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1. Indledning – MDM & RJ 

Fra og med indkomståret 1987 indførtes personskatteloven (fremover PSL) i en ny 

skattereform. Ifølge de oprindelige regler for personbeskatning blev indkomst hos personer 

beskattet i én stor pulje. Med indførslen af denne nye skattereform, skulle 

skatteberegningen for personer nu deles op i personlig indkomst, kapitalindkomst og 

ligningsmæssige fradrag. Personlig indkomst omfatter bl.a. overskud af selvstændig 

erhvervsvirksomhed, mens kapitalindkomst bl.a. omfatter renteindtægter og –udgifter. 

Formålet med opdelingen af indkomsten var bl.a., at reducere fradragsværdien på 

renteudgifter og samtidig formindske beskatningen af renteindtægter, hvilket skulle øge 

motivation til at spare mere op.  Der var dog den konsekvens ved opdelingen, at 

erhvervsmæssige renteudgifter nu ikke fradrages fuldt ud i virksomhedsindkomsten, 

hvorved behovet for en særlig lovgivning for selvstændig erhvervsdrivende opstod. 

Virksomhedskatteloven (fremover VSL) blev dermed gennemført. Virksomhedsordningen 

(fremover VSO), som denne særlige lovgivning også bliver kaldt, medførte at en virksomhed i 

personligt regi bedre kunne sidestilles med en virksomhed drevet i selskabsform, bl.a. ved at 

sikre fuldt rentefradrag for erhvervsmæssige renteudgifter, samt mulighed for 

proportionalbeskatning af afkast af investering i egen virksomhed i form af opsparet 

overskud1. 

I 1992 blev loven udbygget med kapitalafkastordningen (fremover KAO), som var et 

forenklet alternativ til den mere komplicerede virksomhedsordning, men stadig gav 

mulighed for at opnå de fleste fordele herfra. 

Der er altså tre muligheder for beskatning af personligt drevne virksomheder og man skal 

derfor ind og vurdere, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte virksomhed, da der er 

fordele og ulemper ved alle tre alternativer.  

Vi har valgt at basere vores opgave på en opdigtet virksomhed, som vi har valgt at kalde 

Mortensens Møbler, med fiktive tal hvormed ejeren af denne virksomhed også bliver 

problemejeren.  

                                                 
1
 Afsnittet bygger på info fra slides fra undervisning og Skattekartoteket af Magnus Informatik side 7 og 8. 
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Vi kan dermed udlede følgende problemformulering: 

1.1. Problemformulering – MDM & RJ 

Med udgangspunkt i person- og virksomhedsskatteloven ønskes foretaget en 

gennemgang/analyse af de forskellige beskatningsformer for selvstændige erhvervsdrivende 

– herunder de almindelige skatteregler ifølge personskatteloven, virksomhedsskatte-

ordningen og kapitalafkastordningen. Afslutningsvis vil vi vurdere forskellen på de tre 

metoder og ud fra dette vælge den optimale metode for vores virksomhed og dermed 

problemejeren. 

På baggrund af den ovenstående problemformulering, har vi udarbejdet følgende 

undersøgelsesspørgsmål. 

Personskatteloven 

1. Hvordan beskattes en virksomhed ifølge personskatteloven? (beskrivelse) 

2. Hvilke fordele og ulemper er der? (analyse) 

3. Perspektivering i forhold til casevirksomhed 

4. I hvilken situation er det optimalt at anvende denne beskatningsform? 

Virksomhedsskatteloven 
 
Virksomhedsordningen 

1. Hvordan beskattes en virksomhed ifølge virksomhedsordningen? (beskrivelse) 

2. Hvilke fordele og ulemper er der? (analyse) 

3. Perspektivering i forhold til casevirksomhed? 

4. I hvilken situation er det optimalt at anvende denne beskatningsform? 

Kapitalafkastordningen 

1. Hvordan beskattes en virksomhed ifølge kapitalafkastordningen? (beskrivelse) 

2. Hvilke fordele og ulemper er der? (analyse) 

3. Perspektivering i forhold til casevirksomhed? 

4. I hvilken situation er det optimalt at anvende denne beskatningsform? 

Sammenligning og implementering 
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1. Hvilke forskelle er der ved de tre beskatningsformer? 

2. Hvilke fordele og ulemper er der ved de tre metoder? 

3. Hvilen metode er mest optimal at implementere i Mortensens Møbler? 

 

1.2. Afgrænsning og definitioner – MDM & RJ 

 Analyseperioden omfatter indkomståret 2011, hvorfor gældende satser fra dette år 

anvendes.  

 I opgaven vil vi udelukkende beskæftige os med personer med fuld skattepligt til 

Danmark, og dermed afgrænser vi os fra personer med begrænset skattepligt til 

Danmark, herunder udlændinge med virksomhed i Danmark, samt danskere med 

virksomhed i udlandet. 

