepligtige 

person kun beskatte virksomhedens resultat efter reglerne i virksomhedsskatteordningen og ikke 

den private økonomi. Virksomhedens ejer skal derfor opdele sin økonomi efter privat- og virksom-

hedsøkonomi, jf. VSL § 1, stk. 2. For at opfylde denne betingelse skal der udarbejdes et selvstæn-

digt regnskab for virksomheden, hvor bogføringslovens bestemmelser er overholdt og kravene i 

mindstekravsbekendtgørelsen er opfyldt. 

 

I regnskabet er det som hovedregel kun de erhvervsmæssige aktiver og passiver, der kan indgå i 

virksomhedsskatteordningen. Der er dog nogle aktiver, selvom de benyttes erhvervsmæssigt, der 

ikke kan indgå i virksomhedsskatteordningen. De er nævnt i VSL § 1, stk. 2. Ellers skal de er-

hvervsmæssige aktiver og passiver omfattes af ordningen. Der findes også aktiver, der bliver benyt-

tet til både private og erhvervsmæssige formål, altså blandet benyttede aktiver. De kan som hoved-

regel ikke indgå i virksomhedsskatteordningen, jf. VSL § 1, stk. 3. I samme paragraf er der dog 

nævnt nogle bestemte blandede benyttede aktiver, såsom ejendomme, biler og multimedier, der helt 

eller delvist kan eller skal indgå i virksomhedsskatteordningen.  

 

For en blandet benyttet ejendom kan den erhvervsmæssige del medtages i virksomhedsskatteord-

ningen. Der skal derfor laves en opgørelse over fordelingen af ejendomsværdien på den private og 

erhvervsmæssige anvendelse. Det betyder, at det kun er udgifter til den erhvervsmæssige del af 

ejendommen, der kan medtages.
14

 

 

Blandet benyttede biler kan behandles på flere måder. Den erhvervsdrivende kan enten vælge at 

lade bilen indgå i virksomhedsskatteordningen eller holde den udenfor. Vælger den erhvervsdriven-

de at lade bilen indgå i virksomhedsskatteordningen, kan alle udgifter og afskrivninger på bilen 
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fradrages i virksomheden. Det betyder dog, at den erhvervsdrivende skal beskattes af fri bil i hen-

hold til reglerne i LL § 16, stk. 4. Alternativt kan bilen holdes uden for virksomhedsskatteordnin-

gen. Det betyder, at den erhvervsdrivende i stedet enten kan få refunderet de faktiske omkostninger, 

der er til den erhvervsmæssige kørsel, eller få kørselsgodtgørelse ud fra de faktisk erhvervsmæssige 

kørte kilometer. For at finde den mest optimale metode skal der blandt andet kigges på fordelingen 

mellem den erhvervsmæssige og private kørsel.
15

 

 

Reglerne for beskatning af multimedier blev ændret fra og med indkomståret 2010. Blandet benyt-

tede multimedier kan indgå i virksomhedsskatteordningen, hvor der er fuldt fradrag for driftsudgif-

ter og afskrivninger på multimedier. Multimedier omfatter computer inkl. tilbehør, internetopkob-

ling og telefon med abonnement og forbrugsudgifter, jf. LL § 16, stk. 12.  Ligesom med den blandet 

benyttede bil skal den erhvervsdrivende beskattes af den private brug af multimedierne. Den private 

anvendelsesværdi er fastsat til kr. 3.000, jf. LL § 16, stk. 12. I lov nr. 1382 af 28/12 2011 afskaffede 

den nye regering multimedieordningen og genindførte de indtil 2010 gældende regler om beskat-

ning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse. De nye regler har virkning fra 1. 

januar 2012 og er derfor ikke behandlet yderligere i denne opgave, jf. afsnit 1.3 ”afgrænsning”.
16

 

 

Udover de 3 ovennævnte blandet benyttede aktiver kan den erhvervsdrivende stille andre blandet 

benyttede aktiver til rådighed for virksomheden. Virksomheden kan godtgøre den erhvervsdrivende 

for dennes udgifter og fratrække godtgørelsen som en driftsudgift i virksomheden.
17

 

 

3.4.4 Begreber i virksomhedsskatteordningen 

Nedenstående afsnit indeholder en redegørelse af de forskellige begreber, som anvendes i virksom-

hedsskatteordningen.  

 

3.4.4.1 Indskudskonto 

Ved tilvalget af virksomhedsskatteordningen skal den erhvervsdrivende ved regnskabsårets begyn-

delse lave en opgørelse af de aktiver og gældsposter, som overføres til virksomheden, jf. VSL § 3, 

                                                 
15

 Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.G.2.1.6.3 

16
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17
 Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.G.2.1.6.4 
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stk. 3. Indskudskontoen, som denne opgørelse kaldes, er en opgørelse af den skattemæssige værdi af 

de aktiver, som den erhvervsdrivende skyder ind i virksomhedsskatteordningen, fratrukket virk-

somhedens gæld. En gang om året ved indkomstårets udløb reguleres indskudskontoen. Regulerin-

gen er en opgørelse over årets indskud, som lægges til, og årets overførsler af værdier til den er-

hvervsdrivendes privatøkonomi, der ikke er overskud, trækkes fra, jf. VSL § 3, stk. 6. Det er altså 

kun ved yderligere indskud eller hævninger af indskud, at indskudskontoen skal reguleres og ikke 

som følge af, at de indskudte aktiver eller passiver ændrer værdi. De værdier, der er indskudt på 

indskudskontoen, er altså et udtryk for den egenkapital, som den erhvervsdrivende har skudt ind i 

virksomhedsskatteordningen. Alt indestående på indskudskontoen kan senere hæves skattefrit i hæ-

verækkefølgen, jf. afsnit 3.4.4.3, og uden rentekorrektion. Dog kan for mange overførsler fra virk-

somheden til den skattepligtige bevirke, at den skattepligtige teknisk set har lånt fra virksomheden, 

hvilket betyder, at der skal beregnes rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 1 og nedenstående afsnit 

3.4.4.2. 
18

    

 

Enhver overførsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden anses for et indskud og skal 

derfor med i opgørelsen af indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 1. Denne regel kan give nogle udfor-

dringer i forbindelse med opdeling af virksomhedens og den skattepligtiges økonomi, da der i man-

ge personlige virksomheder kun er én bankkonto, som er den, den skattepligtige også bruger privat. 

Der kan derfor være mange hævninger, der kan være meget vanskelige at adskille. Det er derfor 

muligt, at bogføre beløb på en mellemregningskonto, jf. VSL § 4 a og afsnit 3.4.4.4, så den skatte-

pligtige dermed ikke kan yde lån til virksomheden, som kan tilbageføres uden om hæverækkeføl-

gen, jf. afsnit 3.4.4.3.
19

 

 

Værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der indgår i opgørelsen af indeståendet på indskudskon-

toen, sker som udgangspunkt på grundlag af værdien ultimo året før virksomhedsskatteordningen 

tilvælges, jf. VSL § 3, stk. 4. Nedenstående figur 1 er en oversigt over værdiansættelsen af aktiver 

og passiver ved opgørelsen af indskudskontoen: 
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Figur 1 - Oversigt over værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelsen af indskuds-

kontoen 

  Værdiansættelsesmetode 

Aktiver   

Driftsmidler Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fradra-

ges ikke ved opgørelsen af indskudskontoen. 

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi. 

Driftsmidler, der hidtil er anvendt 

privat 

Handelsværdi. 

Varelagre Værdien opgøres efter varelagerlovens § 1, stk. 1-3. 

Goodwill Kontantomregnet anskaffelsessum reduceret med af-

skrivninger. 

Finansielle aktiver, der ikke omfat-

tes af VSL § 1, stk. 2 

Kursværdi som udgangspunkt. 

Øvrige aktiver Anskaffelsessum reduceret med skattemæssige afskriv-

ninger. Omregnes anskaffelsessummen til kontantværdi, 

anvendes denne. 

Passiver   

Gæld Kursværdi 

    

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.G.2.4.4 

 

3.4.4.2 Rentekorrektion 

Reglerne om rentekorrektion, der er beskrevet i VSL § 11, er indført med det formål, at modvirke at 

den erhvervsdrivende opnår fuldt skattemæssigt fradrag for sine private renteudgifter, da det kan 

påvirke størrelsen af den progressivt beskattede personlige indkomst med en evt. påvirkning for 

topskatten. Rentekorrektionen er en korrektion af konsekvenserne af, at den erhvervsdrivende, der 

anvender virksomhedsskatteordningen, overfører privat gæld og dermed private renteudgifter til 

virksomheden. Det giver den erhvervsdrivende fradragsret for hele skatteværdien af renteudgifterne. 

Det gør til gengæld, at kapitalafkastgrundlaget, jf. afsnit 3.4.4.5, bliver formindsket tilsvarende med 

kursværdien af gælden, således at kapitalafkastet bliver mindre. Fordelen ved at indskyde renteud-
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gifterne i virksomhedsskatteordningen og få fradraget i virksomheden modsvares som udgangs-

punkt af, at der bliver et lavere beløb til beskatning som kapitalindkomst. Er virksomhedens kapi-

talafkastgrundlag negativt, gør førnævnte virkning sig imidlertid ikke gældende. 

 

Hvis indskudskontoens saldo ved indtræden i virksomhedsskatteordningen er negativ, er det et ud-

tryk for den erhvervsdrivendes private gæld, medmindre den erhvervsdrivende kan dokumentere, at 

det negative beløb skyldes erhvervsmæssig gæld. Der skal, som tidligere nævnt, være en afgræns-

ning mellem private og erhvervsmæssige aktiver og passiver. Dog blev der i landsskatteretten, 

SKM2007.588.LSR, truffet afgørelse om, at den erhvervsdrivendes prioritetsgæld, der ved optagel-

sen af gælden i overvejende grad ansås for at vedrøre private formål, kunne indgå i virksomheds-

skatteordningen mod at der skete rentekorrektion.
 
 

 

Indskudskontoens saldo kan dog, som følge af de årlige reguleringer, blive negativ, mens den er-

hvervsdrivende er i virksomhedsskatteordningen. Det skyldes, at den erhvervsdrivende har hævet 

mere end overskuddet og det oprindelige indskud. Det kan derfor betegnes som, at den erhvervsdri-

vende har taget lån i virksomheden, da den negative saldo er et udtryk for privat gæld.
 20

  

 

Der skal ved en negativ indskudskonto beregnes rentekorrektion, hvis indskudskontoen er negativ 

enten ved indkomstårets primo eller ultimo, samt hvis der sker indskud og hævninger på indskuds-

kontoen i det samme indkomstår, jf. VSL § 11. Rentekorrektionsbeløbet beregnes ved at gange den 

største negative saldo på indskudskontoen enten primo eller ultimo med kapitalafkastsatsen, jf. VSL 

§ 9. Dog kan beløbet højst udgøre det mindste af følgende beløb: 

 Det største negative kapitalafkastgrundlag ved indkomstårets primo eller ultimo ganget med 

kapitalafkastsatsen.  

 Hvis kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo begge er enten positiv eller 0, bliver rentekor-

rektionsbeløbet kr. 0. 

 Virksomhedens nettorenteudgifter nedsat med kursgevinster og forhøjet med kurstab, der ef-

ter kursgevinstloven er skattepligtige.  

Ovenstående er illustreret i nedenstående figur 2: 
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Figur 2 - Beregning af rentekorrektion               

  

Eksempel 

A   

Eksempel 

B   

Eksempel 

C   

Eksempel 

D   

           

Indskudskonto primo -50.000  -50.000  -50.000 * 100.000   

           

Indskudskonto ultimo -100.000 * -100.000 * 25.000  -75.000 * 

           

Kapitalafkastgrundlag primo -95.000 * -150.000  200.000  -125.000 * 

           

Kapitalafkastgrundlag ultimo -80.000  -200.000 * 100.000  150.000   

           

Rentekorrektion beregnes af -95.000   -100.000   -50.000   -75.000   

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.G.2.13.1. 

 

I ovenstående figur 2 er det mest negative kapitalafkastgrundlag og den mest negative indskudskon-

to markeret med * i hvert af de fire eksempler. Det beløb, der er mindst negativt af beløbene marke-

ret med *, beregnes rentekorrektionen af. Hvis kapitalafkastgrundlaget er 0 eller positivt både primo 

og ultimo året, som i eksempel C, er beregningsgrundlaget 0, hvilket gør, at der ikke er markeret 

med * i kapitalafkastgrundlaget i eksemplet.
21

  

 

I virksomhedsskatteloven er der værnsregler, der skal sikre, at der beregnes rentekorrektion, hvis 

der er foretaget indskud efter VSL § 3 stk. 1 og overført værdier til den erhvervsdrivende i hæve-

rækkefølgen efter VSL § 5 i det samme indkomstår, jf. VSL § 11, stk. 2. Værnsreglerne forhindrer, 

at fordelene ved at hæve i starten af året og indskyde ultimo i det samme indkomstår undgås. 
22

 

 

Rentekorrektionsbeløbet skal skattemæssigt behandles efter VSL § 11, stk. 3. Det betyder, at rente-

korrektionsbeløbet tillægges den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten. Rentekor-

rektionen påvirker således ikke den samlede indkomst, men kun fordelingen mellem kapitalindkom-

sten og den personlige indkomst. Skattemæssigt betyder det, at rentekorrektionsbeløbet indgår i 

                                                 
21

 Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.G.2.13.3.1 

22
 Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.G.2.13.3.2 



Side 40 af 110 

beregningsgrundlaget for AM-bidraget, jf. AMBL § 5, stk. 1. Det er en af årsagerne til, at den sam-

lede skat stiger, hvis der er rentekorrektion. En anden årsag er, at kapitalindkomst har en lavere 

skatteprocent tillige fradragsværdi. Ved at rentekorrektionsbeløbet medregnes direkte i den person-

lige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten indgår rentekorektionen ikke i virksomhedens over-

skudsdisponering, hæverækkefølge og indkomstopgørelse. Desuden angiver reglerne i VSL § 11, 

stk. 3, at rentekorrektionsbeløbet ikke indgår i beregningsgrundlaget for overførsel til medarbejden-

de ægtefælle.
23

 

 

3.4.4.3 Hæverækkefølgen 

Reglerne om hæverækkefølgen i VSL § 5 er indført, fordi beløb, der overføres fra virksomheden til 

den skattepligtige, beskattes forskelligt. Det er derfor ikke uvæsentligt, om man overfører indskud, 

beløb ud over indskud eller virksomhedsoverskud. Førstnævnte, overførte beløb fra indskudskonto-

en, beskattes ikke, mens overført virksomhedsoverskud bliver beskattet enten i den personlige ind-

komst eller i kapitalindkomsten. Der skal foretages rentekorrektion i henhold til afsnit 3.4.4.2, hvis 

det overførte er beløb ud over indeståendet på indskudskontoen, jf. VSL § 11, stk. 1. Der er altså 

skattemæssige forskelle på, hvilke overførsler fra virksomheden til den skattepligtige, der bliver 

foretaget. Derfor er der, jf. VSL § 5, stk. 1, fastsat følgende hæverækkefølge: 

1. Kapitalafkast efter VSL § 7, som vedrører det forudgående indkomstår, der overføres til den 

skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 1. Beløbet 

blev ved hensættelsen beskattet som kapitalindkomst og skal derfor ikke beskattes. 

2. Resterende overskud efter VSL § 10, stk. 1, der vedrører det forudgående indkomstår, og 

som overføres til den skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse, jf. VSL § 5 

stk. 1, nr. 2. Beløbet blev ved hensættelsen beskattet som personlig indkomst og skal derfor 

ikke beskattes. 

3. Overskud i det pågældende år i følgende rækkefølge svarende til ovenstående rækkefølge 

for det forudgående år: 

a) Årets kapitalafkast efter VSL § 7, som overføres til den skattepligtige inden udløbet af 

fristen for indgivelse af selvangivelse, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 3 a, herunder kapitalafkast 

der medregnes som personlig indkomst efter VSL § 23 a. Beløbet beskattes som kapital-

indkomst. 
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b)  Resterende overskud efter VSL § 10, stk. 1 for hævningsåret, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 3. 

Beløbet beskattes som personlig indkomst.  

4. Opsparet overskud fra tidligere år, jf. VSL § 5. stk. 1, nr. 4. Beløbet beskattes som personlig 

indkomst. 

5. Indestående på indskudskontoen, jf. VSL § 5. stk. 1, nr. 5. Beløbet skal ikke beskattes.
24

 

 

Det anses, at overførslen af en række værdier fra virksomheden til den skattepligtige går forud for 

prioritetsordnen i VSL § 5, stk. 1. Det kan være beløb, såsom en omkostningsrefusion, der overfø-

res til den skattepligtige og fradrages som driftsomkostninger i virksomheden, medmindre beløbene 

bogføres på mellemregningskontoen, jf. VSL § 4a, stk. 4 og stk. 5. Det samme gælder beløb, der 

overføres fra virksomheden til den skattepligtige til dækning af virksomhedsskat, er ikke omfattet af 

reglerne i VSL § 5, stk. 1 om hæverækkefølge, jf. VSL § 5, stk. 3. Det betyder, at hvis den skatte-

pligtige har indbetalt for meget a conto virksomhedsskat i forhold til den endelige virksomhedsskat 

for samme indkomstår, så kan dette tilbageføres uden skattemæssige konsekvenser. Disse beløb 

samt evt. andel af kapitalafkast, jf. VSL § 4, skal altid være overført til den skattepligtige. Hvis de 

faktisk overførte beløb og evt. hensatte beløb til senere hævning ikke kan dække de førnævnte over-

førsler, så anses det manglende beløb som indskudt af den skattepligtige i virksomheden.
25

 Hvis der 

er overført værdier til den skattepligtige fra virksomheden ud over overførslerne benævnt i VSL § 5, 

stk. 1, efter VSL § 5, stk. 2, så skal der måske beregnes rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1 og 2, 

jf. afsnit 3.4.4.2. Rentekorrektionen indgår ikke i hæverækkefølgen. Disse beløb skal tillægges den 

personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten.
26

 

 

Samtlige overførsler af værdier, der er overført til den skattepligtige, er omfattet i den udvidede 

hæverækkefølge: 

1. Beløb, der overføres forud for de beløb, som nævnes i VSL § 5, stk. 1. Beløb, der overføres 

til refusion af driftsomkostninger, som den skattepligtige har afholdt for virksomheden, 

medmindre reglerne om mellemregningskonto anvendes, jf. VSL § 4 a, stk. 4. Refusioner til 

dækning af leje af lokaler i en ejendom, hvor der ikke er foretaget vurderingsfordeling, be-

skattes som kapitalindkomst. Beløb til en medarbejdende ægtefælle beskattes som personlig 
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indkomst hos ægtefællen, såfremt beløbet ikke er bogført på mellemregningskontoen, jf. 

VSL § 4 a, stk. 5. Refusion af beløb, som den skattepligtige har udlagt for virksomheden, 

beskattes ikke. Beløb, der overføres til dækning af virksomhedsskat, overføres skattefrit. 

2. Beløb, der er afsat til senere faktisk hævning i sidste års regnskab, overføres skattefrit, idet 

den eventuelle beskatning har fundet sted i tidligere indkomstår, da de blev afsat til hæv-

ning. 

3. Beløb, der overføres fra konto for opsparet overskud. Årets kapitalafkast skal først opgøres i 

den del, der skal overføres til den skattepligtige. Den hævede del af kapitalafkastet beskattes 

som kapitalindkomst, medmindre den skattepligtige vælger at hæve det som personlig ind-

komst efter reglerne i VSL § 23 a. Det resterende overskud, der beskattes som personlig 

indkomst, overføres derefter.  

4. Beløb, der overføres fra konto for opsparet overskud. Beløbet, dvs. hævningen på kontoen 

og den dertil hørende virksomhedsskat, beskattes efter VSL § 10, stk. 3, som personlig ind-

komst. 

5. Beløb fra indskudskontoen. Beløbet kan hæves skattefrit.  

6. Beløb, der overføres ud over indestående på indskudskontoen. Overførslen gør, at der skal 

foretages en rentekorrektion efter reglerne i VSL § 11, stk. 1, da indskudskontoen bliver ne-

gativ. Rentekorrektionen indgår ikke i hæverækkefølgen, idet den samlede rentekorrektion 

efter VSL § 11, stk. 1 og 2, medregnes direkte ved opgørelsen af den skattepligtiges person-

lige indkomst og fradrages i den skattepligtiges kapitalindkomst. Reglerne om rentekorrek-

tion er beskrevet nærmere i afsnit 3.4.4.2. Overførslen ud over indestående på indskudskon-

toen anses for at være et ”privat lån” i virksomheden, der ikke bliver beskattet.
27

 

 

3.4.4.4 Mellemregningskonto 

Den skattepligtige og virksomheden kan etablere en mellemregningskonto, jf. VSL § 4 a, selvom 

virksomheden og den skattepligtige er et og samme retssubjekt, så der i princippet ikke kan være 

gæld og tilgodehavender mellem den skattepligtige og virksomheden. Etableringen af mellemreg-

ningskonto er til for at kunne tilpasse kravet om opdeling af virksomhedens økonomi og den skatte-

pligtiges private økonomi, jf. VSL § 2, stk. 1 og afsnit 3.4.3. Det har især været med henblik på de 

tilfælde, hvor den skattepligtige og virksomheden anvender den samme konto i et pengeinstitut, da 
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det vil være en meget svær opgave at skelne indskud på indskudskontoen fra placering af private 

midler på kontoen i pengeinstituttet. Beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, kan tilbage-

føres skattefrit til privatøkonomien uden om hæverækkefølgen, mens beløb på indskudskontoen 

modsætningsvis tilbageføres til privatøkonomien i hæverækkefølgen. Der kan dog ikke bogføres 

beløb på mellemregningskontoen i åbningsbalancen ved den skattepligtiges indtræden i virksom-

hedsskatteordningen. 
28

  

 

Indestående på mellemregningskontoen skal ikke medregnes ved opgørelsen af virksomhedens ka-

pitalafkastgrundlag, jf. VSL § 8, stk. 1, og mellemregningskontoen bliver ikke forrentet. Der kan 

kun indskydes kontante beløb på mellemregningskontoen, hvilket er for at undgå omgåelse af ord-

ningens regler.
29

  

 

Som nævnt ovenfor kan beløb overføres fra mellemregningskontoen til privatøkonomien uden om 

hæverækkefølgen og uden rentekorrektion. Dette gør sig kun gældende, så længe saldoen er positiv, 

da der ved en negativ saldo skal udlignes ved en overførsel i hæverækkefølgen efter VSL § 5. Det 

skyldes, at den skattepligtige ikke må kunne låne af virksomheden uden om hæverækkefølgen og 

uden rentekorrektion.
30

  

 

3.4.4.5 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

I virksomhedsskatteordningen er der mulighed for, at udskille en del af virksomhedens overskud 

som kapitalafkast fra den personlige indkomst til kapitalindkomst, hvilket giver en lempeligere be-

skatning, da kapitalafkastet beskattes efter samme regler som f.eks. renteindtægter, jf. PSL § 4. 

Virksomhedens resterende overskud beskattes derfor som personlig indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1, 

mens kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4. Denne regel er indført for skatte-

mæssigt at sidestille kapitalplacering i en aktiv erhvervsmæssig virksomhed med en passiv kapital-

placering i f.eks. obligationer. Det førnævnte kapitalafkast, der bliver flyttet, er altså et beregnet 

afkast af den erhvervsdrivendes investerede kapital.
31
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Kapitalafkastet beregnes efter VSL § 7, som kapitalafkastgrundlaget ganget med kapitalafkastsat-

sen, der i indkomståret 2011 er på 2 procent. Kapitalafkastsatsen beregnes på grundlag af et gen-

nemsnit af den effektive obligationsrente for de første 6 måneder af året, der nedrundes til nærmeste 

hele antal procentpoints, jf. VSL § 9. Beregningen skal ikke foretages af den erhvervsdrivende selv, 

da kapitalafkastsatsen beregnes af Københavns Fondsbørs og offentliggøres på bl.a. SKATs hjem-

meside.
32

 Beregningen af kapitalafkastet kan give et negativt resultat. Hvis dette sker, sættes kapi-

talafkastet til kr. 0. Det betyder med andre ord, at der kun kan beregnes kapitalafkast såfremt, at 

kapitalafkastgrundlaget er positivt.
33

 

 

Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget skal foretages hvert år ved indkomstårets begyndelse, jf. 

VSL § 8, stk. 1. Hvis virksomheden er nystartet skal kapitalafkastgrundlaget opgøres ved virksom-

hedens start. Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres som virksomhedens aktiver fratrukket gæld, hen-

sættelser til senere faktisk hævning efter henholdsvis VSL § 4 og VSL § 10, stk. 1, indestående på 

mellemregningskontoen efter VSL § 4 a og fratrukket overførsler fra virksomhedsskatteordningen 

til privatøkonomien med virkning fra indkomstårets begyndelse. Kapitalafkastgrundlaget i virksom-

hedsskatteordningen er således en nettoopgørelse i modsætning til i kapitalafkastordningen, hvor 

gæld ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget som udgangspunkt ikke fratrækkes.
34

 

 

Kapitalafkastgrundlaget er en benævnelse for den egenkapital, der er bundet i virksomheden i rela-

tion til kapitalafkastsberegningen. Værdiansættelsen af de aktiver og gældsposter, der indgår i kapi-

talafkastgrundlaget opgøres efter reglerne i VSL § 8, stk. 2. Disse regler er i vid udstrækning de 

samme, som gælder for opgørelse af indskudskontoen, jf. afsnit 3.4.4.1. Dog sker der en løbende 

værdiregulering af de aktiver og passiver, der indgår i virksomhedsskatteordningen, ved den årlige 

opgørelse af kapitalafkastgrundlaget. Denne værdiregulering skal ikke foretages på indskudskonto-

en.  
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3.4.4.6 Konto for opsparet overskud 

På kontoen for opsparet overskud opgøres det overskud, der spares op i virksomheden og som ikke 

overføres til den skattepligtiges privatøkonomi. Både resterende overskud og kapitalafkast kan spa-

res op. Uanset om det indestående på kontoen for opsparet overskud er kapitalafkast eller resterende 

overskud, så skal det beskattes med virksomhedsskatten på 25 procent. Virksomhedsskatten fra-

trækkes ved slutskatteberegningen, hvis der overføres fra kontoen for opsparet overskud til privat-

økonomien, hvor det indgår i opgørelsen af den personlige indkomst. Hvis virksomhedsskatten 

overstiger slutskatten, så kan det overskydende skattebeløb udbetales kontant, jf. VSL § 10, stk. 3, 

eller fremføres/overføres efter bestemmelserne i VSL § 10, stk. 4. Det giver således den selvstæn-

digt erhvervsdrivende samme mulighed som selskaber m.fl. for at kunne konsolidere og udvide 

virksomheden, idet de resterende 75 procent af virksomhedens opsparede overskud kan reinvesteres 

i virksomheden. I virksomhedens regnskab vil de resterende 75 procent blive registreret på en sær-

skilt konto, jf. VSL § 10, stk. 2, 2. pkt. Det opsparede overskud, som virksomheden har opsparet i 

tidligere år, kan den erhvervsdrivende selv bestemme, hvornår skal overføres til privatøkonomien 

og dermed udløse beskatning i den personlige indkomst. Det giver den erhvervsdrivende mulighed 

for, at udjævne indkomster fra gode år til dårlige år, så den erhvervsdrivende i nogen grad kan imø-

degå den progressive beskatning, der er i Danmark. Ved at udskyde beskatningen til et senere ind-

komstår påtager den erhvervsdrivende sig en risiko for, at skattelovgivningen bliver ændret således, 

at opsparet overskud, der tages ud til beskatning, bliver beskattet hårdere end, da overskuddet blev 

opsparet og omvendt.
35

  

   

3.4.4.7 Hensættelse til senere faktisk hævning 

Hensættelse til senere faktisk hævning er en regnskabsmæssig hensættelse, hvor den faktiske udbe-

taling fra virksomheden sker på et senere tidspunkt. I regnskabet skal hensættelsen være bogført, så 

det står som et passiv i ultimobalancen inden fristen for indsendelse af selvangivelsen for indkomst-

året. Hensættelsen beskattes i det indkomstår, som hævningen vedrører. Beløbet kan dermed senere 

hæves skattefrit. Hensættelse til senere faktisk hævning kan være en fordel at anvende, hvis årets 

samlede overførsler i henhold til hæverækkefølgen er mindre end grænsen for topskat, da man såle-
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des kan beskatte noget af et opsparet overskud, som om det var hævet i året, og dermed udjævne 

indkomsten over flere indkomstår, så topskat begrænses eller helt undgås.
36

 

 

3.4.5 Indkomstopgørelse 

Virksomhedens skattepligtige indkomst skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, 

jf. VSL § 6, stk. 1. Dog anvendes ikke personskattelovens regler om renter, da der er særlige regler 

om renteperiodisering. De erhvervsmæssige renteudgifter kan ved anvendelse af virksomhedsskat-

teordningen fradrages i den skattepligtiges personlige indkomst, hvorimod den skattepligtige kun 

ville få fradrag for de erhvervsmæssige renteudgifter i kapitalindkomsten, hvis den skattepligtige 

anvender reglerne efter personskattelovens almindelige regler. Det betyder med andre ord, at rente-

udgifterne får større fradragsværdi, da renteudgifterne reducerer grundlaget for arbejdsmarkedsbi-

drag. Skattepligtige personer kan fradrage renteudgifter ved indkomstopgørelsen i det indkomstår, 

hvori renten forfalder til betaling, jf. LL § 5, stk. 1, mens renteudgifter og renteindtægter, der kan 

henføres til virksomhedsskatteordningen, periodiseres i forhold til indkomstperioden, jf. VSL § 6, 

stk. 2. Herudover skal et eventuelt rentekorrektionsbeløb, som kan være udløst af en negativ ind-

skudskonto, jf. afsnit 3.4.4.2, indregnes i den skattepligtiges personlige indkomst, jf. VSL § 11, stk. 

3, mens den skattepligtiges kapitalindkomst nedsættes med tilsvarende beløb.
37

 

 

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres som virksomhedens samlede indtægter fratrukket 

virksomhedens udgifter. Driftsomkostninger er udgifter, som er afholdt med henblik på at erhverve, 

vedligeholde eller sikre indkomsterhvervelsen, jf. SSL § 6, stk. 1, litra a. Der er dog nogle er-

hvervsmæssige udgifter, der ikke er fradragsberettigede ved opgørelsen af virksomhedens skatte-

pligtige indkomst, selvom de er afhold med henblik på at erhverve, sikre eller vedligeholde ind-

komsterhvervelsen. Dette kan være udgifter, der har karakter af etablering, det vil sige er afholdt 

med henblik på en varig indretning eller udvidelse af indkomstgrundlaget, udgiften ikke har nær 

tilknytning til indkomsterhvervelsen, eller udgiften vedrører private udgifter. 

 

Repræsentationsudgifter kan kun fratrækkes i virksomhedens skattepligtige indkomst med 25 pro-

cent, da 75 procent af repræsentationsudgifter ikke er fradragsberettigede, jf. LL § 8, stk. 4. Dette er 
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selvom udgiften er afholdt med henblik på at erhverve, vedligeholde eller sikre indkomsterhvervel-

sen. Herudover er gebyrer og renter til SKAT ej fradragsberettigede. Til gengæld er rentetillæg, 

altså renteindtægter, fra SKAT ikke skattepligtige. Der er altså nogle omkostninger, som man har 

vedtaget, der kun giver delvist fradrag eller slet intet. Det er som beskrevet i afgrænsningerne, jf. 

afsnit 1.3, for omfattende at gennemgå alle omkostninger, der ikke er fradragsberettigede, og det er 

ikke formålet med projektet at redegøre for dette.
38

 

 

Virksomhedens overskud, efter ovenstående reguleringer samt eventuel overførsel af kapitalafkast, 

beskattes som personlig indkomst i det indkomstår, hvor det resterende overskud er overført til den 

skattepligtige, jf. VSL § 10, stk. 1. Hvis der er overskud, der ikke overføres til den skattepligtige, 

skal det beskattes med en acontovirksomhedsskat på 25 procent, jf. VSL § 10, stk. 2. De resterende 

75 procent tilgår kontoen for opsparet overskud. Hvis acontoskatteprocenten på 25 % bliver ændret, 

så skal der oprettes en ny konto for opsparet overskud. Dette skyldes, at de tidligst opsparede over-

skud skal anvendes først, FIFO-princippet, jf. VSL § 10, stk. 5. Hvis kapitalafkastet, der vedrører 

finansielle aktiver og dermed skal overføres til den skattepligtige, jf. VSL § 4, stk. 1, er større end 

overskuddet i virksomheden eller det som vælges overført, bliver der intet resterende virksomheds-

overskud at opspare. Dette gør sig også gældende, hvis virksomhedens resultat er negativt. Derfor 

er det maksimale beløb, der kan opspares på konto for opsparet overskud, det mindste beløb af en-

ten virksomhedens resterende overskud efter udskilt kapitalafkast reduceret med virksomhedsskat-

ten heraf, eller virksomhedens skattepligtige overskud fratrukket med den del, der er overført til den 

skattepligtige. Det kan som tidligere nævnt være en fordel, at udjævne sin indkomst over flere ind-

komstår, så man undgår en progressiv beskatning og altså skal betale topskat nogle år. Derfor kan 

den skattepligtige foretage en hensættelse til senere faktisk hævning, jf. afsnit 3.4.4.7, således at der 

ikke opnås maksimal opsparing.
39

  

 

Negativ virksomhedsindkomst skal, jf. VSL § 13, stk. 1., først udlignes ved modregning af eventu-

elt indestående på konto for opsparet overskud. Er underskuddet større end saldoen for opsparet 

overskud med tilhørende acontovirksomhedsskat, skal det underskud, der ikke kan udlignes, frem-

føres af den skattepligtige i den indkomst, der giver det resterende underskud den lavest mulige 

skattefradragsværdi for den skattepligtige. Det betyder, at det resterende virksomhedsunderskud 
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først skal udlignes med positiv kapitalindkomst hos den skattepligtige. Et eventuelt resterende virk-

somhedsunderskud kan først efter udligningen med positiv kapitalindkomst fratrækkes i den skatte-

pligtiges personlige indkomst, hvor skattefradragsværdien er størst. Hvis den personlige indkomst 

er negativ kan det fremføres til modregning efter de almindelige regler i PSL § 13, mens virksom-

hedsunderskuddet ikke kan fremføres i virksomhedsskatteordningen til modregning i senere års 

virksomhedsoverskud.
40

  

 

3.4.6 Ophør med anvendelse af virksomhedsskatteordningen 

Virksomhedsskattelovens regler siger, at den skattepligtige frit kan vælge at anvende virksomheds-

skatteordningen år for år i forbindelse med indsendelsen af årets selvangivelse, da tilvalget af virk-

somhedsskatteordningen kun gælder for ét indkomstår, jf. VSL § 1, stk. 1 og afsnit 3.4.2.  

 

Der kan være flere årsager til, at den skattepligtige vælger at stoppe med at være i virksomhedsskat-

teordningen. Dette kan f.eks. skyldes, at den skattepligtige vil sælge sin virksomhed eller vil om-

danne virksomheden til et kapitalselskab. Disse muligheder er gennemgået i nedenstående afsnit. 

Øvrige årsager er ikke gennemgået, som nævnt i afgrænsningerne, jf. afsnit 1.3, da de ikke vurderes 

relevante i forhold til Torbens personlige forhold. Derudover vil forholdende omkring ophør og 

virksomhedsomdannelse kun blive gennemgået overordnet, da projektets formål er at give en be-

skrivelse af forskellige virksomhedsformer for bedre at kunne vælge imellem dem, og ikke hvordan 

forholdene er ved omdannelsen af en virksomhedsform til anden, jf. afsnit 1.3. 

 

3.4.6.1 Ophør med drift af virksomhed i virksomhedsskatteordningen 

Vælger den skattepligtige at ophøre med at anvende virksomhedsskatteordningen i et indkomstår, 

vil det som udgangspunkt have den skattemæssige konsekvens, at virksomhedens resultat herefter 

beskattes efter reglerne i personskatteloven. Derudover vil et eventuelt opsparet overskud med til-

læg af den hertil svarende virksomhedsskat skulle medregnes ved den personlige indkomst i op-

hørsåret, jf. VSL § 15, stk. 1. Vælger den skattepligtige igen at anvende virksomhedsskatteordnin-

gen i året efter ophøret, kan den skattepligtige udskyde beskatningen af indestående på konto for 

opsparet overskud til året efter salgsåret eller ved fortsat virksomhedsdrift at opretholde indestående 
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på konto for opsparet overskud, jf. VSL § 15b, stk. 1. Der stilles dog krav om, at der i hele det ind-

komstår, hvori ophøret eller afståelsen har fundet sted, skal opretholdes, i henhold til VSL § 2, stk. 