 Opgaven vil kun omfatte enkeltmandsvirksomheder, og vil derfor ikke komme ind på 

særlige forhold vedrørende virksomheder ejet af flere personer herunder 

interessentskaber samt kommanditselskaber. 

 Vi har valgt at afgrænse os fra muligheden for at omdanne virksomheden til et 

selskab. Dette medfører at vi ikke vil komme ind på fordele og ulemper ved 

virksomhedsomdannelse. 

 Vi medtager ikke ejendomsværdiskat i opgavens regneeksempler, da denne er 

irrelevant for sammenligning af resultaterne. 

 Opgaven vil ikke omhandle CFC-indkomst samt ABL § 19. 

 Vi afgrænser os fra udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere, vores 

opgave vil derfor ikke omfatte disse særregler. 

 Der findes særregler for særlige erhverv, eksempelvis udlejningsejendomme og land- 

og skovbrug. Vi har valgt at afgrænse os fra disse. 

 I vores opgave skal begrebet ”selvstændig erhvervsvirksomhed” og dermed 

selvstændig erhvervsdrivende forstås som følgende: når der for egen regning og 

risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et 

overskud. Yderligere er det en forudsætning, at virksomheden udøves i nogenlunde 
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regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, samt at virksomheden ikke er af 

ganske underordnet omfang.  

 

1.3. Model og metodevalg – MDM & RJ  

Opgavens struktur er opdelt i tre hovedemner – Personskatteloven, Virksomhedsordningen 

og kapitalafkastordning. De tre emner beskrives, analyseres og implementeres i vores 

casevirksomhed som præsenteres forinden. 

Opgaven er opbygget således, at undersøgelsesspørgsmålene løbende besvares gennem 

opgaven og afrundes af delkonklusioner for til sidst at resultere i én samlet konklusion. 

Vi vil ved hjælp af regneeksempler samt figurer uddybe indhold af opgaven, hvor vi finder 

det relevant. 

Opgave strukturen fremgår af det følgende: 

Figur 1: opgavestruktur: 
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Opgavens første afsnit omhandler de indledende og formelle krav, herunder indledning, 

problemformulering, afgrænsning, metode og modelvalg samt kildekritik. 

Præsentation af casevirksomheden vil indeholde en beskrivelse af selve virksomheden.  

Relevante tal fra casevirksomhedens skatteregnskabet samt relevante forhold i 

privatøkonomien er oplyst i bilag 1. 

I afsnittet om personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen vil 

hovedtrækkene i regelsættene blive gennemgået – både ved beskrivelse, analyse og 

praktiske eksempler. Vi vil efterfølgende implementere de forskellige beskatningsformer i 

Mortensens Møbler og vurdere de skattemæssige konsekvenser heraf.  

Efter gennemgang af de tre metoder, vil foretage en sammenligning af disse, som ligeledes 

vil ende ud i en delkonklusion. 

Til sidst vil vi på baggrund af delkonklusionerne udlede en samlet konklusion for hele 

opgaven. 

 

1.4. Kildekritik – MDM & RJ 

Opgaven bygger på informationer fra offentligt tilgængeligt materiale. Udover den fiktive 

virksomhed, benytter vi os udelukkende af sekundære data. Lovtekst er vores primære kilde 

og teoretiske grundlag for at skrive denne opgave. Yderligere har vi anvendt fagbøger (bl.a. 

fra undervisningen), SKAT’s hjemmeside herunder skatteafgørelser mv. Ved alle kilder, ud 

over lovtekst, vil vi være opmærksomme på risikoen for forældelse og 

fejlhenvisning/fortolkninger, og vi vil derfor sørge for at krydsreferere med andre bøger samt 

gældende lovtekst, for at verificere kildens udsagn. 
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2. Fiktiv casevirksomhed – MDM & RJ 

2.1. Beskrivelse af Mortensens Møbler og Claus Mortensen – MDM & RJ 

Mortensens Møbler er en lille produktionsvirksomhed, der beskæftiger sig med produktion 

af fine træmøbler. Claus er uddannet snedker og stiftede sin egen virksomhed tilbage i år 

2000. Virksomheden er gennem årene ekspanderet, og ud over specialmøblerne, er der nu 

kommet en mere standardiseret møbellinje. Claus har nu 10 ansatte under sig. 

Claus er gift med Lone som er skolelærer på Lindevangsskolen. 

Claus startede med at have værksted i kælderen i deres private ejendom på Frederiksberg, 

men pga. den stigende efterspørgsel på hans møbler, købte han i 2004 en mindre 

produktionsejendom, som også benyttes som lager. Kælderen benyttes stadig som værksted 

for Claus til produktion af hans fine træmøbler. 

Claus har stor indsigt i virksomhedens daglige drift, for at sikre sig at de nøje udvalgte 

ansatte snedkere udfører arbejdet efter ønsket standard.   

 

3. Personskatteloven 

3.1. Statsskatteloven – MDM 

Statsskatteloven af 1903, ændret 1922 § 4-6 udgør udgangspunktet for opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, hvor § 4 definerer skattepligtige indtægter, § 5 definerer ikke-

skattepligtige indtægter og § 6 definerer fradragsberettigede omkostninger. Loven er 

baseret på et nettoindkomstprincip, hvor bruttoindkomst fratrukket omkostninger – som er 

brugt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten - udgør et beskatningsgrundlag2. Ved 

opgørelse af den skattepligtige indkomst, gøres der ingen forskel på, om man er 

lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, idet statsskatteloven § 4 -6 gælder for 

begge grupper, jf. SL § 2. 

 

                                                 
2
 www.tax.dk 
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3.2. Den skattepligtige indkomst - MDM 

Statsskatteloven definerer som nævnt de overordnede principper for opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. For at beregne den skattepligtige indkomst for personer herunder 

selvstændige erhvervsdrivende, bevæger man sig ind i personskatteloven. I PSL deles 

indkomsten op i indkomsttyperne personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst og 

CFC-indkomst3, jf. PSL § 2. Den skattepligtige indkomst opgøres ved at sammenlægge 

personlig indkomst og kapitalindkomst, fratrukket eventuelle ligningsmæssige fradrag, og 

kan illustreres nedenfor i figur 2. Aktieindkomst og CFC-indkomst indgår ikke i den 

skattepligtige indkomst, og behandles særskilt.  

Figur 2: Skattepligtig indkomst 

 
    Personlig indkomst………………………… +/- xx 
Kapitalindkomst……………………………… +/- xx 
Ligningsmæssige fradrag………………… - xx 

    Skattepligtig indkomst………………….. xx 

 

Det skal nævnes til ovenstående, at der yderligere beregnes særskilt skat af 

ejendomsværdien og aktieindkomst.   

Vi vil i de efterfølgende afsnit komme nærmere ind på de forskellige begreber i PSL samt 

skatteberegning efter denne lov. 

 

3.2.1. Personlig indkomst - MDM  

PSL § 3 beskriver personlig indkomst som al indkomst, der ikke er kapitalindkomst jf. PSL § 3, 

stk. 1 eller aktieindkomst jf. PSL § 4a, stk. 4. Som eksempel på personlig indkomst kan 

nævnes lønindkomst og indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Beskatningsreglerne 

i personskatteloven medfører, at en selvstændigt erhvervsdrivende får fuld skatteværdi for 

erhvervsmæssige driftsudgifter gennem fradrag i den personlige indkomst. Lønmodtagere 

                                                 
3
 Vi har valgt ikke at beskrive CFC-indkomst nærmere, da vi ikke finder det relevant for vores opgave. 



 

Side 12 af 85 

 

har derimod ikke samme mulighed for at fradrage udgifter i den personlige indkomst. 

Såfremt lønmodtagere skulle have mulighed for at trække nogle omkostninger fra, kan det 

kun gøres via ligningsmæssige fradrag, som ikke nedsætter den personlige indkomst.  

 

3.2.2. Kapitalindkomst - MDM 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal den skattepligtiges kapitalindkomst 

opgøres.  

PSL § 4 er en udtømmende liste over hvilke indtægter der beskattes som kapitalindkomst, og 

udgør det samlede nettobeløb af: 

- Renteindtægter og udgifter efter PSL § 4, stk. 1, nr. 1 

- Gevinster og tab efter kursgevinstloven jf. PSL § 4, nr. 2 

- Kapitalafkast efter VSL § 7 – 9, jf. PSL § 4, nr. 3 (virksomhedsordningen) 

- Kapitalafkast efter VSL § 22 a - § 4, nr. 3a. (kapitalafkastordningen) 

- Overskud/underskud på drift af fast ejendom, jf. PSL § 4, nr. 6  

- Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 3, jf. PSL § 4, nr. 8 

- Fortjeneste efter EBL, jf. PSL § 4, nr. 15. 

 

3.2.3. Ligningsmæssige fradrag - MDM 

Ligningsmæssige fradrag kan f.eks. være udgifter til A-kasse, fagforening, underholdsbidrag, 

kørsel mellem hjem og arbejde ol., som fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Der er 

ligeledes mulighed for at fradrage et beskæftigelsesfradrag, som gives til alle skatteydere, 

der betaler arbejdsmarkedsbidrag. Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,25 % (2011) af 

arbejdsindkomsten inkl. arbejdsmarkedsbidrag men ekskl. pensionsindbetalinger. 

Beskæftigelsesfradraget kan højst udgøre kr. 13.600 (2011)4. 