1, en regnskabsmæssig adskillelse mellem den skattepligtiges private økonomi og virksomhedens 

økonomi, jf. VSL § 15, stk. 1 og stk. 2. Hvis denne adskillelse er opretholdt, kan den skattepligtige 

anvende virksomhedsskatteordningen til og med udløbet af ophørs- eller salgsåret, hvilket blandt 

andet giver den skattepligtige mulighed for at beregne et kapitalafkast, jf. TfS 1989, 103. Ved en 

konkurs skal beskatningen af indkomsten ske efter konkursskattelovens regler og indkomsten be-

skattes derfor som konkursindkomst, hvilket betyder, at virksomhedsskattelovens regler ikke længe-

re skal anvendes, jf. VSL § 1, stk. 1, så den indeholdte aconto virksomhedsskat bliver endelig, jf. 

VSL § 15b, stk. 2. Konkursskattelovens regler er ikke nærmere beskrevet, da de ikke er relevante i 

henhold til besvarelse af projektets problemformulering, jf. afsnit 1.3.
41

 

 

3.4.6.2 Omdannelse til kapitalselskab 

En virksomheds ejers begrundelser for at videreføre virksomheden i selskabsform kan være mange, 

men oftest vil det være motiveret i risikobetragtninger, salgs- eller generationsskifteovervejelser. En 

kapitalejer i et selskab hæfter alene med det indskud, der er foretaget i kapitalselskabet, mens ejeren 

af en personlig virksomhed hæfter personligt fuldt ud for virksomhedens gæld, hvilket kan være et 

væsentligt argument for at omdanne den personlige virksomhed til et kapitalselskab, så risiciene 

begrænses. Overgangen fra personlig ejet virksomhed til selskabsform vil oftest blive gennemført 

ved en samlet omdannelse af den personligt ejede virksomhed til et kapitalselskab. Denne form for 

selskabsstiftelse, hvor den personligt ejede virksomhed bliver indskudt, bliver betegnet som appor-

tindskud og vil selskabsretligt blive behandlet efter SL §§ 35-38.
42

  

 

De skattemæssige konsekvenser ved en overdragelse af en bestående virksomhed til et kapitalsel-

skab, såsom anparts- eller aktieselskab, er beskrevet i ovenstående afsnit 3.4.6.1, da dette anses for, 

at virksomheden ophører, også selvom det erhvervende selskab er ejet af overdrageren. For at undgå 

at blive ophørsbeskattet af konto for opsparet overskud kan overdragelsen af den personligt drevne 

virksomhed eller en herfra udskilt del ske efter reglerne i loven om skattefri virksomhedsomdannel-
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se, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 3.4.6.2.2. Til gengæld nedsættes anskaffelsessummen, for 

de aktier eller anparter, der er erhvervet ved virksomhedsomdannelsen, med det, der er opsparet på 

konto for opsparet overskud. På den måde kommer der i forbindelse med en avanceopgørelse ved 

afståelse af de erhvervede anparter eller aktier en indirekte beskatning af konto for opsparet over-

skud.
 43

 

 

3.4.6.2.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

En virksomhedsejer vil ved overdragelsen af en personligt ejet virksomhed til et kapitalselskab bli-

ve beskattet i form af kapitalgevinstbeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger og af opspa-

ret overskud, såfremt virksomhedsejeren har anvendt virksomhedsskatteordningen i året forud for 

omdannelsen. Indtil tidspunktet, hvor kapitalselskabet bliver stiftet, vil virksomhedens indtægter og 

udgifter, der vedrører perioden før stiftelsestidspunktet, blive beskattet som hidtil i den personlige 

indkomst hos virksomhedens ejer. Indtægter og udgifter, der vedrører perioden efter stiftelsestids-

punktet, vil blive beskattet i det nystiftede kapitalselskab, jf. SEL § 4, stk. 1. Der er dog mulighed 

for, at et kapitalselskab kan stiftes med indtil 6 måneders tilbagevirkende kraft, sådan at indtægter 

og udgifter, som er henholdsvis oppebåret og afholdt i en periode op til 6 måneder før stiftelsen, 

beskattes eller fradrages i selskabet og ikke personligt hos virksomhedsejeren, jf. SEL § 4, stk. 4 og 

5. Dette har kun betydning skatteretligt, men ikke selskabsretlig i relation til hæftelsen over for 

virksomhedens kreditorer.
44

 

 

Virksomhedens aktiver og passiver kan ved overdragelsen til et kapitalselskab opgøres på grundlag 

af handelsværdier. Selskabet overtager aktiverne og passiverne til de opgjorte handelsværdier, mens 

den oprindelige ejer beskattes af fortjenesten eller får fradrag for tabet. Anskaffelsessummen og 

afståelsessummen for afskrivningsberettigede maskiner og inventar mv. skal kontantomregnes.
45

   

 

En overdragelse, hvor sælger og køber er interesseforbundne, skal ske efter armslængdeprincippet. 

Det betyder, at de interesseforbundne parter skal anvendes priser og ske på vilkår, der svarer til de 

priser og vilkår, som uafhængige parter ville fastsætte ved tilsvarende transaktioner, jf. LL § 2. En 
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erhvervsdrivende, der vil overdrage sin virksomhed til sit eget kapitalselskab, kan som følge af 

armslængdeprincippet ikke værdiansætte virksomheden så lavt som muligt for at undgå en beskat-

ning.
46

    

 

3.4.6.2.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

En virksomhedsomdannelse behøver ikke umiddelbart at udløse beskatning hos den tidligere virk-

somhedsejer ved omdannelsen, men kan i stedet udskydes til et senere tidspunkt, såfremt betingel-

serne i virksomhedsomdannelsesloven er overholdt, jf. reglerne i VOL. Reglerne om skattefri virk-

somhedsomdannelse bygger på et successionsprincip, hvor selskabet indtræder i den tidligere ejers 

sted, således at aktiverne og passivernes anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt med videre bliver 

overtaget af selskabet, jf. VOL § 6. Den oprindelige ejer af virksomheden bliver først beskattet af 

de fortjenester, der i princippet opstår ved omdannelsen, når de aktier eller anparter, der er givet 

som vederlag for virksomheden, afstås, selskabet likvideres eller når selskabet afhænder overtagne 

aktiver eller hele virksomheden.
47

 

 

Der er nogle betingelser for anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse, der fremgår af VOL § 

2. Indskudskontoen må ikke være negativ, når omdannelsen til et kapitalselskab sker. Derfor skal 

den skattepligtige inden omdannelsen overføre et beløb til virksomheden, der som minimum udlig-

ner indskudskontoen, så indskudskontoen herefter er enten positiv eller 0. Den skattepligtige skal 

sørge for, at indskudskontoen forbliver 0 eller positiv indtil omdannelsen finder sted samt at udlig-

ningen er sket i perioden fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. VSL § 16, stk. 2. 

Skulle den skattepligtige ikke have udlignet den negative indskudskonto inden omdannelsen, kan 

der søges tilladelse hos Told- og skatteforvaltningen om, at den skattepligtige kan udligne den nega-

tive indskudskonto ved betaling til selskabet senest 1 måned efter meddelelsen om, at tilladelse er 

givet, således at reglerne i loven om skattefri virksomhedsomdannelse kan anvendes, selvom betin-

gelserne i VOL § 2, stk. 1, nr. 5 ikke er overholdt, jf. VOL § 2, stk. 4. Udligningen sker uden skat-

temæssige konsekvenser for ejeren eller for selskabet. Der skal foretages regulering efter VSL §§ 

16 a-c, hvis den erhvervsdrivende indskyder privat gæld i selskabet ved omdannelsen, eller hvis 

ikke alle virksomhedens aktiver og passiver overføres ved omdannelsen.  
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Derudover er der nogle andre betingelser for at anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdan-

nelse, der som nævnt fremgår af VOL § 2. Disse er blot opgjort her i punktform og vil ikke blive 

uddybet nærmere i dette projekt, da formålet med projektet er at give en redegørelse for virksom-

hedsordningen og kapitalselskaber, jf. afgrænsningsafsnit 1.3:
48

 

 

 Senest 6 måneder efter foregående indkomstårs udløb skal omdannelsen være gennemført. 

 Regnskabsårets første dag skal være dagen efter foregående indkomstårs udløb. 

 Det første regnskabsår skal være 12 måneder, men der er dog mulighed for at ændre dette 

efter stiftelsen, hvis der indsendes en ansøgning. 

 Hvis der ejes flere virksomheder, er der mulighed for, at kun et eller flere virksomheder om-

dannes. 

 Alle virksomhedens aktiver og passiver, herunder blandet benyttede aktiver, men med valg-

frihed vedrørende blandet benyttede ejendomme, skal omfattes ved omdannelsen. 

 Indskudskontoen må ikke være negativ og skal i tilfælde heraf indfris ved kontant indskud 

forud for gennemførelsen af omdannelsen. 

 Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ før modregning af konto for 

opsparet overskud, med mindre alle virksomheder omdannes og virksomhedsskatteordnin-

gen anvendes for indkomståret forud for omdannelsen. 

 Vederlag for indskud af virksomhed skal kun bestå af aktier i selskabet 

 Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab. 

 

3.5 Delkonklusion 

Virksomhedsskatteordningen kan beskrives som en udvidelse eller en mere avanceret udgave af en 

personlig virksomhed, der beskattes efter personskattelovens almindelige regler. Kravene til stiftel-

se og hæftelse er de samme bortset fra, at den skattepligtige i forbindelse med indsendelsen af selv-

angivelsen skal tilkendegive, at den skattepligtige vil anvende virksomhedsskatteordningen. Det 

giver den skattepligtige mulighed for skifte mellem beskatningsreglerne efter virksomhedsskatte-

ordningen og personskattelovens almindelige regler fra det ene år til det andet. Virksomhedsskatte-

ordningen er på den måde fleksibel og giver den skattepligtige mulighed for at optimere sin beskat-

ning.  
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Virksomhedsskatteordningen har som alle andre modeller både fordele og ulemper. En af ulemper-

ne ved virksomhedsskatteordningen er det administrative krav til adskillelse af virksomhedens øko-

nomi og den skattepligtiges privatøkonomi. Bogføringen skal som følge heraf tilrettelægges, så der 

sker en opdeling af de to økonomier. Dette kan i praksis gøres ved at lave en gruppering af konto-

planen i to hovedgrupper, erhvervs- og privatområdet eller ved simpelthen kun at bogføre det, der 

vedrører erhvervsområdet. Det vil for den skattepligtige i praksis være lettere at oprette en bankkon-

to, der kun indeholder virksomhedens transaktioner. Det gør, at den skattepligtige lettere kan holde 

privatøkonomi adskilt fra virksomhedens økonomi. 

 

En anden af ulemperne er, at der skal holdes styr på flere forhold, hvis den skattepligtige vælger at 

anvende virksomhedsskatteordningen, herunder konto for opsparet overskud, indskudskonto, rente-

korrektion, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, mellemregningskonto, hævninger mv. Det kan vir-

ke uoverskueligt for de fleste, hvorfor der er mange, der vælger at få en revisor til at hjælpe med at 

lave opgørelserne. Dette kan resultere i en merudgift i forhold til beskatning efter personskattelo-

vens almindelige regler. Derudover skal virksomhedsskatteordningen anvendes på alle virksomhe-

der, selvom den kun tilvælges for én virksomhed. 

 

I tilfælde hvor årets hævninger er større end virksomhedens resultat eller resultatet fra virksomhe-

den er negativt, opnås der som udgangspunkt ikke særlige fordele ved at bruge virksomhedsskatte-

ordningen. I disse tilfælde vil det derfor oftest være en fordel at beskattes efter personskattelovens 

almindelige regler.  

 

Virksomhedsskatteordningen giver til gengæld den skattepligtige en række skattemæssige fordele, 

hvilket ofte opvejer de administrative krav, der stilles ved virksomhedsskatteordningen. De er-

hvervsmæssige renteudgifter kan, ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen, fradrages i den 

skattepligtiges personlige indkomst, hvorimod den skattepligtige kun ville få fradrag for de er-

hvervsmæssige renteudgifter i kapitalindkomsten, hvis den skattepligtige anvender reglerne efter 

personskattelovens almindelige regler. Det betyder med andre ord, at renteudgifterne får større fra-

dragsværdi, da renteudgifterne reducerer grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag.  
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Derudover er der i virksomhedsskatteordningen mulighed for, at udskille en del af virksomhedens 

overskud som kapitalafkast, hvis kapitalafkastgrundlaget er positivt, fra den personlige indkomst til 

kapitalindkomst, hvilket giver en lempeligere beskatning, da kapitalafkastet beskattes efter samme 

regler som f.eks. renteindtægter. Denne regel er indført for, skattemæssigt, at sidestille kapitalplace-

ring i en aktiv erhvervsmæssig virksomhed med en passiv kapitalplacering i for eksempel obligatio-

ner. 

 

Et andet incitament til at anvende virksomhedsskatteordningen opstår, hvis årets resultat i virksom-

heden, sammenlagt med den skattepligtiges øvrige indtægter i samme indkomstår, medfører beta-

ling af topskat og årets hævninger samtidig er mindre end årets skattepligtige resultat. Da er det 

muligt at optimere beskatningen ved at bruge reglerne om opsparet overskud, da beskatningstids-

punktet dermed udskydes. Det giver således den skattepligtige samme mulighed som kapitalselska-

ber med flere for at kunne konsolidere og udvide virksomheden samt give en bedre likviditet, idet 

opsparet overskud kun beskattes med 25 procent, mens de resterende 75 procent af virksomhedens 

opsparede overskud kan reinvesteres i virksomheden. Det opsparede overskud, som virksomheden 

har opsparet i tidligere år, kan den skattepligtige så selv bestemme, hvornår det skal overføres til 

privatøkonomien og dermed udløse beskatning i den personlige indkomst. Det gøres ved, at hensæt-

te til senere faktisk hævning, såfremt årets hævninger er mindre end grænsen for topskat. Det giver 

den erhvervsdrivende mulighed for, at udjævne svingende indkomster fra gode år til dårlige år, så 

den erhvervsdrivende i nogen grad kan imødegå den progressive beskatning, der er i Danmark. 

 

Incitamenterne til at anvende virksomhedsskatteordningen kan derfor skitseres således:   

 Fradrag af de erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst 

 En del af virksomhedens overskud, kapitalafkast, bliver beskattet som kapitalindkomst. 

 Mulighed for bedre likviditet og konsolidering af virksomheden som følge af den foreløbige 

virksomhedsskat på 25 procent. 

 Mulighed for udjævning af beskatningen ved svingende indkomster over flere indkomstår. 

 

Det er dog ikke kun vigtigt at fokusere på hvilken beskatningsmodel, der er bedst i forhold til skat-

teoptimering på kort sigt. På længere sigt kan andre forhold påvirke valget af beskatningsmodel. 

Det kan være forventninger til den fremtidige indtjening fra virksomheden, ophør som selvstændig 

erhvervsdrivende, herunder pension, salg eller virksomhedsomdannelse. Derudover kan den skatte-
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pligtige have personlige forhold, der skal tages i betragtning ved valget af beskatningsmodel. Det 

kan være, at den skattepligtige hellere vil beskattes efter personskattelovens almindelige regler i 

stedet for at anvende virksomhedsskatteordningen for at undgå at overholde de strengere krav til 

bogføring og adskillelse af virksomhedens og den privates økonomi.  

 

Ophører den selvstændige erhvervsdrivende med at drive erhvervsvirksomhed, vil den erhvervsdri-

vende blive beskattet af avancer ved salg af virksomhedens aktiver og tidligere års opsparet over-

skud. Ophør med at drive virksomhed kan skyldes, at den erhvervsdrivende vil fortsætte driften i 

selskabsform. Omdannelse af en personvirksomhed til et kapitalselskab kan ske enten ved skatte-

pligtig eller skattefri omdannelse. Den skattepligtige virksomhedsomdannelse udløser beskatning 

med det samme, i modsætning til den skattefrie omdannelse, der udskyder beskatningen. Den skat-

tefri omdannelse sker ved succession, hvorefter kapitalselskabet indtræder i den oprindelige virk-

somhed ejers sted i forhold til aktivernes anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt med videre. 
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4. Kapitalselskaber 

Dette afsnit omhandler anpartsselskaber og aktieselskaber. Kapitlet vil først gennemgå de erhvervs-

retslige forhold og siden de skattemæssige forhold for kapitalselskabet. I afsnittet henvises til Sel-

skabsloven (SL), Årsregnskabsloven (ÅRL), Selskabsskatteloven (SEL), Statsskatteloven (SSL) 

Ligningsloven (LL) og Ligningsvejledningen (LV). Betegnelserne kapitalselskab og selskab anven-

des i flæng. 

 

4.1 Erhvervsretlige forhold 

4.1.1 Stiftelse 

Reglerne for stiftelse af et kapitalselskab er de samme for anparts- og aktieselskaber.
49

 Et kapital-

selskab kan jf. SL § 24, stk. 1 oprettes af én eller flere ejere. Jf. SL § 24, stk. 2 – 4 må denne eller 

disse ejere ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Som fysisk person skal denne 

være myndig og ikke under værgemål og skal som juridisk person være beføjet til at erhverve ret-

tigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager. Det betyder, at et selskab ikke kan stiftes af et 

andet selskab, der er under stiftelse, konkurs, tvangsopløsning, likvidation eller er et dødsbo. 

 

For at sikre at kapitalselskabets kapitalgrundlag er reelt, skal der skabes organisatoriske rammer for 

selskabets virke og registreres oplysninger vedrørende selskabet til brug for f.eks. investorer, med-

kontrahenter og kreditorer. Stiftelsen af kapitalselskabet sker i tre faser: 

1. Stifteren underskriver et stiftelsesdokument, der skal indeholde selskabets vedtægter jf. SL § 

25 samt oplysninger om kapitalselskabet og dets stiftere jf. SL § 26, stk. 1 – 6. 

a. Navn, bopæl, samt eventuelt CVR-nr. på kapitalselskabets stiftere, 

b. Tegningskursen for kapitalandelene, 

c. Fristerne for tegning og indbetaling af kapitalandele, 

d. Dato for stiftelsens retsvirkning, 

e. Dato for stiftelsens virkning fra i regnskabsmæssig henseende, 

f. Oplysning om anslåede omkostninger, i tilfælde af, at kapitalselskabet skal afholde 

omkostninger ved selskabets stiftelse. 
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g. Stiftelsesdokumentet skal ligeledes indeholde oplysninger jf. SL § 27, såfremt der i 

forbindelse med stiftelsen af selskabet er indgået andre aftaler, som ønskes medtaget 

i stiftelsesdokumentet. Det kan f.eks. være særlige rettigheder eller fordele, der skal 

tilkomme stiftere eller andre. 

2. Der skal tegnes kapitalandele jf. SL § 30. Dette skal ske på stiftelsesdokumentet eller evt. bi-

lag. Se afsnit 4.1.3 Selskabskapital for uddybelse. 

3. Selskabet skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelses jf. SL § 40. Regi-

streringen skal ske senest to uger efter stiftelsesdokumentet er underskrevet. Jf. SL § 40, stk. 