 

                                                 
4
 Revisormanual 12:01, Karnov Group, s. 22 



 

Side 13 af 85 

 

3.2.4. Aktieindkomst - MDM 

Aktieindkomst består ligesom kapitalindkomst af en udtømmende liste: 

- Udbytter fra selskaber jf. PSL § 4a, nr. 1 

- Afståelsessummer efter LL § 16B (salg til det udstedende selskab), jf. PSL § 4a, nr. 2 

- Fortjeneste og tab på aktier efter ABL, jf. PSL § 4a, nr. 4 

Aktieindkomst beskattes med 28 % af aktieindkomst op til kr. 48.300, herover 42 %, jf. PSL § 

8A. 

Aktieindkomst vil ikke blive viderebehandlet i opgaven, da dette er irrelevant for den videre 

analyse af casevirksomheden.  

 

3.3. Ægtefælle - MDM 

Overførsel af overskud/løn mellem ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, 

kan, efter kildeskattelovens § 25a, ske på følgende to måder: 

 

3.3.1. Lønaftale - MDM 

Der kan laves en lønaftale hvis ægtefællen udfører en arbejdsindsats i virksomheden. En 

sådan lønaftale kræver indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, og det kræves 

samtidig, at der ikke er misforhold mellem den løn, der gives, og den arbejdsindsats der 

ydes, jf. Kildeskatteloven § 25. 

 

3.3.2. Medarbejdende ægtefælle - MDM 

Deltager begge ægtefæller i driften af virksomheden, vil overskuddet af virksomheden 

normalt blive beskattet hos den ægtefælle, der i overvejende grad styrer driften og driver 

virksomheden. Såfremt begge ægtefæller deltager i driften af virksomheden, er der 

mulighed for at overføre 50 % af overskuddet til den medarbejdende ægtefælle (dog maks. 

kr. 215.500). Dette kan skattemæssigt være en fordel, da det kan komme til at betyde, at 
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ingen af ægtefællerne skal betale topskat. Der skal dog være sammenhæng mellem 

arbejdsindsat og det overførte beløb.5 

 

3.4. Skatteberegningen - MDM 

I en skatteberegning indgår der en del uafhængige beregninger af forskellige typer skat og 

fradrag. Nedenfor er de væsentligste listet. 

 

3.4.1. Arbejdsmarkedsbidrag - MDM 

Arbejdsmarkedsbidraget beregnes med 8 % af bidragsgrundlaget6, som blandt andet udgør 

løn, honorarindkomster og fri bil. Indskud til pensioner vil formindske den personlige 

indkomst, men det har ingen effekt på AM-bidragsgrundlaget, jf. PSL § 3, stk. 3. Dette kan 

illustreres nedenstående i figur 3: 

Figur 3: Personlig indkomst netto:  

   
      Lønindkomst 

 
 100.000     

   -pensioner 
  

-40.000     
  Personlig indkomst brutto  60.000     
  AM bidrag  

  
 8.000     8 % af de 100.000 

personlig indkomst netto 
 

 52.000     
   

3.4.2. Bundskat - MDM 

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

kapitalindkomst7. Negativ kapitalindkomst kan ikke fratrækkes den personlige indkomst, jf. 

PSL § 6, stk. 1-2. 

Ligeledes kan ligningsmæssige fradrag heller ikke modregnes i bundskattegrundlaget. 

Bundskattesatsen sættes, fra 2012 til 2019, op med en procentenhed i takt med at 

sundhedsbidragssatsen sættes ned med tilsvarende en procentenhed.8 

                                                 
5
 Hele afsnittet bygger på kildeskattelovens § 25A 

6
 Lov nr. 471 af 12.06.09 § 1 

7
 Revisormanual 12:01, Karnov Group, s. 111 
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3.4.3. Topskat - MDM 

Topskat beregnes med 15 % af den personlige indkomst, der overstiger kr. 389.900 tillagt 

positiv nettokapitalindkomst der overstiger kr. 40.000. Indskud på kapitalpensioner skal også 

tillægges topskattegrundlaget. 

For personer der er gift, har man mulighed for at udnytte hinandens grundbeløb for positiv 

nettokapitalindkomst, hvilket dermed giver et samlet grundbeløb på kr. 80.000. Et ægtepars 

samlede kapitalindkomst tillægges den ægtefælle der har den højeste personlige indkomst 

og opkrævningen fordeles forholdsmæssigt mellem ægtefællerne.9  

 

3.4.4. Kommuneskat - MDM 

Kommuneskattesatsen afhænger af hvilken kommune man bor i. Kommuneskatten beregnes 

af den skattepligtige indkomst - altså personlig indkomst tillagt/fratrukket kapitalindkomst 

og fratrukket ligningsmæssige fradrag, som illustreret i figur 2. 

 

3.4.5. Sundhedsbidrag - MDM 

Sundhedsbidraget beregnes med 8 % (2011) af den skattepligtige indkomst. 

Sundhedsbidraget nedsættes årligt med en procentenhed som nævnt i afsnit 3.4.2. Dette 

betyder at sundhedsbidrag i 2019 vil blive afskaffet og i stedet vil blive beskattet som 

personlig indkomst under bundskatten.10 

 

3.4.6. Kirkeskat - MDM 

Såfremt man er medlem af folkekirken, skal man betale kirkeskat. Skatten er derfor frivillig 

og skattesatsen afhænger af hvilken kommune man bor i. Kirkeskatten beregnes af den 

skattepligtige indkomst11. 

                                                                                                                                                         
8
 www.skm.dk 

9
 Revisormanual 12:01, Karnov Group, s. 111 

10 www.skm.dk 

11 Revisormanual 12:01, Karnov Group, s. 111
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3.4.7. Personfradrag - MDM 

Fuldt skattepligtige personer i Danmark opnår årligt et personfradrag på kr. 42.900 (2011) jf. 

PSL § 10, stk. 1. 

For personer under 18 år, udgør personfradraget kr. 32.200 jf. PSL § 10, stk. 2. 

 

3.4.8. Skatteloft - MDM 

Der er indsat et skatteloft der betyder at skattepligtige ikke risikerer at betale mere end 51,5 

% i skat af den personlige indkomst. Såfremt den skattepligtiges kommunale 

skatteprocenter, sammenlagt med skatteprocenter for bund- og topskat, overstiger 51,5 %, 

beregnes der et nedslag i skatten, svarende til at skatteprocenten i topskatten nedsættes 

med de overskydende procenter, jf. PSL § 19. 

 

3.5. Skatteberegning efter PSL i casevirksomhed – RJ 

I følgende regneeksempel vil vi udregne den samlede skat for Claus Mortensen for 

indkomståret 2011 ved anvendelse af personskatteloven. 

Claus Mortensens skatteberegning efter PSL: 
  

      
   

Virksomhed Privat 
 Personlig indkomst 

    Indkomst fra virksomhed 
 

1.000.000 
 

1.000.000 

Personlig indkomst brutto 
   

1.000.000 
-AM bidrag  

    
-80.000 

Personlig indkomst netto 
   

920.000 

      Kapitalindkomst 
    Renter 

  
-100.000 -35.000 -135.000 

     
-135.000 

Ligningsmæssige fradrag 
    A-kasse 

    
-10.000 

Beskæftigelsesfradrag 
   

-13.600 

     
-23.600 

      Skattepligtig indkomst:       761.400 
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Skatter: 
     AM-bidrag 
    

-80.000 
Bundskat 3,64 % af 920.000 

  
-33.488 

Topskat 15 % af 920.000-389.900 
  

-79.515 
Sundhedsbidrag 8 % af 761.400 

  
-60.912 

Kommuneskat 23,1 % af 761.400 
  

-175.883 
Kirkeskat 0,5 % af 761.400 

   
-3.807 

Personfradrag 3,64 % + 8 % + 23,1 % + 0,5 % af 42.900 
 

15.118 

SKAT I ALT 
    

-418.487 

 

Ved anvendelse af PSL i skatteberegningen for Claus, opnår han en samlet skat på kr. 

418.487 i 2011. Ud af den samlede skat består kr. 79.515 af ren topskat, hvilket skyldes det 

høje skattepligtige resultat fra Mortensens Møbler, hvor alt falder til beskatningen efter 

reglerne i PSL.  

 

3.6. Fordele og ulemper ved PSL – MDM & RJ 

Som afslutning på personskatteloven vil vi i punktform opstille fordelene og ulemperne ved 

denne beskatningsform: 

Fordele Ulemper 

Mere lempelige regnskabs- og bogførings-

mæssige krav 

Begrænset fradragsværdi på erhvervsmæs-

sige renteudgifter 

Ingen krav til opdeling af privat- og virksom-

hedsøkonomi 

Ingen mulighed for indkomstudjævning 

 Ingen mulighed for opsparing af overskud 
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3.7. Delkonklusion PSL – MDM & RJ 

Det kan efter ovenstående gennemgang samt implementering af PSL konkluderes, at dette 

regelsæt bedst egner sig til selvstændige erhvervsdrivende med et virksomhedsoverskud, 

der ikke overstiger topskattegrænsen på kr. 423.804 væsentligt12. Såfremt overskuddet før 

renter ikke overstiger topskattegrænsen, har man dermed ikke behov for 

indkomstudjævning eller opsparing af overskud i virksomheden. Det kan derfor være en 

fordel at anvende denne simple metode, hvor der næsten ikke stilles nogle administrative 

krav, hvilket minimerer eventuelle omkostninger til bogholderi og regnskab. Det eneste krav 

er, at der udarbejdes et skatteregnskab til udfærdigelse af den udvidet personlige 

selvangivelse. 