2 kan selskabet ikke registreres før minimum 25 % af selskabskapitalen er indbetalt, dog 

mindst kr. 80.000. Indskudskapitalen vil ligeledes blive behandlet i afsnit 4.1.3. Der skal ved 

registrering vedlæges dokumentation for indbetalingen.
50

 

 

Stiftelsen af selskabet har jf. SL § 40, stk. 3 retsvirkning fra datoen, hvor stiftelsesdokumentet er 

underskrevet. Jf. SL § 41 kan et kapitalselskab, der ikke er registreret, ikke erhverve rettigheder, 

indgå forpligtelser eller være part i retssager bortset fra søgsmål til indkrævning af tegnet selskabs-

kapital og andre søgsmål vedrørende tegningen. Selskabet skal til sit navn føje ordene »under stif-

telse«. 

 

4.1.2 Vedtægterne 

Stiftelsesdokumentet skal endvidere jf. SL § 25 indeholde et sæt vedtægter. Vedtægterne er de reg-

ler, der gælder for det enkelte selskabs virke. Vedtægterne er fastsat af kapitalejerne og giver sel-

skabsdeltagere, f.eks. investorer, indblik i, hvad de investerer i. Vedtægterne kan senere ændres, 

men kun med kvalificeret majoritet, som forudsætter tilslutning fra en vis del både i henseende til 

afgivne stemmer og repræsenteret anparts- og aktiekapital. Enkelte vedtægter kræver samtlige del-

tageres tilslutning. Derfor kræver vedtægternes udformning stor omhyggelighed. 

 

Selskabslovens § 28 indeholder minimumskravene til, hvad vedtægterne for et kapitalselskab skal 

indeholde oplysning om: 

1) Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne. Jf. SL §§ 2 - 3 skal selskabets navn tydeligt adskil-
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le sig fra andre selskaber registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Anparts- og aktieselskaber 

har endvidere ret til at benytte betegnelserne anpartsselskab og aktieselskab eller forkortelserne ApS 

og A/S. 

2) Kapitalselskabets formål. Formålet vil typisk være det emne, som virksomheden beskæftiger sig 

med. 

3) Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi. 

Her oplyses selskabskapitalens størrelse og hvorledes selskabskapitalen fordeler sig på den påly-

dende værdi af de enkelte kapitalandele. 

4) Kapitalandelenes rettigheder. Der skal under dette punkt blandt andet oplyses om kapitalandele-

nes stemmeret, rettigheder ved repræsentation, hvorvidt kapitalandelene skal lyde på navn eller in-

dehaver og hvorvidt kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapirer. 

5) Kapitalselskabets ledelsesorganer. Her skal oplyses den valgte ledelsesstruktur jf. SL § 111. Le-

delsesstruktur behandles i afsnit 4.1.4. Der skal endvidere oplyses om antallet af lederne i aktiesel-

skabers ledelsesorganer. 

6) Indkaldelse til generalforsamling. Det skal fremgå, hvordan der indkaldes til generalforsamling 

og hvad tidsfristen for indkaldelsen er. 

7) Kapitalselskabets regnskabsår. Det første regnskabsår for det nystiftede selskab kan være kortere 

eller længere end 12 måneder. Dog maksimalt 18 måneder. Den fremadrettede regnskabsperiode 

skal fastsættes. Her vælges kalenderåret oftest, men det er også muligt at vælge andre regnskabspe-

rioder. Regnskabsperioden kan senere ændres. 
51

 

 

Vedtægterne for et kapitalselskab skal jf. SL § 29 endvidere indeholde oplysning om de beslutnin-

ger, der efter denne lov skal optages i vedtægterne, og om det seneste ophørstidspunkt for 

kapitalselskabet, hvis kapitalselskabets levetid er begrænset.
52
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4.1.3 Selskabskapital 

I Selskabslovens § 5, nr. 27 defineres selskabskapital som ”det indskud, som kapitalejernes hæftelse 

er begrænset til i medfør af denne lov, jf. § 4”. I et anpartsselskab skal stifteren indskyde selskabs-

kapitalen. I et aktieselskab er der ikke et krav om, at stifterne skal tegne hele kapitalen. En del af 

kapitalen kan derfor komme fra eksterne investorer. Det forenkler dog processen, hvis stifteren ind-

skyder hele kapitalen. Da kan stifteren gå direkte fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet til an-

meldelsen af selskabet til registrering. 

 

Et anpartsselskab skal have en selskabskapital på mindst 80.000 kr., mens et aktieselskab skal have 

en selskabskapital på mindst 500.000 kr. jf. SL § 4, stk. 2. Der skal indbetales mindst 25 % af sel-

skabskapitalen, dog skal der for anpartsselskaber minimum indskydes kr. 80.000, mens der for ak-

tieselskaber mindst skal indskydes kr. 125.000. 

 

Selskabskapitalen kan indskydes ved kontant indbetaling eller ved apportindskud, hvilket kan bestå 

af alle værdigenstande, som kan vurderes til en økonomisk værdi jf. SL § 35. Apportindskud kan 

ikke bestå af fordringer på stiftere eller kapitalejere jf. SL § 35, stk. 2. Apportindskud kan ej heller 

bestå af forpligtelser til at udføre arbejde eller erlægge tjenesteydelser jf. SL § 35, stk. 1. For at 

undgå oppustede værdier, skal værdiansættelsen af apportindskuddene være forsvarlig og følge reg-

lerne for værdiansættelsen i SL §§ 35 - 38. Hvis der gøres brug af apportindskud, skal der laves en 

vurderingsberetning, der skal vedhæftes til stiftelsesdokumentet. Vurderingsberetningen skal udfø-

res af én eller flere godkendte vurderingsmænd. Det kunne f.eks. være en revisor. Vurderingsberet-

ningen må ikke være foretaget mere end 4 uger før stiftelsesdokumentets underskrivelse. Kravet om 

udarbejdelse af vurderingsberetning gælder ikke ved indskud af aktiver, der er målt og præsenteret i 

et årsregnskab for det forudgående regnskabsår (højst 6 måneder før den faktiske overdragelsesda-

to) i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven eller de internationale regnskabs-

standarder. 

 

I tilfælde af, at en personlig enkeltpersonsvirksomhed skal omdannes til et anparts- eller aktiesel-

skab, betragtes denne virksomhed som ét samlet apportindskud. Vurderingsberetningen skal i dette 
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tilfælde indeholde en åbningsbalance for kapitalselskabet. Åbningsbalancen skal udarbejdes efter 

reglerne i årsregnskabsloven. I tilfælde af at kapitalselskabet er underlagt revisionspligt, skal åb-

ningsbalancen være forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. I tilfælde af forbehold i 

åbningsbalancen, kan kapitalselskabet ikke registreres. For kapitalselskaber, der fravælger revision, 

betyder det, at stifteren med påtegningen på den ureviderede åbningsbalance, indestår for værdier-

nes tilstedeværelse. 

 

Selskabskapitalen skal jf. SL § 30 tegnes på stiftelsesdokumentet med evt. bilag. Den, der tegner 

kapitalen, skal identificeres enten på selve stiftelsesdokumentet eller i en fortegnelse over ejere. 

Dette skal ske, hvad enten der er tale om stifteren eller en ekstern kapitalejer. Hurtigst muligt efter 

kapitalselskabets stiftelse, skal der oprettes en ejerbog, der indeholder en fortegnelse over samtlige 

kapitalejeres navn og bopæl. 
53,

 
54

 

 

4.1.4 Ledelsesstruktur 

Den øverste myndighed i et anparts- eller aktieselskab er selskabets kapitalejer. I tilfælde med kun 

én ejer, vil ejeren have direkte indflydelse på virksomheden. I et sådan tilfælde er der tale om en-

mandsanpartsselskaber eller enmandsaktieselskaber, hvilket anerkendes af dansk ret. 

 

Kapitalselskaber kan jf. SL § 111 vælge mellem følgende ledelsesstrukturer: 

1. En ledelsesstruktur, hvor kapitalselskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overord-

nede og strategiske ledelse. Til at forestå den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en di-

rektion, der enten kan bestå af en eller flere personer blandt bestyrelsens egne medlemmer 

eller af personer, som ikke er medlem af bestyrelsen. I begge tilfælde betegnes personer, 

som forestår den daglige ledelse, direktører, og de udgør samlet kapitalselskabets direktion. 

Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal i aktieselskaber være personer, som ikke er direk-

tører i selskabet. En direktør i et aktieselskab kan ikke være formand eller næstformand for 

bestyrelsen i aktieselskabet. 
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2. En ledelsesstruktur, hvor kapitalselskabet ledes af en direktion. I aktieselskaber skal direkti-

onen ansættes af et tilsynsråd, der fører tilsyn med direktionen. Et medlem af direktionen 

kan ikke være medlem af tilsynsrådet. 

Aktieselskaber skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd, der består af mindst 3 personer. 

 

4.1.4.1 Ledelsesorganer 

Jf. SL § 5, nr. 4 og 5 kan ledelsesstrukturen i et kapitalselskab se således ud: 

4) Det centrale ledelsesorgan: 

a) Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, jf. § 111, stk. 1, nr. 1, 

b) direktionen i selskaber, der alene har en direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 2, og 

c) direktionen i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. § 111, stk. 1, 

nr. 2. 

5) Det øverste ledelsesorgan: 

a) Bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, jf. § 111, stk. 1, nr. 1, 

b) direktionen i selskaber, der alene har en direktion, jf. § 111, stk. 1, nr. 2, og 

c) tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd, jf. § 111, stk. 1, 

nr. 2. 

 

For aktieselskaber er der således 2 mulige ledelsesstrukturer: 

 En direktion og en bestyrelse. Her varetager bestyrelsen den overordnede og strategiske le-

delse og direktionen den daglige ledelse. Direktionen ansættes af bestyrelsen. Der skal 

mindst være 3 medlemmer i bestyrelsen og flertallet af disse må ikke være direktører i sel-

skabet. En direktør i selskabet kan ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen. 

Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. Her er der sammenfald mellem det centrale 

og det øverste ledelsesorgan, da bestyrelsen repræsenterer dem begge.  

 En direktion og et tilsynsråd. Her varetager direktionen både den overordnede og strategiske 

ledelse samt den daglige ledelse. Det er tilsynsrådet der ansætter direktionen og fører tilsyn 

med. Der skal mindst være 3 medlemmer i tilsynsrådet. Der må ikke være sammenfald mel-

lem tilsynsrådet og direktionen. Tilsynsrådet bliver valgt på generalforsamlingen.  Her vil 
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direktionen repræsentere det centrale ledelsesorgan, mens tilsynsrådet vil repræsentere det 

øverste ledelsesorgan. 

 

For anpartsselskaber er der således tre mulige ledelsesstrukturer: 

 En direktion og en bestyrelse. Her varetager bestyrelse den overordnede og strategiske le-

delse og direktionen den daglige ledelse. Direktionen ansættes af bestyrelsen. Der er ikke et 

mindstekrav til medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. 

Her er der sammenfald mellem det centrale og det øverste ledelsesorgan, da bestyrelsen re-

præsenterer dem begge.  

 En direktion alene. Anpartsselskaber kan ledes af en direktion alene. Her varetager direktio-

nen både den overordnede og strategiske ledelse samt den daglige ledelse. Her er der ligele-

des sammenfald mellem det centrale og det øverste ledelsesorgan. 

 En direktion og et tilsynsråd. Her varetager direktionen både den overordnede og strategiske 

ledelse samt den daglige ledelse. Det er tilsynsrådet, der ansætter og fører tilsyn med direk-

tionen. Der er ikke et mindstekrav til medlemmer i tilsynsrådet. Der må ikke være sammen-

fald mellem tilsynsrådet og direktionen. Her vil direktionen repræsentere det centrale ledel-

sesorgan, mens tilsynsrådet vil repræsentere det øverste ledelsesorgan.
55

 

 

4.1.4.2 Enmandsanpartsselskaber 

I enmandsanpartsselskaber kan der opstå situationer, hvor ejeren undlader at respektere, at han og 

selskabet er to selvstædige juridiske personer. Dette er der reguleret for i Selskabslovens § 127, stk. 

2 om enmandsanpartsselskaber: ”Aftaler, som indgås mellem en enekapitalejer og kapitalselskabet, 

er kun gyldige, hvis de affattes på en måde, som senere kan dokumenteres, medmindre der er tale 

om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende.” Sådanne aftaler kan udfor-

mes skriftligt eller elektronisk. Denne regel kan have betydning ved konkurs.
56
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4.1.5 Resultatdisponering og kapitaltab 

4.1.5.1 Resultatdisponering 

Ifølge Selskabslovens § 1, stk. 2 har kapitalejerne i et kapitalselskab ret til andel i kapitalselskabets 

overskud. Jf. SL § 88, nr. 2 skal der på kapitalselskabets ordinære generalforsamling træffes afgø-

relse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud. Det skal her afgøres, hvorvidt et even-

tuelt overskud skal overføres til næste år eller udloddes som udbytte. Ved udlodning af udbytte skal 

der være flertal for dette. 

 

Der kan kun udloddes udbytte af et selskabs frie reserver, som skal forstås ved det overskud, med 

fradrag for eventuelt underskud, der er overført ved det seneste og tidligere regnskabsår jf. SL § 

180, stk. 2. Dermed kan der aldrig udbetales udbytte af selskabskapitalen. Det er jf. SL § 180, stk. 1 

kapitalselskabets centrale ledelsesorgan, der i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten indstil-

ler et forslag til udbetalt udbytte med udgangspunkt i kapitalselskabets frie reserver og likviditet. 

Dette forslag anses som den øvre grænse for udbyttets størrelse. I tilfælde af, at generalforsamlingen 

ønsker et højere udbytte, er det en forudsætning, at det centrale ledelsesorgan kan godkende dette.
57

 

 

Kapitalselskabets ledelse, herunder bestyrelses- og tilsynsrådsmedlemmer samt direktionen, kan jf. 

SL § 138, stk. 1 ligeledes få udbetalt et fast vederlag. Dette vederlag må ikke overskride, hvad der 

anses for forsvarligt efter kapitalselskabets økonomiske stilling eller sædvanligt efter hvervets art.
58

 

 

4.1.5.2 Kapitaltab 

I tilfælde af at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen eller er min-

dre end kr. 62.500 er der tale om kapitaltab. Hvorvidt den tegnede selskabskapital er fuldt indbetalt 

eller ej, har ingen betydning for beregningen af, hvornår der er kapitaltab. Ledelsen skal ved konsta-

tering af kapitaltab jf. SL § 119 sikre, at generalforsamlingen afholdes indenfor 6 måneder efter at 

det konstateres, at der er kapitaltab i selskabet. Dette gælder både ved konstatering af tabet ved ud-

arbejdelse af kapitalselskabets årsregnskab og i tilfælde af, at kapitalselskabet udsættes for en øko-

                                                 
57

 Noe Munck m.fl., Selskabsformerne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, kapitel 7 afsnit 10, side 307 

58
 Noe Munck m.fl., Selskabsformerne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, kapitel 7 afsnit 7, side 292 



Side 64 af 110 

nomisk tilbagegang i løbet af regnskabsåret. Ved sidstnævnte skal der indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling. På den indkaldte generalforsamling skal det centrale ledelsesorgan redegøre for 

kapitalselskabets økonomiske stilling og eventuelt stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, 

herunder om kapitalselskabet bør opløses. 

 

Ud over reglerne i SL § 119 skal kapitalselskabets ledelse, henholdsvis kapitalselskabets bestyrelse 

(jf. SL § 115, nr. 1), tilsynsråd (jf. SL § 116, nr. 1) og direktion (jf. SL § 118, stk. 2) sikre, ”at kapi-

talselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet 

til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, 

og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og 

sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt”.
 59

 

 

4.1.6 Hæftelse 

Jf. afsnit 4.1 omhandlende stiftelse af et kapitalselskab, opfattes et registreret kapitalselskab som en 

selvstændig juridisk enhed med eget navn, der kan erhverve rettigheder, indgå forpligtelser eller 

være part i retssager. Dette medvirker også, at selskabets formue og/eller gæld adskilles fra selska-

bets ejers privatøkonomi, hvilket betyder, at kapitalejerne ikke hæfter for mere end den indskudte 

kapital. 

 

Jf. SL § 1, stk. 2 hæfter kapitalejerne i et anparts- eller aktieselskab ikke personligt for kapitalsel-

skabet forpligtelser, men alene for deres indskud. Der er tale om begrænset hæftelse. 

 

Denne hæftelse kan dog udvides, hvis kapitalejerne stiller selvskyldnerkaution eller sikkerhed i pri-

vate aktiver, til sikkerhed for kapitalselskabets kreditorer som for eksempel banken. 

 

4.1.7 Regnskabsaflæggelse 

Aktie- og anpartsselskaber skal jf. ÅRL § 3, nr. 1 aflægge årsrapport, medmindre de er undtaget 

herfra efter reglerne i §§ 4 - 6. 
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I kapitalselskaber, der har en bestyrelse eller et tilsynsråd, skal bestyrelsen (jf. SL § 115, nr. 1) eller 

tilsynsrådet (jf. SL § 116, nr. 1) påse, ”at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en må-

de, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende”. Det er jf. SL § 118, stk. 1 direktionens 

ansvar at sikre, ”at kapitalselskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler her-

om, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde”. 

 

I praksis opstilles et regnskab med alle bogførte indtægter og omkostninger. Kapitalselskabers bog-

føring skal overholde Bogføringsloven og regnskabet skal opfylde mindstekravsbekendtgørelsen. 

Den skattepligtige indkomst opgøres herefter med regulering for ej fradragsberettigede omkostnin-

ger samt skattemæssige reguleringer i øvrigt. Det skattemæssige resultat overføres til selvangivelsen 

og indsendes til skat, mens årsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter endt re-

vision. Regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen. 

 

4.1.7.1 Fravalg af revision 

For at kunne fravælge revisionspligten skal et kapitalselskab jf. ÅRL § 4 opfylde mindst to af ne-

denstående kriterier: 

1. En balancesum på 7 mio. kr. eller derunder 

2. En omsætning på 14 mio. kr. eller derunder 

3. Et gennemsnitligt årligt antal fuldtidsansatte på højst 10 personer. 

Fravalg af revisionen skal vedtages på generalforsamlingen og fremgå af årsrapporten jf. SL § 88, 

nr. 3. 

 

4.2 Skattemæssige forhold 

Et kapitalselskab beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven. Aktie- og anpartsselskaber, der om-

fattet af Selskabsloven og er hjemmehørende i Danmark, er jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1 fuldt skatteplig-

tige til Danmark og anses for selvstændige skattesubjekter. Efter denne lov anses et kapitalselskab 

for at være en selvstændig juridisk enhed. Dermed beskattes et selskab som en selvstændig juridisk 
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enhed, hvilket som udgangspunkt sker efter de samme regler som for fuldt skattepligtige personer 

jf. SEL § 8 stk. 1. Der er dog flere væsentlige forskelle i forhold til personskattelovens regler.
60

 

 

Selskabets skattepligt indtræder for et nystiftet kapitalselskab ved stiftelsen af selskabet, det vil sige 

ved underskrift af stiftelsesdokumenterne. Skattepligten for aktie- og anpartsselskaberne er endvide-

re betinget af selskabets registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
61

 

 

Aktie- og anpartsselskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark (og flere andre selskabsformer jf. 

SEL § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2i eller 3a-5b), er undergivet aktieselskabsbeskatningen og beskattes 

med 25 % af den skattepligtige indkomst jf. SEL § 17, stk. 1. Selskabsskatten betales i to lige store 

á conto skatterater i løbet af indkomståret jf. SEL § 29A, stk. 2. Hver á conto skatteraterne svarer til 

50 % af gennemsnittet af de seneste 3 indkomstårs indkomstskat. 

 

Inden skatten beregnes afrundes det skattepligtige beløb nedefter til nærmeste med 100 kr. delelige 

kronebeløb jf. SEL § 22. 

 

Kapitalselskabets skattepligtige indkomst opgøres efter reglerne i SSL §§ 4 - 6, hvor det listes op, 

hvilke indtægter og omkostninger der er skattepligtige. Paragrafferne er gennemgået i afsnittet om 

personlige virksomheder, da disse paragraffer ligeledes findes anvendelse på enkeltpersonsvirk-

somheder. For kapitalselskaber reguleres paragrafferne, foruden de tidligere nævnte reguleringer, 

ligeledes af selskabsskatteloven. 

 

4.2.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst og skattemæssige reguleringer 

Som tidligere nævnt beskattes kapitalselskaber som udgangspunkt efter de samme regler som fuldt 

skattepligtige personer. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for enkeltpersonsvirksomheder 

er gennemgået i afsnit 2.2.1. Der er dog flere forskelle på opgørelse af skatten i kapitalselskaber i 

forhold til personlige virksomheder. Forskellene, der er relevante for kapitalselskaber, vil blive 

gennemgået nedenfor. 
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4.2.1.1 Renteindtægter og omkostninger 

I personlige virksomheder behandles renteindtægter og omkostninger som kapitalindkomst. Der 

gives ikke fuld fradragsret for negativ kapitalindkomst i den personlige indkomst. For kapitalsel-

skaber er der fuld fradragsret for renteomkostninger. Der findes dog regler for rentefradragsbe-

grænsning, som ikke vil blive behandlet i dette projekt. 

 

4.2.1.2 Fremførsel af underskud 

Udviser årets resultat for kapitalselskabet et underskud, kan dette jf. LL § 15, stk. 1 fremføres til 

fradrag i den skattepligtige indkomst for de efterfølgende indkomstår. Underskuddet opspares på en 

konto for uudnyttet underskud til fremførsel. Kontoen for uudnyttet underskud til fremførsel kan 

aktiveres som udskudt skat, hvis det forventes, at kapitalselskabet vil give overskud indenfor de 

næste indkomstår (3 – 5 år). Det fremførte underskud skal bruges, så snart det er muligt og det æld-

ste fremførte underskud skal bruges først. Ligningslovens § 15, stk. 1 giver udelukkende mulighed 

for fremførsel af underskud og dermed ikke tilbageførsel af underskud til fradrag i tidligere års 

overskud også kaldet ”carry back”.
62

 

 

Det eventuelle fremførte uudnyttede underskud udgør, sammen med forskellen mellem de regn-

skabsmæssige og de skattemæssige reguleringer, det udskudte skattegrundlag. Den udskudte skat 

kan regnskabsmæssigt aktiveres som et udskudt skatteaktiv eller hensættes til en udskudt skattefor-

pligtelse. 

 

4.2.3 Beskatning af løn og udbytte for kapitalejere 

Ved selskabsform er beskatningen af selskabet adskilt fra beskatningen af kapitalejeren. Beskatnin-

gen af kapitalejeren sker efter personskatteloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. 

Kapitalejeren aflønnes, modsat personlige virksomheder, ikke ved hævninger, men derimod med 

vederlag, udbytte og aktieavance.
63
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4.3 Delkonklusion 

Det kan af ovenstående kapitel læses, at et kapitalselskab ved stiftelsen skal følge flere lovregule-

ringer. Der er regler for, hvem der kan stifte et kapitalselskab. Stifteren skal som juridisk person 

være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager. Stifteren skal 

som fysisk person være myndig, ikke under værgemål og må ikke være under rekonstruktionsbe-

handling eller konkurs. Stiftelsen af kapitalselskabet sker herefter i tre trin; stifteren skal udarbejde 

et stiftelsesdokument, selskabskapitalen skal tegnes og kapitalselskabet skal anmeldes og registreres 

hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelsesdokumentet skal endvidere indeholde et sæt vedtæg-

ter. Minimumskravene for vedtægterne findes i SL § 28. 

 

Stifterne eller eksterne investorer skal indskyde en selskabskapital i kapitalselskabet. Et anpartssel-

skab skal have en selskabskapital på mindst 80.000 kr., mens et aktieselskab skal have en selskabs-

kapital på mindst 500.000 kr. jf. SL § 4, stk. 2. Der skal indbetales mindst 25 % af selskabskapita-

len, dog skal der for anpartsselskaber minimum indskydes kr. 80.000, mens der for aktieselskaber 

mindst skal indskydes kr. 125.000. Selskabskapitalen kan indskydes ved kontant indbetaling eller 

ved apportindskud, hvilket kan bestå af alle aktiver, som kan vurderes til en økonomisk værdi jf. SL 

§ 35. 

 

Der findes 2 mulige ledelsesstrukturer for aktieselskaber, mens der findes tre mulige ledelsesstruk-

turer for anpartsselskaber. For aktieselskaber kan der vælges mellem en direktion og en bestyrelse 

samt en direktion og et tilsynsråd. For anpartsselskaber er det endvidere muligt at vælge at lede 

virksomheden med en direktion alene. 

 

På kapitalselskabets ordinære generalforsamling skal der træffes en beslutning om, hvorvidt et 

eventuelt overskud skal overføres til næste år eller udloddes som udbytte. Der kan kun udloddes 

udbytte af selskabets frie reserver. Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan, indstiller i forbindelse 

med udarbejdelse af årsrapporten et forslag til udbyttes størrelse. Udbyttes endelige størrelse kan 

aldrig være større end det, der er foreslået af det centrale ledelsesorgan og fastsættes på general-

formsalingen. 
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I tilfælde af, at kapitalselskabet mister mere en 50 % af selskabskapitalen eller kapitalen er mindre 

end kr. 62.500, er der tale om kapitaltab. Ledelsen skal ved konstatering af kapitaltab indkalde til 

generalforsamling senest 6 måneder efter. På generalformsamlingen skal der redegøres for kapital-

selskabets økonomiske stilling og fremstilles eventuelle foranstaltninger, der bør træffes. 

 

Kapitalejerne hæfter ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men udelukkende for den 

indskudte kapital. Dette kaldes begrænset hæftning. Hvis kapitalejerne vælger at stille selvskyld-

nerkaution eller stille sikkerhed i private aktiver, så udvides denne hæftning. 

 

Alle anparts- og aktieselskaber skal aflægge årsrapport, medmindre de er undtaget herfra. Hvis ka-

pitalselskaberne ligger under den nedre grænse for omsætning, balancesum og antal ansatte, kan 

revision fravælges. Det er bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen, der skal påse, at bogføringen 

og regnskabsaflæggelsen opfylder lovgivningen.  

 

Kapitalselskaber beskattes efter reglerne i Selskabsskatteloven. Kapitalselskaber er underlagt reg-

lerne for aktieselskabsbeskatningen og beskattes med 25 %. Kapitalselskabets skattepligt indtræder 

for et nystiftet kapitalselskab ved underskrift af stiftelsesdokumenterne samt selskabets registrering 

i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den skattepligtige indkomst opgøres efter reglerne i SSL §§ 4 – 6. 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst tager udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat, som 

reguleres for permanente og midlertidige forskelle. 

 

Kapitalselskabets beskatning er adskilt fra beskatningen af kapitalejerne og direktionens løn, veder-

lag, udbytte og aktieavance. 

 

I tilfælde af et negativt resultat i kapitalselskabet, kan underskuddet fremføres til fradrag i den skat-

tepligtige indkomst for de efterfølgende indkomstår. Denne konto kan aktiveres, hvis det forventes, 

at selskabet vil give overskud indenfor de næste 3 – 5 år. 
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5. Analyse enkeltpersonsvirksomhed efter personskatteloven 

Da det først vil være muligt at omdanne Industrimaskinerne.dk til et kapitalselskab fra regnskabs-

året 2012, skal Torben i 2011 vurdere, hvorvidt han vil beskattes efter reglerne i personskatteloven 

eller virksomhedsskatteordningen. Dette afsnit tager udgangspunkt i, at Torben vælger at lade Indu-

strimaskinerne.dk forblive som en personlig enkeltpersonsvirksomhed og han selv vælger at blive 

beskattet efter reglerne i personskatteloven. Der vil i afsnit 6 blive foretaget en analyse af konse-

kvenserne ved valg af virksomhedsskatteordningen. 

 

5.1 Erhvervsretlige forhold 

Hvis Torben vælger at lade Industrimaskinerne.dk forblive som en enkeltpersonsvirksomhed efter 

regnskabsåret 2011, vil virksomheden fortsat udøves for Torbens egen regning og risiko. Kredito-

rerne vil derfor fortsat kunne rette krav mod Torbens private formue i tilfælde af, at Industrimaski-

nerne.dk ikke er i stand til at betale kreditorerne. Denne situation kunne for eksempel opstå, hvis 

Industrimaskinerne.dk lider et tab på en stor debitor. 

 

5.2 Skattemæssige forhold 

Hvis Torben vælger at lade Industrimaskinerne.dk forblive som en enkeltpersonsvirksomhed vil 

regnskabet se ud som vist i bilag 1. Regnskabet for enkeltpersonsvirksomhed er som nævnt i af-

grænsningen reguleret for skattemæssige reguleringer. Det ses, at regnskabet udviser et positivt re-

sultat på kr. 454.339 for 2011. Det medfører følgende personlige indkomst for Torben: 
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Figur 3: 
Personlig indkomst:   

  Overskud af selvstændig virksomhed 
før renter  502.491 

    

  Personlig indkomst af virksomhed før 
AM-bidrag  502.491 

  AM-bidrag af virksomhed  -40.199 

    

  Personlig indkomst af virksomhed  462.292 

  Privattegnede ratepensioner og op-
hørende livrente  -25.000 

    

Personlig indkomst i alt  437.292 

    

Kapitalindkomst:   

  Renteindtægter i virksomhed  486 

  Renteudgifter i virksomhed  -48.638 

    

  Kapitalindkomst af virksomhed  -48.152 

  Renteindtægt fra pengeinstitutter, 
obligationer og pantebreve i depot mv.  187 

  Renteudgifter af gæld til pengeinsti-
tutter mv.  -827 

    

Kapitalindkomst i alt  -48.792 

    

Ligningsmæssigt fradrag:   

  Beregnet beskæftigelsesfradrag  -13.600 

  Fagligt kontingent  -3.000 

    

Ligningsmæssigt fradrag i alt  -16.600 

Skattepligtig indkomst i alt  371.900 

Kilde: Egen tilvirkning, beregnet ved hjælp af Revisoft. 

 

Det ses, at Torbens personlige indkomst i alt efter AM-bidrag er kr. 437.292, hvilket ligger over 

topskattegrænsen på kr. 389.900. I kapitalindkomsten medtages både private renteindtægter og om-

kostninger og des lige fra industrimaskinerne.dk. Der gives kun ligningsmæssigt fradrag på kr. 

3.000 for fagligt kontingent på trods af indbetalingerne på kr. 4.775, da den øvre grænse i 2011 er 

sat til kr. 3.000. Dette medfører en skattepligtig indkomst på kr. 371.900. 
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Torbens skat opgøres således: 

Figur 4 
Beregnede skatter   Topskat  

AM-bidrag  40.199,00  Skatteprocent  15,00% 

Bundskat  15.917,43  
Beregningsmæssig personlig 
indkomst  437.292,00 

Topskat  7.108,80  Kapitalpension  0 

Sundhedsbidrag  29.752,00  
Positiv kapitalindkomst over 
bundfradrag  0 

Kommuneskat  88.512,20  

Personlig indkomst, kapital-
pension og positiv kapitalind-
komst  437.292,00 

Kirkeskat  2.975,20  Bundfradrag  389.900,00 

Skatteværdi af personfradrag, 
bundskat  -1.561,56  Beregningsgrundlag  47.392,00 

Skatteværdi af personfradrag, 
sundhedsbidrag  -3.432,00  Topskat  7.108,80 

Skatteværdi af personfradrag, 
kommuneskat  -10.553,40      

Skatter i alt  168.917,67  Bundskat  

   Skatteprocent  3,64% 

   
Beregningsmæssig personlig 
indkomst  437.292,00 

   
Positiv beregningsmæssig 
kapitalindkomst  0 

   Beregningsgrundlag  437.292,00 

   Bundskat  15.917,43 

   

    

   AM-bidrag  

     af løn  0 

     af B-indkomst  0 

     af resultat af virksomhed  40.199 

   AM-bidrag i alt  40.199 

Kilde: Egen tilvirkning, beregnet ved hjælp af Revisoft. 

 

5.3 Delkonklusion 

Hvis Torben vælger at lade Industrimaskinerne.dk forblive som en enkeltpersonsvirksomhed, vil 

han ikke have nogen beskyttelse mod kreditorer, der vil kunne stille krav mod Torbens private for-

mue i tilfælde af, at Industrimaskinerne.dk ikke er i stand til at betale kreditorerne. 
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Det ses, at Torben vil skulle betale topskat i 2011 på trods af, at han kun hæver kr. 360.000, hvis 

han beskattes efter personskatteloven. 
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6. Analyse af enkeltpersonsvirksomhed i virksomhedsskatteordningen 

Torben skal i indkomståret 2011 vurdere, hvorvidt han vil beskattes efter reglerne i personskattelo-

ven eller virksomhedsskatteordningen, da det først vil være muligt at omdanne Industrimaskiner-

ne.dk til et kapitalselskab fra primo regnskabsåret 2012. I dette afsnit vil den beskrevne teori om-

kring virksomhedsskatteordningen blive anvendt til at analysere de erhvervsretlige forhold i virk-

somhedsskatteordningen og sammenholde dette med de erhvervsretlige forhold i en enkeltpersons-

virksomhed uden for virksomhedsskatteordningen. Derudover vil den beskrevne teori omkring virk-

somhedsskatteordningen blive anvendt til at beregne og analysere de skattemæssige forhold for ind-

komståret 2011 for Torben og hans virksomhed Industrimaskinerne.dk i virksomhedsskatteordnin-

gen samt sammenligne med de skattemæssige forhold, der er blevet analyseret i afsnit 5, hvor Tor-

ben vælger at lade Industrimaskinerne.dk forblive som en personlig enkeltpersonsvirksomhed, og 

han selv vælger at blive beskattet efter reglerne i personskatteloven. Der vil i afsnit 7 blive foretaget 

en analyse af konsekvenserne ved beskatning i selskabsform. 

 

6.1 Erhvervsretlige forhold  

De erhvervsretlige forhold i en enkeltpersonsvirksomhed, der er uden for virksomhedsskatteordnin-

gen, og i en enkeltpersonsvirksomhed, der er i virksomhedsskatteordningen, er grundlæggende ens. 

Virksomheden Industrimaskinerne.dk vil fortsat udøves for Torbens egen regning og risiko. Virk-

somhedens kreditorer vil derfor kunne rette krav mod Torbens private formue i tilfælde af, at Indu-

strimaskinerne.dk ikke er i stand til at betale kreditorerne. 

 

Forskellen i de to beskatningsformer ligger hovedsagligt i, at der er strengere krav til bogføringen, 

hvis man er i virksomhedsskatteordningen, da man skal overholde bogføringslovens bestemmelser 

og opfylde mindstekravsbekendtgørelsens krav. Heri ligger, at der skal ske en adskillelse af virk-

somhedens økonomi og den skattepligtiges privatøkonomi. For at opfylde denne betingelse skal der 

udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, hvor bogføringslovens bestemmelser er 

overholdt samt kravene til mindstekravsbekendtgørelsen er opfyldt.  
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Derudover skal bogføringen tilrettelægges således, at der kan holdes styr på flere forhold, hvis den 

skattepligtige vælger at anvende virksomhedsskatteordningen, herunder konto for opsparet over-

skud, indskudskonto, rentekorrektion, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast, mellemregningskonto, 

hævninger mv. Det kan virke uoverskueligt for de fleste, hvorfor der er mange, der vælger at få en 

revisor eller en anden sagkyndig person til at hjælpe dem med at lave opgørelserne, hvilket kan re-

sultere i en merudgift i forhold til beskatning efter personskattelovens almindelige regler.  

 

6.2 Beregning af de skattemæssige forhold i virksomhedsskatteordningen 

De skattemæssige forhold i virksomhedsskatteordningen vil først blive gennemgået ved beregning 

af virksomhedens overskudsdisponering og skattetilsvar, derefter Torbens samlede skattetilsvar 

inklusiv virksomhedens skatteforhold samt hans øvrige skatteforhold. 

 

6.2.1 Virksomhedens skattetilsvar i virksomhedsskatteordningen 

Virksomhedens skattepligtige resultat for indkomståret 2011 opgøres efter skattelovgivningens al-

mindelige regler, jf. VSL § 6, stk. 1, og er vist i bilag 1. Det skattepligtige resultat, kr. 454.339, skal 

i virksomhedsskatteordningen indeholde årets nettorenteudgifter, i modsætning til en personlig 

virksomhed, der holdes uden for virksomhedsskatteordningen, hvor det er resultatet før renter, der 

beskattes i personlig indkomst, og renterne beskattes eller fradrages i kapitalindkomsten.  

Til brug for overskudsdisponeringen i virksomhedsskatteordningen skal der, udover ovennævnte 

skattepligtige resultat, bruges årets hævninger, kr. 375.247, samt årets kapitalafkast, der beregnes ud 

fra kapitalafkastgrundlaget primo og kapitalafkastsatsen, der i indkomståret 2011 er 2 procent. Ka-

pitalafkastgrundlaget skal opgøres som virksomhedens aktiver fratrukket gæld. Kapitalafkastgrund-

laget i virksomhedsskatteordningen er således en nettoopgørelse: 

Figur 6 - Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

Aktiver, primo 2011 1.778.354 kr. 

Passiver, primo 2011 -1.373.332 kr. 

Kapitalafkastgrundlaget, primo 2011 405.022 kr. 