Dog skal man passe på med at foretage et forhastet valg af PSL, kun på baggrund af 

ovenstående, da størrelsen på de erhvervsmæssige renter også har stor betydning for valg af 

skattemetode. Som nævnt har man i PSL ikke mulighed for at fradrage de erhvervsmæssige 

renteudgifter i den personlige indkomst. I stedet fradrages disse renter blot i 

kapitalindkomsten, som giver en begrænset fradragsværdi. Man skal derfor opveje 

størrelsen af renteudgifterne med besparelsen i de administrative omkostninger ved denne 

metode – der skal altså være tale om relativ høje renteudgifter. Til gengæld beskattes 

renteindtægter også som en del af kapitalindkomsten, hvilket giver en mere lempelig 

beskatning. 

Der er altså flere faktorer der spiller ind ved et eventuelt valg af PSL.   

                                                 
12

 Det forudsættes her, at den skattepligtige ikke har anden indkomst end virksomhedens overskud. 
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4. Virksomhedsordningen 

4.1. Formål med VSO - RJ 

Som nævnt i indledningen blev virksomhedsskatteloven, og dermed virksomhedsordningen 

gennemført med det formål, at en virksomhed i personligt regi bedre skulle kunne sidestilles 

med en virksomhed drevet i selskabsform. Dette mål skulle gennemføres med følgende 

midler: 

 Fuld fradragsværdi af erhvervsmæssige renteudgifter:  

Ved selvangivelsen er det, efter reglerne i virksomhedsordningen, resultatet fra 

virksomheden efter renter, som medtages i den personlige indkomst. Som tidligere 

nævnt i afsnittet om personskatteloven, skal renter ellers normalt først fratrækkes 

nede i kapitalindkomsten. Der opnås dermed fuldt fradrag for erhvervsmæssige 

renter, som i Claus Mortensens tilfælde giver følgende stigning i skatteværdien af 

renterne:     

Figur 4: skatteværdi af renter 

Frederiksberg kommune skattetakster 2011: 
Kommuneskat 

 
23,10 % 

Kirkeskat 
  

0,50 % 
Sundhedsbidrag 

 
8 % 

Bundskat 
  

3,64 % 

Topskat 
  

15 % 

   
50,24 % 

    Skatteværdi i % af renteudgifter uden for 
VSO: 
Kommuneskat 

 
23,10 % 

Kirkeskat 
  

0,50 % 
Sundhedsbidrag 

 
8 % 

Skatteværdi 
 

31,60 % 

    Skatteværdi i % af renteudgifter i VSO: 
Personlig indkomst 

 
100 

AM-bidrag 
 

-8 

Personlig indkomst efter AM 92 

    50,24 % skat af 92 
 

46,22 
AM-bidrag 

 
8 

Skatteværdi 
 

54,22 % 
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 Mulighed for at opspare overskud i virksomheden: 

Hvis virksomheden opnår et overskud i indkomståret, kan den skattepligtige vælge at 

spare op i virksomheden, og dermed undgå at hæve hele overskuddet som personlig 

indkomst. Der betales som udgangspunkt kun skat af den del af virksomhedens 

overskud, som hæves ud til privatforbrug, og dermed kan den skattepligtige undgå 

betaling af topskat, i de tilfælde hvor overskuddet overstiger de 423.804 kr. For den evt. 

øvrige del af overskuddet, som forbliver opsparet i virksomheden, skal der betales en 

acontoskat på 25 %, hvilket er i overensstemmelse med beskatningen af selskaber jf. VSL 

§ 10, stk. 2.  

Den skattepligtige har således mulighed for at foretage indkomstudjævning ved 

henlæggelse af årets resultat til konto for opsparet overskud i gode år og efterfølgende 

hæve fra kontoen for opsparet overskud til beskatning i dårligere år. Den skattepligtige 

kan altså optimere beskatningen under hensyntagen til progressionen i 

personbeskatningen (topskattegrænsen).  

 

  Kapitalafkast: 

Jf. VSL § 8 kan den skattepligtige beregne et kapitalafkastgrundlag, som er et udtryk for 

opsparingen i virksomheden (den skattemæssige egenkapital). Af dette grundlag 

beregnes et kapitalafkast, som fradrages i den personlige indkomst, mod at blive tillagt i 

kapitalindkomsten. Dermed sidestilles beskatningen af kapitalafkastet med en passiv 

investering i obligationer. Kapitalafkastsatsen opgøres en gang årligt, og fastsættes på 

grundlag af den gennemsnitlige effektive obligationsrente for årets 6 første måneder jf. 

VSL § 9. Afkastsatsen udgør 2 % i indkomståret 2011. 13  

 

 

 

                                                 
13

 Jf. www.skat.dk.  

http://www.skat.dk/


 

Side 21 af 85 

 

4.2. Betingelser for anvendelse af VSO - RJ 

Følgende krav skal være opfyldt, for at den skattepligtige kan anvende VSO: 

 

 Den skattepligtige skal drive selvstændig erhvervsvirksomhed jf. VSL § 1. 

Lønmodtagere kan dermed ikke anvende ordningen. 

 Der skal foretages renteperiodisering, således at virksomhedens renteindtægter og –

udgifter indgår i det indkomstårs resultat, som de vedrører, og ikke i det indkomstår 

hvor de forfalder jf. VSL § 6, stk. 2.  

 Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden således, at der sker 

en opdeling af privat- og erhvervsøkonomi, og bogføringsloven skal opfyldes, jf. VSL § 

2 

 VSO skal omfatte hele den skattepligtige virksomhed, og hele regnskabsåret, jf. VSL § 

2, stk. 2. 

 Har den skattepligtige flere virksomheder SKAL samtlige virksomheder med i en og 

samme VSO jf. VSL § 2, stk. 3. 

 Jf. VSL § 2, stk. 2, skal den skattepligtige opgøre en ”indskudskonto”, ”konto for 

opsparet overskud” samt et ”kapitalafkastgrundlag” som vi vil komme nærmere ind 

på senere.   

 Den skattepligtige skal oplyse i selvangivelsen, for indeværende år, om han/hun vil 

anvende virksomhedsordningen. Valget kan ændres helt frem til 30. juni året efter jf. 

VSO § 2, stk. 2. 

 

4.3. Behandling af aktiver og passiver i VSO: 

4.3.1. Aktiver - RJ 

Efter VSL § 1 er hovedreglen, at alle aktiver, der anvendes 100 % erhvervsmæssigt, skal 

medtages i VSO. Dog er der den undtagelse til hovedreglen, at aktier mv. omfattet af ABL 

ikke kan indgå i VSO, med mindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver, jf. 

VSL § 1, stk. 2.  
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Denne undtagelse kan begrundes med, at afkastet af sådanne finansielle aktiver beskattes 

med en lavere skatteprocent efter personskatteloven, end hvis de indgik som en del af 

virksomhedens overskud i VSO.  I personskatteloven indgår afkastet fra disse aktiver nemlig 

som kapital- eller aktieindkomst, hvor de i VSO ville indgå som personlig indkomst, såfremt 

de kunne indgå. 

 En anden forståelig årsag til udelukkelsen af visse værdipapirer er, at en medtagelse af disse 

aktiver i VSO, ville forøge kapitalafkastgrundlaget. Dermed ville ejeren kunne overføre en 

større del, af virksomhedens overskud til kapitalindkomst. Kapitalafkastet ses jo netop som 

en ”gevinst” ved at investere i virksomhed, i stedet for det sikre valg i form af passive 

investeringer.   

Aktiver der anvendes både erhvervsmæssigt og privat kan som hovedregel ikke indgå jf. VSL 

§ 1, stk. 3, 1. pkt. Men ingen regler uden undtagelser, og til denne regel kan nævnes 

følgende tre undtagelser: 

 

 Blandet benyttede ejendomme: 
Jf. VSL § 1, stk. 3, betragtes blandet benyttet fast ejendom som to aktiver, hvis der 

altså foreligger en ejerboligfordeling. Den erhvervsmæssigt anvendte del af 

ejendommen indgår i virksomheden, mens privatboligen holdes udenfor. Ligeledes 

er det kun eventuelle ombygninger og forbedringer m.v., der vedrører den 

erhvervsmæssige del af ejendommen, som er fradragsberettiget I virksomhedens 

skattepligtige indkomst.  

Der er dog kun tilladt at medtage den erhvervsmæssige andel af ejendommen i VSO, 

hvis denne del udgør en væsentlig del, som ifølge Ligningsvejledningens afsnit 

E.G.2.1.6.1. er fastsat til mindst 25 %. Blandet benyttede en- og tofamilieshuse kan 

altså ikke indgå i VSO, hvis den erhvervsmæssige andel er mindre end 25 %. I stedet 

kan ejeren nedsætte ejendomsværdiskatten, med den andel, der svarer til den 

erhvervsmæssige del, jf. Ejendomsværdiskatteloven § 11, stk. 2. 

Foreligger der ikke en ejerboligfordeling, kan ejendommen ikke indgå i VSO.   
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 Blandet benyttede biler: 
Jf. VSL § 1, stk. 3, 5. pkt., er det valgfrit om man vil medtage en blandet benyttet bil i 

VSO. Dog skal den blandet benyttede bil enten indgå 100 % i virksomheden, eller 

holdes helt udenfor. Der er følgende tre scenarier for blandet benyttede biler I VSO: 

1. Bilen indgår 100 % i VSO, og den skattepligtige beskattes af fri bil efter 

reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, mens virksomheden har fuldt fradrag 

for alle omkostninger og afskrivninger på bilen.  