  

Kapitalafkastgrundlaget i ovenstående figur 6 er i dette tilfælde lig med egenkapitalen primo 2011. 

Dette skyldes, at der ved værdiansættelsen af aktiverne og passiverne ved opgørelsen af kapitalaf-
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kastgrundlaget ikke er nogle korrektioner, hvorfor ovenstående figur 6 også er forenklet til kun at 

have opgjort alle aktiv- og passivposter i ”aktiver” og ”passiver”, i stedet for at opgøre for hvert 

enkelt aktiv og passiv. 

Kapitalafkastet kan herefter beregnes:  

Kapitalafkast = Kapitalafkastgrundlag x kapitalafkastsats = 405.022 kr. x 2 % = 8.100 kr. 

Overskudsdisponeringen kan på baggrund af ovenstående oplysninger og beregninger illustreres i 

nedenstående ”kassesystem”: 

Figur 7 - Kassesystem       

       

       

  Kapitalafkast     

  8.100     

Overskud af virksomhed    Personlig indkomst   

454.339  Resterende overskud  340.783   

  446.239    Opsparet overskud 

      79.092 

Årets hævninger    Virksomhedsindkomst   

375.247    105.456   

      Virksomhedsskat 

      26.364 

Restbeløb  Restbeløb / 0,75 =     

79.092  maksimal virk. Indk.     

  105.456     
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsnoter i faget Erhvervsbeskatning på HD-R-studiet. 

 

Ovenstående overskudsdisponering har taget udgangspunkt i, at der ikke hensættes til senere faktisk 

hævning, hvilket giver en lavere personlig indkomst, da det resterende overskud efter årets hævnin-

ger, 79.092, opspares i virksomheden. Da den erhvervsdrivende ikke har øvrig skattepligtig ind-

komst, kan det derfor være hensigtsmæssigt at føre hele restbeløbet på kr. 79.092 ud til beskatning i 

den personlige indkomst, således at grænsen for topskat udnyttes. Dette er beskrevet nærmere og 

illustreret i figur 8. Men inden da vil systematikken i kassesystemet blive gennemgået. 

 

Kassesystemet starter med virksomhedens overskud, hvorefter årets hævninger fratrækkes. Restbe-

løbet bruges herefter til at beregne den maksimale virksomhedsindkomst, hvoraf 25 procent skal 
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betales i virksomhedsskat, mens de resterende 75 procent kan opspares i virksomheden til f.eks. 

konsolidering af virksomheden eller reinvestering. Virksomhedsindkomsten skal fratrækkes i det 

resterende overskud, som er residualet af årets overskud af virksomheden fratrukket kapitalafkastet. 

Derved fås årets personlige indkomst af virksomheden før AM-bidrag. Dette tal skal, for at undgå 

topskattegrænsen, være under kr. 423.804, forudsat at der ikke er fradrag i den personlige indkomst 

som f.eks. pensionsindbetalinger, der kan påvirke den personlige indkomst. Dette vil blive nærmere 

gennemgået i tilknytning til figur 8.  

 

Som nævnt tidligere kan det være hensigtsmæssigt at føre hele restbeløbet på kr. 79.092 ud til be-

skatning i den personlige indkomst, således at grænsen for topskat udnyttes. Hvis der, som i figur 7, 

blev opsparet overskud i stedet for at udnytte topskattegrænsen, kunne der opstå den situation, at 

den skattepligtige fik opsparet så meget overskud op, at en senere hævning af det opsparede over-

skud ville resultere i topskat. Derfor bør den skattepligtige hensætte til senere faktisk hævning, så-

ledes at grænsen for topskat udnyttes, hvilket er illustreret i nedenstående figur 8: 

Figur 8 - Kassesystem med hensat til senere faktisk hævning   

       

        

  Kapitalafkast     

   8.100     

Overskud af virksomhed    Personlig indkomst   

454.339   Resterende overskud   446.239   

   446.239    Opsparet overskud 

        0 

Årets hævninger    Virksomheds indkomst    

375.247    0    

        Virksomhedsskat 

        0 

Hensat til senere        

hævning         

79.092        

         

         

Restbeløb   Restbeløb / 0,75 =      

0  maksimal virk. Indk.        

  0     

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsnoter i faget Erhvervsbeskatning på HD-R-studiet.   

 

Hensættelse til senere faktisk hævning er en regnskabsmæssig hensættelse, hvor den faktiske udbe-

taling fra virksomheden sker på et senere tidspunkt. Det gør, at den erhvervsdrivende kan beskatte 
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noget af et opsparet overskud, som om det var hævet i året, og dermed udjævne indkomsten over 

flere indkomstår, så topskat begrænses eller helt undgås. Selvom årets personlige indkomst af virk-

somheden før AM-bidrag er højere end den førnævnte topskattegrænse på kr. 423.804, skal Torben 

ikke betale topskat, da han har lavet en pensionsindbetaling på kr. 25.000, der gør, at han får fradrag 

i den personlige indkomst, så han kommer under topskattegrænsen på 389.900 efter AM-bidrag. 

Dette vil blive nærmere gennemgået i nedenstående afsnit, hvor Torbens skattepligtige indkomst 

bliver opgjort. 

 

6.2.2 Torbens skattetilsvar i virksomhedsskatteordningen 

Det forudsættes i nedenstående beregninger, at Torben har valgt at hensætte til senere faktisk hæv-

ning, så topskattegrænsen udnyttes. Hvilket er vist i overskudsdisponeringen i figur 8. Det medfø-

rer, at Torbens samlede skattetilsvar kommer til at se således ud: 

Figur 9 - Opgørelse af skattepligtig indkomst 
        

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Personlig indkomst    

Overskud af selvstændig virksomhed 502.491   

Renteindtægter i virksomhed 486   

Renteudgifter i virksomhed -48.638   

Kapitalafkast -8.100   

Resultat af virksomhed 446.239 35.699 410.540 

Privattegnede ratepensioner og ophørende livrente   -25.000 

   385.540 

Kapitalindkomst    

Kapitalafkast   8.100 

Renteindtægter   187 

Renteudgifter   -827 

   7.460 

Ligningsmæssige fradrag    

Fagligt kontingent   -3.000 

Beskæftigelsesfradrag   -13.600 

   -16.600 

Skattepligtig indkomst    

Personlig indkomst   385.540 

Kapitalindkomst   7.460 

Ligningsmæssige fradrag   -16.600 

Skattepligtig indkomst   376.400 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKATs årsopgørelse samt ReviSoft. 
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Det ses, at virksomhedens resultat opgøres inden beregningen af AM-bidrag. Det er virksomhedens 

resultat før renter, tillagt virksomhedens renteindtægter og fratrukket virksomhedens renteudgifter. 

Denne opstilling med resultatet før renter er valgt, da det giver et bedre sammenligningsgrundlag, 

når den skattepligtige indkomst skal sammenlignes i henholdsvis virksomhedsskatteordningen og 

beskatning efter de almindelige i personskatteloven, jf. afsnit 6.3. Det kunne i stedet bare have væ-

ret resultatet efter renter. Derudover fratrækkes kapitalafkastet i opgørelsen af virksomhedens resul-

tat, der skal beskattes i den personlige indkomst, da der i virksomhedsskatteordningen er, jf. afsnit 

3.4.4.5 og PSL § 4, mulighed for, at udskille en del af virksomhedens overskud som kapitalafkast 

fra den personlige indkomst til kapitalindkomst, hvilket giver en lempeligere beskatning, da kapital-

afkastet beskattes efter samme regler som f.eks. renteindtægter. Det ses derfor, at kapitalafkastet er 

tillagt opgørelsen af kapitalafkastet. 

 

Selvom årets personlige indkomst af virksomheden efter AM-bidrag er højere end topskattegrænsen 

på kr. 389.900, skal Torben ikke betale topskat, da han har lavet en pensionsindbetaling på kr. 

25.000, der gør, at han får fradrag i den personlige indkomst, så han kommer under topskattegræn-

sen. Havde Torben ikke indbetalt til en pensionsordning kunne han i stedet have opsparet en del af 

virksomhedens overskud på konto for opsparet overskud, som er illustreret i overskudsdisponerin-

gen i figur 7, for igen at undgå topskattegrænsen. 

 

I kapitalindkomsten medtages det føromtalte kapitalafkast samt de private renteindtægter og -

omkostninger, da virksomhedens renter medtages i den personlige indkomst. Indbetalinger til fagli-

ge kontingenter kan maksimalt fradrages med kr. 3.000 som et ligningsmæssigt fradrag fra ind-

komståret 2011, selvom der er indbetalt kr. 4.775. Dette medfører, at den skattepligtige indkomst i 

virksomhedsskatteordningen bliver kr. 376.400. 
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Torbens samlede skattetilsvar bliver herefter opgjort således: 

Figur 10 - Skatteberegning og skatteopgørelse    
          

Specifikation af beregnet skat     

AM-bidrag    35.699,00 

Bundskat 3,64 % af  (385.540 + 7.460) 14.305,20 

Sundhedsbidrag 8 % af  376.400 30.112,00 

Kommuneskat 23,8 % af  376.400 89.583,20 

Kirkeskat 0,8 % af  376.400 3.011,20 

3,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat    -1.561,56 

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

24,60 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat    -10.553,40 

Beregnet skat    157.163,64 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKATs årsopgørelse samt ReviSoft. 

Det ses af ovenstående skatteberegning og opgørelse af Torbens samlede skattetilsvar, at hans skat 

beregnes til t.kr. 173 før personfradraget på t.kr. 16, hvilket medfører, at Torben for indkomståret 

2011 skal betale kr. 157.163,64 i skat, hvis han vælger at lade sig beskatte efter reglerne i virksom-

hedsskatteordningen. 

 

6.3 Sammenligning af skat i og uden for virksomhedsskatteordningen 

De skattemæssige forhold, der er analyseret i afsnit 5.2 og 6.2, hvor Torben vælger at lade Indu-

strimaskinerne.dk blive beskattet efter reglerne i henholdsvis personskattelovens almindelige regler 

og reglerne i virksomhedsskatteordningen, vil i dette afsnit blive sammenlignet. 

 

I de to opgørelser af skattepligtig indkomst med beskatning efter personskattelovens almindelige 

regler og reglerne i virksomhedsskatteordningen ses det, at der i den personlige indkomst for virk-

somhedsskatteordningen medtages virksomhedens renteindtægter og –udgifter, mens virksomhe-

dens renteindtægter og –udgifter i beskatningen efter personskattelovens almindelige regler først 

medtages i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien for renteudgifter er lavere. Derudover fratræk-

kes et kapitalafkast i virksomhedsskatteordningen i opgørelsen af virksomhedens resultat, som skal 

beskattes i den personlige indkomst, da virksomhedsskatteordningen giver mulighed for, at udskille 

en del af virksomhedens overskud som kapitalafkast fra den personlige indkomst til kapitalind-

komst, hvilket giver en lempeligere beskatning. Denne udskillelse er ikke mulig ved beskatning 

efter personskattelovens regler.  
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De forskellige ovenstående fradragsmuligheder i virksomhedsskatteordningen samt fradraget for 

pensionsindbetalingen gør, at den personlige indkomst kommer under topskattegrænsen på kr. 

389.900, så der ved valg af virksomhedsskatteordningen som beskatningsform for 2011 ikke skal 

betales topskat. I beskatningen efter personskattelovens almindelige regler er der ikke de samme 

fradragsmuligheder som i virksomhedsskatteordningen, hvilket gør, at det progressive beskatnings-

system, som der er i Danmark, kommer til udtryk ved, at der skal betales topskat ved beskatning 

efter personskattelovens almindelige regler. Dette sker, selvom der også ved denne beskatningsform 

gives fradrag for pensionsindbetalinger i den personlige indkomst. Desuden er de to beskatnings-

former ens med henhold til de ligningsmæssige fradrag. 

 

Skatteberegningen i beskatningen efter personskattelovens almindelige regler viser, at Torben for 

indkomståret 2011 ved valg af beskatning efter personskattelovens almindelige regler skal betale kr. 

168.917,67 i skat. Torben skal derimod ved valg af beskatning efter reglerne i virksomhedsskattelo-

ven betale kr. 157.163,17 i skat. Det betyder, at Torben kan opnå en skattebesparelse på kr. 

11.754,50, hvis han vælger at lade sig beskatte efter reglerne i virksomhedsskatteloven. Denne be-

sparelse kunne endda være større i år, hvis Torben undlod at hensætte til senere faktisk hævning og 

lod det resterende overskud opspare på konto for opsparet overskud. Det kunne til gengæld give en 

større beskatning på længere sigt, da det opsparede overskud på et tidspunkt skal beskattes, og Tor-

ben kunne så risikere, at der det i indkomstår, hvor det opsparede overskud tages ud til beskatning, 

skal betales topskat. Denne opvejning er også med til at gøre virksomhedsskatteordningen mere 

fleksibel end beskatning efter personskattelovens almindelige regler, da man i nogen grad selv kan 

bestemme, hvor meget man vil tage ud til beskatning, hvilket står i kontrast til beskatning uden for 

virksomhedsskatteordningen, hvor det er virksomhedens resultat før renter, der kommer til beskat-

ning i den personlige indkomst, uanset hvor meget eller hvor lidt den skattepligtige har hævet i årets 

løb. 

 

6.4 Delkonklusion 

Virksomhedsskatteordningen kan beskrives som en udvidelse eller mere avanceret udgave af en 

virksomhed, der beskattes efter personskattelovens almindelige regler. Kravene til stiftelse og hæf-

telse er de samme bortset fra, at der er flere administrative krav til adskillelse af virksomhedens 
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økonomi og den skattepligtiges privatøkonomi. For at opfylde denne betingelse skal der udarbejdes 

et selvstændigt regnskab for virksomheden, hvor bogføringslovens bestemmelser er overholdt samt 

kravene til mindstekravsbekendtgørelsen er opfyldt.  

 

Den primære forskel i beskatningen mellem virksomhedsskatteordningen og beskatning efter per-

sonskattelovens almindelige regler er det, som de to beskatningsformer skal medtages eller undla-

des i den personlige indkomst og kapitalindkomsten. Virksomhedens renteindtægter og –udgifter 

skal i virksomhedsskatteordningen medregnes i den personlige indkomst, hvorimod alle renter i 

beskatning uden for virksomhedsskatteordningen skal medtages i kapitalindkomsten. Derudover har 

virksomheden i virksomhedsskatteordningen mulighed for at udskille en del af virksomhedens re-

sultat som kapitalafkast, hvis kapitalafkastgrundlaget primo er positivt, og lade det beskatte i kapi-

talindkomsten, hvor der er en lempeligere beskatning.  

 

I virksomhedsskatteordningen kan man i nogen grad selv bestemme, hvor meget man vil tage ud til 

beskatning i den personlige indkomst, hvilket står i kontrast til beskatning uden for virksomheds-

skatteordningen, hvor det er virksomhedens resultat før renter, der kommer til beskatning i den per-

sonlige indkomst, uanset hvor meget eller hvor lidt den skattepligtige har hævet i årets løb. Virk-

somhedsskatteordningen er på den måde fleksibel og kan gøre det muligt for den skattepligtige at 

undgå topskattegrænsen. 

 

Det viser sig i skatteberegningerne for de to beskatningsmodeller, at der i beskatningen efter per-

sonskattelovens almindelige regler skal betales mere i skat, end der skal ved brug af virksomheds-

skatteloven. Det skyldes, at virksomhedens renteindtægter og -udgifter flyttes fra kapitalindkomsten 

til den personlige indkomst samtidig med, at der flyttes kapitalafkast fra den personlige indkomst til 

kapitalindkomsten, hvilket medfører, at AM-bidragsgrundlaget mindskes og der skal betales mindre 

AM-bidrag. Det kan altså bedre betale sig skattemæssigt at vælge virksomhedsskatteordningen frem 

for beskatning efter personskattelovens almindelige regler. Det kræver til gengæld, at de administra-

tive krav til bogføringen overholdes. 
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7. Analyse af værdiansættelse ved skattefri virksomhedsomdannelse 

Torben kan først fra indkomståret 2012 omdanne Industrimaskinerne.dk, der er en enkeltpersons-

virksomhed i virksomhedsskatteordningen, til et kapitalselskab. I dette afsnit vil den beskrevne teori 

omkring skattefri virksomhedsomdannelse blive anvendt til at værdiansætte og opstille en åbnings-

balance for indkomståret 2012 ved en skattefri virksomhedsomdannelse fra virksomhedsskatteord-

ningen til kapitalselskab. Derudover vil værdiansættelsen og åbningsbalancen blive analyseret og 

gennemgået. 

 

7.1 Værdiansættelse ved skattefri virksomhedsomdannelse 

Der skal ved værdiansættelsen, ved den skattefrie virksomhedsomdannelse, opgøres de regnskabs-

mæssige og de skattemæssige værdier i enkeltpersonsvirksomheden for alle aktiver og passiver i 

virksomheden Industrimaskinerne.dk. Værdiansættelsen ved skattefri virksomhedsomdannelse er 

opgjort således:   

Figur 11 - Værdiansættelse ved skattefri virksomhedsomdannelse 

     

Industrimaskinerne.dk Regnskab pr. 31/12 2011  Selskabets åbningsbalance 

Beregning af skattefri Regnskabs- Skatte- Regnskabs- Succes- 

virksomhedsomdannelse mæssige mæssige mæssige sions- 

  værdier værdier værdier grundlag 

Aktiver:         

Anlægsaktiver:        

Driftsmateriel og inventar 107.452 132.541 107.452 132.541 

Indretning af lejede lokaler 124.798 150.171 124.798 150.171 

Omsætningsaktiver:        

  Debitorer 806.743 806.743 806.743 806.743 

  Hensat til tab -103.764 0 -103.764 0 

  Varebeholdning 530.855 530.855 530.855 530.855 

  Andre tilgodehavender 183.936 183.936 183.936 183.936 

  Likvide beholdninger 242.775 242.775 242.775 242.775 

     

Aktiver i alt 1.892.795 2.047.021 1.892.795 2.047.021 
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Passiver:         

  Egenkapital / aktiekapital 329.888 484.114 368.445 484.114 

         

  Udskudt skat     -38.557   

  Gæld:        

    Kreditorer  563.605 563.605 563.605 563.605 

    Anden gæld 509.538 509.538 509.538 509.538 

    Bankgæld 489.764 489.764 489.764 489.764 

  Gæld i alt 1.562.907 1.562.907 1.562.907 1.562.907 

     

Passiver i alt 1.892.795 2.047.021 1.892.795 2.047.021 

     

Opgørelse af udskudt skat        

Avance på driftsmateriel og inventar   -25.089  

Avance på indretning af lejede lokaler  -25.373  

Tab på debitorer     -103.764  

I alt     -154.226  

  Skatte%     

Udskudt skat 25   -38.557  
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsmateriale i faget Erhvervsbeskatning på HD-R-studiet. 

 

De skattemæssige værdier er hentet direkte fra enkeltpersonsvirksomhedens regnskab for 2011, jf. 

bilag 1, fordi det i enkeltpersonsvirksomheden er det skattemæssige regnskab, der opgøres. De 

regnskabsmæssige værdier er opgjort efter årsregnskabslovens bestemmelser. Det vil sige, at der for 

eksempel ved anlægsaktiver, såsom driftsmidler, er forskel på, om der afskrives regnskabsmæssigt 

og skattemæssigt. Regnskabsmæssigt afskrives driftsmidler lineært over for eksempel 5 år, mens 

der skattemæssigt afskrives efter saldoværdimetoden med 25 procent. Dermed opstår forskellen 

mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige værdier i ovenstående opgørelse. Dette er nær-

mere uddybet i afsnit 8. 

 

Derudover er der forskel på debitorsaldoen, da der i det regnskabsmæssige regnskab er mulighed 

for at hensætte til tab, mens der i det skattemæssige regnskab kun kan fradrages tab på debitorer, 

når tabet er konstateret. Disse forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige regn-

skab er opgjort nederst i tabellen som udskudt skat. Opgørelsen af den udskudte skat ender i et skat-

teaktiv, der skal medtages i selskabets åbningsbalance. 
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Ved opgørelsen af egenkapitalen primo anvendes den regnskabsmæssige værdi fra åbningsbalan-

cen. Værdien af den personlige virksomhed indskydes som et apportindskud i kapitalselskabet. Her-

af udgør de 80.000 kr. eller 125.000 kr. selskabskapitalen, alt efter valgt selskabstype. Det resteren-

de beløb føres som overkurs ved stiftelse. 

 

7.2 Delkonklusion 

Selskabets åbningsbalance opgøres på baggrund af enkeltpersonsvirksomhedens regnskab for 2011. 

Der er forskel på det regnskabsmæssige og skattemæssige regnskab, hvilket resulterer i, at der i 

selskabets regnskabsmæssige åbningsbalance er udskudt skat. Der skal opstilles både en regn-

skabsmæssigt og et skattemæssigt åbningsbalance ved den skattefrie virksomhedsomdannelse, den-

ne er opgjort i figur 11. Værdien af den personlige virksomhed indskydes som apportindskud i kapi-

talselskabet. 
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8. Analyse Kapitalselskaber 

Hvis Torben vælger, at Industrimaskinerne.dk skal omdannes til et kapitalselskab, skal han først og 

fremmest tage stilling til, om det skal være et anparts- eller et aktieselskab. Torben skal ligeledes 

tage stilling til, hvorvidt han ønsker at drive kapitalselskabet som et selskab med en direktion alene 

eller med en bestyrelse eller et tilsynsråd. 

 

De erhvervsretlige krav til stiftelsen og driften af et kapitalselskab er væsentligt større end for per-

sonlige virksomheder. Der vil derfor være brug for hjælp fra en advokat i forbindelse med stiftelsen 

af et kapitalselskab. 

 

I tilfælde af, at Torben vælger, at Industrimaskinerne.dk skal omdannes til kapitalselskab, kan dette 

først ske med virkning fra 1. januar 2012. Regnskabet, som der vil blive analyseret på, vil derfor 

være et estimeret regnskab for 2012, der er udarbejdet på baggrund af de første tre måneders bogfø-

ring. 

 

Torben skal vælge hvilken beskatningsform, beskatning i virksomhedsskatteordningen eller kapital-

selskab, der er skattemæssigt er mest fordelagtig. Der vil derfor blive beregnet og analyseret på dis-

se beskatningsmuligheder i virksomhedsskatteordningen og kapitalselskab samt foretaget en sam-

menligning af disse to beskatningsformer.  

 

8.1 Erhvervsretlige forhold 

8.1.1 Anparts- eller aktieselskab 

Hvis Torben vælger at drive Industrimaskinerne.dk som kapitalselskab, skal han vælge, hvorvidt 

han vil drive det som anparts- eller aktieselskab, og dermed også om selskabet skal have endelsen 

ApS eller A/S. Forskellene mellem anparts- og aktieselskaber er listet op nedenfor. 
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8.1.1.1 Indskudskapital og hæftelse 

Et anpartsselskab skal, som tidligere nævnt, have en selskabskapital på mindst 80.000 kr., og der 

skal indskydes mindst 80.000 kr.. Et aktieselskab skal have en selskabskapital på mindst 500.000 

kr., og der skal mindst indskydes 125.000 kr.. 

 

Hvis Torben vælger at omdanne Industrimaskinerne.dk til et kapitalselskab, vil virksomheden være 

omfattet af begrænset hæftelse. Det medvirker, at Torben fremover kun vil hæfte privat for den ind-

skudte selskabskapital og ikke med sin private formue. Dermed opnår Torben beskyttelse mod virk-

somhedens kreditorer. 

 

Selskabskapitalens størrelse har betydning for kapitalselskabets kreditorer, da kapitalselskabet op-

fattes som en selvstændig juridisk enhed, og derfor hæfter kapitalejeren ikke for mere end den ind-

skudte kapital. Kapitalselskabstypen kan derfor få betydning i forbindelse med kreditaftaler med 

kreditorer, da en større selskabskapital giver større sikkerhed for kreditoren. 

 

Torben skal tage stilling til, hvor stor selskabskapital skal være, da han har mulighed for at indskyde 

som apportindskud af den personlige enkeltpersonsvirksomhed i kapitalselskabet. En del eller hele 

selskabskapitalen kan, alt efter hvilken kapitalselskabstype han vælger, indskydes som appor-

tindskud af den personlige enkeltpersonsvirksomhed. Værdien af apportindskuddet er gennemgået i 

afsnittet analyse værdiansættelse ved skattefri virksomhedsomdannelse. 

 

8.1.1.2 Ledelsesstruktur 

I et anpartsselskab er der, som tidligere nævnt, 3 mulige ledelsesstrukturer. 

 En direktion alene 

 En direktion og en bestyrelse 

 En direktion og et tilsynsråd 

I et aktieselskab er der 2 mulige ledelsesstrukturer. 

 En direktion og en bestyrelse 

 En direktion og et tilsynsråd 
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Et anpartsselskab med en ledelsesform med en direktion alene, er den ledelsesform, der ligger tæt-

test op af den måde, som Torben driver sin virksomhed på i dag. I dette tilfælde skal Torben som 

direktør fortsat varetage den overordnede, strategiske og daglige ledelse af Industrimaskinerne.dk, 

og Torben vil dermed repræsentere både det øverste og det centrale ledelsesorgan. 

 

Hvis Torben vælger at drive sin virksomhed som enten et anpartsselskab eller et aktieselskab med 

en bestyrelse eller tilsynsråd, skal han tage stilling til, hvem han ønsker, der skal sidde i disse, og i 

det hele taget, hvorvidt han ønsker at inddrage andre i sin virksomhed. 

 

8.1.2 Stiftelse og vedtægter 

Uanset hvorvidt Torben vælger at drive Industrimaskinerne.dk som et anparts- eller aktieselskab, 

skal der for kapitalselskabet udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter, tegnes kapitalandele, 

indbetales selskabskapital og selskabet skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

I tilfælde af, at Torben vælger at omdanne Industrimaskinerne.dk til et anpartsselskab med en direk-

tion , og selv indskyder hele selskabskapitalen, vil stiftelsesproceduren være mere enkel, end den vil 

være i tilfælde af, at der er en bestyrelse eller et tilsynsråd. I så fald kan Torben gå direkte fra un-

derskrivelsen af stiftelsesdokumentet til anmeldelse og registrering af selskabet jf. SEL § 40. 

 

8.1.3 Resultatdisponering 

Resultatet vil i et kapitalselskab automatisk overføres til egenkapitalen som overført resultat og vil, 

såfremt selskabets selskabskapital er intakt, bidrage til de frie reserver. Kapitalejere har, som tidli-

gere nævnt, ret til andel i kapitalselskabets frie reserver. Der kan derfor udloddes udbytte til kapita-

lejerne af selskabets frie reserver. 

 

Kapitalejeren kan også vælge at blive lønansat i selskabet og vil derved få udbetalt et fast vederlag, 

inden for hvad der anses forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling og hvervets art. 
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8.1.3.1 Egenkapital 

Ved omdannelse til kapitalselskab skal der indskydes en selskabskapital på henholdsvis minimum 

80.000 kr. eller 125.000 kr. alt efter om der stiftes et anpartsselskab eller et aktieselskab. Den reste-

rende del af kapitalkontoen bogføres som overkurs ved stiftelse. 

 

8.1.4 Regnskabsaflæggelse 

Regnskabskravene til et kapitalselskab er væsentligt højere, end de er til en personlig virksomhed. 

Et kapitalselskab skal overholde bogføringsloven og skal indsende regnskab til Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen årligt. Endvidere skal der, eftersom kapitalselskabet repræsenterer en selvstændig 

juridisk enhed, udfyldes en selvangivelse for selskabet, der skal indsendes årligt til SKAT. 

 

Kapitalselskabet kan på baggrund af kriterierne i ÅRL § 4 fravælge revision, hvilket kan spare virk-

somheden for nogle omkostninger til revisorregningen. Dette medfører en større risiko for fejl i 

regnskabet, da regnskabet dermed ikke vil blive revideret af en uafhængig part. Det er også en mu-

lighed, at få en revisor til at udføre review på regnskabet. Dette giver en lavere sikkerhed for regn-

skabets rigtighed end revision, men en højere sikkerhed end et regnskab, der blot er opstillet på 

baggrund af bogføringen og ikke er gennemgået af en revisor. 

 

8.2 Skattemæssige forhold 

I selskabsform sker beskatningen af kapitalselskabet Industrimaskinerne.dk og Torben separat. Ka-

pitalselskabet beskattes af selskabets skattepligtige indkomst og Torben beskattes af sin private 

skattepligtige indkomst. 

 

8.2.1 Beskatning af kapitalselskabet 

Den skattepligtige indkomst for kapitalselskabet opgøres, som tidligere nævnt, ved regulering af det 

regnskabsmæssige resultat. 
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8.2.1.1 Ej fradragsberettigede omkostninger 

Der reguleres i regnskabet for kapitalselskabet for ej fradragsberettigede omkostninger såsom 75 % 

af repræsentation, renter til offentlige myndigheder og øvrige ej fradragsberettigede omkostninger, 

som for eksempel omkostninger uden bilag. 

 

8.2.1.2 Anlægsaktiver 

I regnskabet for kapitalselskabet optages anlægsaktiverne primo til de regnskabsmæssige værdier, 

som blev opgjort ved værdiansættelsen i afsnit 7. Anlægsaktiverne afskrives regnskabsmæssigt over 

aktivernes forventede levetid. I bilag til skat optages anlægsaktiverne primo skattemæssigt til suc-

cessionsgrundlaget. Driftsmidler og inventar afskrives degressivt efter saldometoden med 25 %. 

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært med 20 % årligt. 

 

I opgørelsen af den skattepligtige indkomst for kapitalselskabet reguleres for de skattemæssige af-

skrivninger ved at tillægge de regnskabsmæssige afskrivninger til det regnskabsmæssige resultat og 

fratrække de skattemæssige afskrivninger. Differencen mellem den regnskabsmæssige og den skat-

temæssige saldo af anlægsaktiverne opgøres som udskudt skattegrundlag. 

 

8.2.1.3 Debitorer 

Debitorerne optages primo i regnskabet til den regnskabsmæssige saldo. Saldoen viser dermed debi-

torsaldoen fratrukket saldoen af hensat til tab på debitorer. Skattemæssigt kan der ikke tages fradrag 

for tab på debitorer, før dette tab er konstateret. Derfor skal der i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst reguleres for forskellen i hensættelsen til tab på debitorer. Differencen mellem den regn-

skabsmæssige og den skattemæssige saldo af debitorer opgøres som udskudt skattegrundlag. 
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8.2.1.4 Udskudt skat 

Det udskudte skattegrundlag fremkommer af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssi-

ge værdier. I dette tilfælde medfører det et udskudt skatteaktiv på kr. 25.586. Det betyder, at der er 

afskrevet mere regnskabsmæssigt på anlægsaktiverne, end der er afskrevet skattemæssigt, og at den 

skattemæssige saldo af debitorerne er højere end den regnskabsmæssige. I tilfælde af, at aktiverne 

sælges til den regnskabsmæssige værdi, har selskabet skat til gode, da der vil være et tab på aktiver-

ne. 

Figur 12: UDSKUDT SKAT     Skat  

   Grundlag 25% 

Indretning af lejede lokaler:     

Regnskabsmæssig saldo  193.536   

Skattemæssig saldo  -204.813   

   -11.277 -2.819 

Driftsmidler:     

Regnskabsmæssig saldo  174.322   

Skattemæssig saldo  -192.211   

   -17.889 -4.472 

Hensat til tab på debitorer     

Regnskabsmæssig saldo  820.897   

Skattemæssig saldo  -894.078   

   -73.181 -18.295 

Uudnyttet underskud  0 0 

Udskudt skat ultimo   -25.586 

Udskudt skat primo   -38.557 

Ændring i udskudt skat   12.971 

        

Kilde: Egne beregninger med udgangspunkt i regnskabsmodel til kapitalselskaber. 



Side 92 af 110 

8.2.1.5 Beregning af selskabsskat 

Når det regnskabsmæssige resultat er reguleret for skattemæssige reguleringer fremkommer den 

skattepligtige indkomst. I tilfælde af, at der er uudnyttede skattemæssige underskud i virksomheden, 

fradrages den skattepligtige indkomst med dette inden skatten beregnes. Det er dog ikke aktuelt, 

derfor beskattes virksomheden med 25 % af den skattepligtige indkomst. 

Figur 13: 

Opgørelse af skattepligtig ind-

komst         

Regnskabsmæssigt resultat:         

Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen       544.271 

Ikke skattemæssigt fradragsberettigede 

omkostninger:       

Ikke fradragsberettiget andel af repræsen-

tation   75%   16.617 

Ikke fradragsberettigede renter (offentli-

ge myndigheder)       557 

Ikke fradragsberettigede omkostninger i 

øvrigt       800 

        17.974 
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Skattemæssige reguleringer i øvrigt: 

Regnskabsmæssige afskrivninger       93.978 

Skattemæssig afskrivning, indretning af 

lejede lokaler       -51.203 

Skattemæssig afskrivning, driftsmidler       -64.071 

Hensat til tab på debitorer, primo       -103.764 

Hensat til tab på debitorer, ultimo       176.945 

        51.885 

    

ÅRETS SKATTEPLIGTIGE 

INDKOMST:   614.130 

Skattemæssige underskud fra tidligere år       0 

    

SKATTEPLIGTIG IND-

KOMST:   614.130 

Selskabsskat   25%   153.525 

Kilde: Egne beregninger med udgangspunkt i regnskabsmodel til kapitalselskaber. 

 

  

mailto:-@sum(Balance!D10:D124)
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8.2.2 Løn og udbytte 

Torben kan som kapitalejer vælge at få udbetalt udbytte af kapitalselskabets frie reserver. Udbytte 

beskattes som aktieindkomst jf. PSL §§ 4a og 8a. Aktieindkomst op til grundbeløbet på kr. 48.300 

(96.600 for ægtefæller i alt) beskattes med 28 %. Aktieindkomst der overstiger grundbeløbet be-

skattes med 42 %. Da udbytte føres direkte på egenkapitalen, giver udbytte ikke fradragsret for ka-

pitalselskabet. Det betyder, at udbytte først beskattes med 25 % i opgørelsen af kapitalselskabets 

resultat efter skat og herefter beskattes som aktieindkomst med 28 eller 42 %. Det skal derfor over-

vejes, om det bedst kan betale sig at hæve udbytte eller foretage en lønstigning. 

 

Figur 14: 

Beskatning af udbytte 

Udbytte op 

til Udbytte over 

   48.300 48.300 

      

Selskabets overskud 100 100 

      

Selskabsskat 25% 25 25 

   75 75 

Aktiebeskatning 28% 21   

Aktiebeskatning 42%   31,5 

Total  54 44 

      

Beskatning i %   46,00% 56,50% 

Kilde: Egen beregning 
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 Figur 15:   

Indkomst 

under 

423.804 

Indkomst 

over   

423.804 

AM-bidrag (brutto-

skat/arbejdsmarkedsbidrag)   8,00% 8,00% 

Bundskat:  3.64%   

Topskat:   15,00% 

Sundhedsbidrag   8,00% 8,00% 

Kommuneskat   23,80% 23,80% 

Kirkeskat   0,80% 0,80% 

  

Skat i 

alt 32,60% 47,60% 

Skatteloft for topskat af personlig 

indkomst, PSL §19, stk. 1  51,50%  0,00% 

  32,60% 47,60% 

AM-bidrag  8,00% 8,00% 

      

Marginalskat i alt   40,60% 55,60% 

Kilde: Egen beregning 

 

Torben kan vælge, at blive lønansat som direktør i kapitalselskabet. I så fald får virksomheden fra-

drag for Torbens lønomkostninger. Torbens løn beskattes som personlig indkomst efter reglerne i 

personskatteloven. Det ses af ovenstående beregninger, at det bedst kan betale sig for Torben at 

udbetale løn til sig selv op til topskattegrænsen før AM-bidrag på kr. 423.804 og hæve udbytte på 

maksimalt kr. 48.300 for at opnå den lave aktiebeskatning. Hvis Torben ønsker et højere vederlag 

end løn op til topskattegrænsen og udbytte på kr. 48.300, kan det bedst betale sig for ham, at udbe-

tale en højere løn i forhold til at udbetale mere udbytte, da marginalskatten for topskat er lavere end 

aktiebeskatningen for aktieindkomst over kr. 48.300. 
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8.3 Beregning, analyse og sammenligning af beskatning i kapitalselskab og virk-

somhedsskatteordningen 

For at undersøge hvor meget, der skal betales i skat ved henholdsvis virksomhedsskatteordningen 

og personbeskatning i et kapitalselskab, vil der i dette afsnit være opstillet to eksempler, hvor resul-

tatet af virksomheden i virksomhedsskatteordningen og selskabet i det første eksempel er kr. 

400.000, og hele overskuddet hæves/udbetales som løn. I det andet eksempel er resultatet kr. 

500.000, hvor der hæves/udbetales løn op til topskattegrænsen på kr. 423.804 før AM-bidrag. Der-

udover vil der i selskabet blive udloddet udbytte på kr. 48.300, som er grænsen for den lave udbyt-

teskat på 28 % for enlige. Det skal hertil bemærkes, at beskatning af udbytte normalt først skal be-

skattes i det indkomstår, hvor udbyttet vedtages, men vil i skatteopgørelserne blive medtaget som  

en del af årets indkomst. Til sammenligning vil der være et eksempel med virksomhedsskatteord-

ningen, hvor der vil blive hævet yderligere for at få samme udbetaling, som i selskabet. Udregnin-

gen i dette eksempel vil ikke blive illustreret, men blot illustreret ved resultatet, da udregningerne 

hertil er illustreret på samme måde som i de to eksempler med virksomhedsskatteordningen. Denne 

tilføjelse er gjort for at kunne sammenligne de to beskatningsformer bedst muligt. De to eksempler 

vil først blive beregnet, for til sidst at blive analyseret. 

 

8.3.1 Beregning af beskatningen i kapitalselskab og virksomhedsskatteordningen 

Eksempel 1 

Nedenstående er en opgørelse over resultatet, lønomkostningerne/hævningerne, skatten og udbyttet. 

Dette er udgangspunktet for beregningerne til eksempel 1: 
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Figur 16 - Forudsætninger   

   

 Virksomhedsskatteordning Kapitalselskab 

   

Resultat før løn og skat 400.000 400.000 

Løn / hævning 400.000 400.000 

Resultat før skat 0 0 

Skat - 25 % 0 0 

Resultat efter skat 0 0 

Egenkapital, frie reserver primo 0 0 

Udbytte 0 0 

Egenkapital, frie reserver ultimo 0 0 

Kilde: Egen tilvirkning    

I de følgende afsnit beregnes skatten for virksomhedsskatteordningen og beskatning i kapitalselska-

bet med udgangspunkt i eksempel 1. 

8.3.1.1 Beregningseksempel virksomhedsskatteordning 

Figur 17 - Virksomhedsskatteordning 

 

Før AM-

bidrag AM-bidrag 

Efter AM-

bidrag 

Personlig indkomst    

Resultat af virksomhed 400.000 32.000 368.000 

   368.000 

Kapitalindkomst    

Renteindtægt   0 

   0 

Ligningsmæssige fradrag    

Beskæftigelsesfradrag   -13.600 

   -13.600 
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Skattepligtig indkomst    

Personlig indkomst   368.000 

Kapitalindkomst   0 

Ligningsmæssige fradrag   -13.600 

Skattepligtig indkomst   354.400 

 

Specifikation af beregnet skat     

AM-bidrag    32.000,00 

Bundskat 3,64 % af  368.000 13.395,00 

Sundhedsbidrag 8 % af  354.400 28.352,00 

Kommuneskat 23,8 % af  354.400 84.347,00 

Kirkeskat 0,8 % af  354.400 2.835,00 

3,64 % af 42.900 personfradrag, bund-

skat    -1.562,00 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sund-

hedsbidrag    -3.432,00 

24,60 % af 42.900 personfradrag, 

kommuneskat    -10.553,00 

Beregnet skat    145.382,00 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKATs årsopgørelse 

samt ReviSoft.  

 

8.3.1.2 Beregningseksempel personbeskatning i selskabsform 

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i eksempel 1 i personbeskatning i selskabsform. 

Figur 18 – Personbeskatning i selskabsform 

        

 

Før AM-

bidrag AM-bidrag 

Efter AM-

bidrag 

Personlig indkomst    

Lønindkomst 400.000 32.000 368.000 

   368.000 
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Kapitalindkomst    

Renteindtægt   0 

   0 

Ligningsmæssige fradrag    

Beskæftigelsesfradrag   -13.600 

   -13.600 

Skattepligtig indkomst    

Personlig indkomst   368.000 

Kapitalindkomst   0 

Ligningsmæssige fradrag   -13.600 

Skattepligtig indkomst   354.400 

 

Specifikation af beregnet skat     

AM-bidrag    32.000,00 

Bundskat 3,64 % af  368.000 13.395,00 

Sundhedsbidrag 8 % af  354.400 28.352,00 

Kommuneskat 23,8 % af  354.400 84.347,00 

Kirkeskat 0,8 % af  354.400 2.835,00 

3,64 % af 42.900 personfradrag, bund-

skat    -1.562,00 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sund-

hedsbidrag    -3.432,00 

24,60 % af 42.900 personfradrag, kom-

muneskat    -10.553,00 

Beregnet skat    145.382,00 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKATs årsopgørelse 

samt ReviSoft.  

 

Kapitalselskabet skal ikke betale selskabsskat, da resultatet bliver kr. 0 som følge af udbetalingen af 

løn, jf. figur 16. 
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8.3.2 Beregning af beskatningen i kapitalselskab og virksomhedsskatteordningen 

Eksempel 2: 

Nedenstående er en opgørelse over resultatet, lønomkostningerne, skatten og udbyttet. Skatten vil i 

virksomhedsskatteordningen kun indgå i personbeskatningen, hvorfor den ikke figurer i nedenstå-

ende opgørelse. Dette er udgangspunktet for beregningerne til eksempel 2: 

Figur 19 - Forudsætninger   

   

 Virksomhedsordning Kapitalselskab 

   

Resultat før løn og skat 500.000 500.000 

Løn / hævning 423.804 423.804 

Resultat før skat 76.196 76.196 

Skat - 25 % 0 19.049 

Resultat efter skat 76.196 57.147 

Egenkapital, frie reserver primo 0 0 

Udbytte 0 48.300 

Egenkapital, frie reserver ultimo 76.196 8.847 

   

Kilde: Egen tilvirkning    

 

 Der er herefter beregnet skatten for virksomhedsskatteordningen og beskatning i kapitalselskabet. 
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8.3.2.1 Beregningseksempel virksomhedsskatteordningen 

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i eksempel 2 i virksomhedsskatteordningen: 

Figur 20 - Virksomhedsskatteordning 

        

 

Før AM-

bidrag AM-bidrag 

Efter AM-

bidrag 

Personlig indkomst    

Overskud virksomhed 500.000   

Indkomst til beskatning i virksomhedsskatte-

ordningen -76.196   

Resultat af virksomhed 423.804 32.904 389.900 

   389.900 

Kapitalindkomst    

Renteindtægt   0 

   0 

Ligningsmæssige fradrag    

Beskæftigelsesfradrag   -13.600 

   -13.600 

Skattepligtig indkomst    

Personlig indkomst   389.900 

Kapitalindkomst   0 

Ligningsmæssige fradrag   -13.600 

Skattepligtig indkomst   376.300 
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Specifikation af beregnet skat 

AM-bidrag    33.904,00 

Bundskat 3,64 % af  389.900 14.192,36 

Sundhedsbidrag 8 % af  376.300 30.104,00 

Kommuneskat 23,8 % af  376.300 89.559,40 

Kirkeskat 0,8 % af  376.300 3.010,40 

3,64 % af 42.900 personfradrag, bund-

skat    -1.561,56 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sund-

hedsbidrag    -3.432,00 

24,60 % af 42.900 personfradrag, kom-

muneskat    -10.553,40 

Virksomhedsskat 25,00 % af 76.196 19.049.00 

Beregnet skat    174.272,20 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKATs årsopgørelse samt 

ReviSoft.  

 

8.3.2.2 Beregningseksempel personbeskatning i selskabsform 

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i eksempel 1 i personbeskatning i selskabsform. 

Figur 21 – Personbeskatning i selskabsform 

        

 

Før AM-

bidrag AM-bidrag 

Efter AM-

bidrag 

Personlig indkomst    

Lønindkomst 400.000 32.000 368.000 

   368.000 

Kapitalindkomst    

Renteindtægt   0 

   0 
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Ligningsmæssige fradrag 

Beskæftigelsesfradrag   -13.600 

   -13.600 

Skattepligtig indkomst    

Personlig indkomst   368.000 

Kapitalindkomst   0 

Ligningsmæssige fradrag   -13.600 

Skattepligtig indkomst   354.400 

 

Specifikation af beregnet skat     

AM-bidrag    33.904,00 

Bundskat 3,64 % af  389.900 14.192,36 

Sundhedsbidrag 8 % af  376.300 30.104,00 

Kommuneskat 23,8 % af  376.300 89.559,40 

Kirkeskat 0,8 % af  376.300 3.010,40 

3,64 % af 42.900 personfradrag, bund-

skat    -1.561,56 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sund-

hedsbidrag    -3.432,00 

24,60 % af 42.900 personfradrag, kom-

muneskat    -10.553,40 

Beregnet skat    168.747,20 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKATs årsopgørelse 

samt ReviSoft.  

 

Kapitalselskabet skal betale kr. 19.049 i selskabsskat, da resultatet bliver kr. 76.196, jf. figur 19. 

 

8.3.3 Samlet skattebetaling for begge beskatningsformer  

Nedenstående er en samlet opgørelse over den samlede skattebetaling for begge beskatningsformer: 
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Figur 22 - Sammenligning beskatningsformer      

 Eksempel 1  Eksempel 2  Ekstra 

 

Selskab 

Virksomheds-

ordning 

 

Selskab 

Virksomheds-

ordning 

 Virksomheds-

ordning    

Løn / hævning 400.000 400.000  423.804 423.804  473.641 

Udbytte 0 0  48.300 0  0 

Udbytteskat 0 0  13.524 0  0 

Personskat 145.382 145.382  155.223 155.223  182.703 

Selskabs-/virksomhedsskat 0 0  19.049 19.049  6.590 

Udbetalt efter skat 254.618 254.618  284.308 249.532  284.348 

Total skat 145.382 145.382  187.796 174.272  189.293 

 

Som det fremgår af ovenstående opgørelse, er der i eksempel 1 ingen forskel på de to beskatnings-

former. Formålet med indførelsen af virksomhedsskatteordningen var netop, at udjævne forskellen i 

beskatningen mellem en enkeltpersonsvirksomhed og et kapitalselskab.  

 

I eksempel 2 ser det ud til ved første øjekast, at det er dyrere at blive beskattet i et kapitalselskab, 

men det skyldes, at der i kapitalselskabet er blevet udloddet udbytte på kr. 48.300, som der er blevet 

betalt udbytteskat af. Det gør til gengæld, at kapitalejeren får flere penge udbetalt efter skat på trods 

af, at han har fået udbetalt løn op til topskattegrænsen. For bedre at kunne sammenligne de to be-

skatningsformer i dette tilfælde, er der som nævnt, tilføjet en ekstra kolonne, hvori der i virksom-

hedsskatteordningen er hævet lige nøjagtig så meget ud til beskatning, at virksomhedsejeren vil få 

det samme udbetalt efter skat som kapitalejeren i eksempel 2. Der er dog en lille forskel på, hvad 

der skal betales i skat. I denne sammenligning er det en lille skattemæssig fordel at lade sig beskatte 

i et kapitalselskab, men der er ikke taget højde for et eventuelt kapitalafkast i virksomhedsskatte-

ordningen, som ville nedbringe den personlige indkomst og tilsvarende forøge kapitalindkomsten. 

Dermed ville den skattemæssige fordel ved at beskattes i et kapitalselskab mindskes. 
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8.4 Delkonklusion 

I tilfælde af at Torben vælger at lade Industrimaskinerne.dk omdanne til et kapitalselskab, skal han 

tage stilling til, hvorvidt han ønsker at stifte et anparts- eller aktieselskab. De primære forskelle på 

et anparts- og et aktieselskab er selskabskapitalens størrelse og de forskellige ledelsesstrukturer. 

Torben skal derfor vurdere, hvor meget han ønsker at indskyde som selskabskapital, og om han 

ønsker at drive virksomheden med en direktion alene eller med en tilknyttet bestyrelse eller et til-

synsråd. Torben bør have med i sine overvejelser, at en højere selskabskapital giver en højere sik-

kerhed for kreditorerne, og det derfor kan have betydning for selskabets kreditmuligheder. 

 

Torben har som kapitalejer ret til andel i kapitalselskabets resultat og frie reserver. Dette kan ske 

ved udlodning af udbytte. Torben kan også blive lønmodtager i kapitalselskabet, hvor han aflønnes 

med et fast vederlag. 

 

Ved stiftelsen af kapitalselskabet vil Torben få brug for advokatbistand til udarbejdelse af stiftelses-

dokument og vedtægter. Regnskabskravene er ligeledes højere for kapitalselskaber. Kapitalselska-

ber skal opfylde bogføringsloven og indsende et revideret regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrel-

sen. Det er dog muligt at fravælge revision og indsende et regnskab på baggrund af bogføring eller 

review. Dette giver dog en lavere sikkerhed for regnskabets rigtighed. 

 

Kapitalselskabet beskattes med 25 % af den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst 

opgøres på baggrund af det regnskabsmæssige resultat reguleret for skattemæssige reguleringer. 

 

Torben kan som lønansat direktør i kapitalselskabet modtage et fast vederlag i løbet af året og ud-

lodde udbytte til sig selv ved udarbejdelse af årsrapporten. Det kan bedst betale sig for Torben at 

udbetale løn op til topskattegrænsen og derefter hæve udbytte til den lave aktiebeskatning. 

 

I sammenligningen mellem løn udbetalt fra kapitalselskabet og hævninger i den personlige virk-

somhed beskattet efter virksomhedsskatteordning ses det, at der ved samme hævnin-

ger/lønudbetaling i henholdsvis virksomhedsskatteordningen og kapitalselskabet er den samme tota-

le beskatning, hvilket også er formålet med indførelsen af virksomhedsskatteordningen, nemlig at 
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have mulighed for at udjævne forskellen i beskatningen mellem en enkeltpersonsvirksomhed og et 

kapitalselskab.  

 

Hvis Torben vælger at hæve/udbetale løn op til topskattegrænsen og derudover i kapitalselskabet 

udlodde udbytte til sig selv, vil der være en lille forskel på, hvad der skal betales i skat i de to be-

skatningsformer. Det vil være en lille skattemæssig fordel at lade sig beskatte i et kapitalselskab, 

men der er ikke taget højde for et eventuelt kapitalafkast i virksomhedsskatteordningen, som ville 

nedbringe den personlige indkomst og tilsvarende forøge kapitalindkomsten. Dermed ville den skat-

temæssige fordel ved at beskattes i et kapitalselskab mindskes. 
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9. Konklusion 

Det ses i redegørelsen for teorien om virksomhedsskatteordningen og kapitalselskaber, at begge 

ordninger kræver mere administration af virksomhedens bogføring og regnskab end en personlig 

virksomhed beskattet efter personskatteloven. Det er ligeledes mere omstændigt at stifte et kapital-

selskab, end det er at stifte en personlig virksomhed. Virksomhedsskatteloven giver til gengæld 

mulighed for at tilnærme sig selskabsbeskatning ved blandt andet at kunne tage fuldt fradrag for 

renteomkostninger og kunne konjunkturudligne beskatningen af den personlige indkomst. I et kapi-

talselskab har kapitalejeren mulighed for at blive lønmodtager og dermed får selskabet fradrag for 

lønomkostningerne. Et kapitalselskab giver endvidere kapitalejerne begrænset hæftelse, hvilket 

medfører sikkerhed overfor krav fra selskabets kreditorer, da kapitalejerne kun hæfter for den ind-

skudte selskabskapital. 

 

De ovenfor nævnte fordele, er bare nogle af de argumenter, der gør, at der for nogle personlige virk-

somheder kan være en fordel ved at vælge at lade sig beskatte efter virksomhedsskatteloven eller 

foretage en skattefri virksomhedsomdannelse til et kapitalselskab. 

 

I 2011 har Torben kun mulighed for at vælge mellem at lade sig beskatte efter reglerne i personskat-

teloven eller virksomhedsskatteordningen. Det ses i analysen, at Torben opnår den bedste beskat-

ning ved at lade sig beskatte efter virksomhedsskatteordningen. Vi anbefaler derfor Torben at lade 

sig beskatte efter virksomhedsskatteordningen i 2011. Det medfører dog øgede krav til bogføringen 

og adskillelse af virksomhedens økonomi og Torbens private økonomi, da bogføringslovens be-

stemmelser skal overholdes og mindstekravsbekendtgørelsen opfyldes. 

 

For regnskabsåret 2012 har Torben mulighed for at lade virksomheden omdanne til et kapitalsel-

skab. Da Industrimaskinerne.dk forhandler kostbare industrimaskiner og derfor har store kreditorer 

og samtidig oplever, at debitorerne er længere tid om at betale, kan det give likviditetsproblemer for 

virksomheden. Dette er en væsentlig faktor i vores anbefaling af, at Torben bør lade den personlige 

virksomhed omdanne til et kapitalselskab. Som kapitalejer i et kapitalselskab vil Torbens private 

formue blive beskyttet mod krav fra selskabet kreditorer. 
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Vi anbefaler, på baggrund af de sidste to års resultater, at Torben udnytter topskattegrænsen og 

dermed udbetaler en løn på maksimalt 423.804 kr. årligt (her er der ikke taget højde for private fra-

drag og øvrige indkomster), således at topskattegrænsen udnyttes optimalt. På baggrund af det posi-

tive resultat og de frie reserver vil vi anbefale Torben at udlodde udbytte på kr. 48.300, så han ud-

nytter den lave sats på aktieindkomstbeskatning. Den skattemæssige fordel er begrænset i forhold til 

beskatning i virksomhedsskatteloven, men på baggrund af analyserne af de erhvervsretlige forhold 

vurderes det, at det stadig er fordelagtigt for Torben at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse 

af Industrimaskinerne.dk til et kapitalselskab. 

 

Vi anbefaler, at Torben foretager en skattefri virksomhedsomdannelse af Industrimakinerne.dk og 

stifter et anpartsselskab med en selskabskapital på kr. 80.000 og en direktion alene. Som selskabs-

kapital indskydes den personlige virksomhed som ét samlet apportindskud. Kapitalselskabets egen-

kapital vil primo være kr. 368.445, hvoraf de 80.000 kr. vil udgøre selskabskapital, og det resteren-

de vil føres som overkurs ved stiftelse. Kapitalselskabet vil herefter kunne tage navnet Industrima-

skinerne.dk ApS. 

 

Ved valg af en ledelsesstruktur med en direktion alene, vil Torben kunne drive enmandsanpartssel-

skabet på tilnærmelsesvis samme måde, som ved drift af en personlig virksomhed. Torben skal dog 

respektere, at kapitalselskabet er en selvstændig juridisk enhed og han skal derfor opfylde bestem-

melserne i Selskabslovens § 127, stk. 2 om aftaler indgået mellem kapitalejeren og kapitalselskabet. 
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10.2 Love og bekendtgørelser 

Ligningsvejledning 2011 – 1. 

Virksomhedsskatteloven = VSL 

Selskabsloven = SL 

Selskabsskatteloven = SEL 

Statsskatteloven = SSL 

Årsregnskabsloven = ÅRL 

Ligningsloven = LL 

Personskatteloven = PSL 

Virksomhedsomdannelsesloven = VOL 

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder = LEV 

Kursgevinstloven = KGL 

Aktieavancebeskatningsloven = ABL 
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