2. Bilen holdes helt uden for VSO, og den skattepligtige udarbejder en 

kørebog, hvori de faktiske erhvervsmæssige omkostninger opgøres. 

Virksomheden kan efterfølgende godtgøre disse omkostninger for den 

skattepligtige, hvilket kan fradrages i virksomhedens skattepligtige 

indkomst.  

3. Bilen holdes helt uden for VSO, og den skattepligtige får godtgjort den 

erhvervsmæssige kørsel efter skatterådets satser. Virksomheden får fradrag 

for denne godtgørelse, mens beløbet for den skattepligtige er skattefrit. 

 

 Blandet benyttede multimedier: 

Fra og med indkomståret 2010 kan multimedier (telefon, computer eller adgang til 

internettet) indgå på lige fod med eksempelvis biler i VSO jf. LL § 13, stk. 1, 1. pkt. 

Har en selvstændigt erhvervsdrivende privat rådighed over multimedier, der indgår i 

den erhvervsmæssige virksomhed, kan multimedierne således indgå i VSO. Den 

selvstændigt erhvervsdrivende skal dog beskattes af den private rådighed over 

multimedierne, som om de var stillet til rådighed af en arbejdsgiver.  

     

4.3.2. Passiver - RJ 

På lige fod med aktiverne, skal også den skattepligtiges erhvervsmæssige gæld indgå i VSO, 

jf. VSL § 3, stk. 3. På nogen gældsposter kan det være vanskeligt at definere, hvad der er 

erhvervsmæssig gæld, og hvad der er privat. Der er dog typiske poster som med sikkerhed 

skal indgå i virksomheden, bl.a. leverandørkreditter, forudbetalinger fra kunder, forudbetalt 

husleje og deposita og lignende. 
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Det kan straks være sværere at opdele lån til penge- og realkreditinstitutter.  Her må 

skatteyderens fordeling erhvervsmæssig og privat gæld lægges til grund.  

Ved opgørelse af indskudskontoen, ved indtræden i VSO, fragår virksomhedens gæld til 

kursværdien, jf. VSL § 3, stk. 4. 

 

4.4. Definition af begreber i VSO - RJ 

4.4.1. Indskudskonto - RJ 

I begyndelsen af det første indkomstår, hvor den skattepligtige anvender VSO, skal der 

opgøres en såkaldt indskudskonto, med det formål at adskille privatøkonomien og 

virksomhedsøkonomien jf. VSL § 3.   

 

Indskudskontoen er et udtryk for hvor mange allerede beskattede midler, den skattepligtige 

har tilført selskabet, og som senere vil kunne hæves skattefrit. Dog skal hæverækkefølgen, 

som vi vil komme ind på senere, følges.  

 

4.4.1.1. Årlige reguleringer på indskudskontoen - RJ 

Jf. VSL § 3, Stk. 6 reguleres indskudskontoen årligt ved indkomstårets udløb. Ved 

reguleringen tillægges årets indskud, mens overførsel af værdier til den skattepligtige, der 

ikke stammer fra virksomhedens overskud, fradrages. 

 
Indskudskontoen opgøres som værdien af de aktiver, som den skattepligtige indskyder i VSO, 

fratrukket virksomhedens gæld jf. VSL § 3, stk. 3. Alle overførsler af værdier, fra den 

skattepligtige til virksomheden, anses for indskud jf. VSL § 3, stk. 1. Årsagen til dette er, at 

den skattepligtige ikke må yde lån til virksomheden, for efterfølgende at trække dem ud igen 

uden om hæverækkefølgen. Der er dog den mulighed at anvende mellemregningskontoen 

mellem virksomheden og den skattepligtige, hvis der opstår behov for at føre beløb frem og 

tilbage uden om den førnævnte hæverækkefølge, hvilket ikke anses som indskud. 

Mellemregningen fratækkes til gengæld kapitalafkastgrundlaget.   
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4.4.1.2. 5-års-regel for fast ejendom - RJ 

Da regulering af indskudskontoen som sagt kun kan ske ved ekstra indskud og hævede 

beløb, i løbet af året, vil kapitalgevinster, i forbindelse med ændringer i indskudte værdier og 

andre formuebevægelser, ikke påvirke værdien på indskudskontoen.  Det gælder bl.a. 

ændringer i værdien af fast ejendom. Da VSO er en frivillig ordningen, kan den skattepligtige 

i princippet hoppe ind og ud af VSO og PSL fra år til år. Dermed vil den skattepligtige kunne 

udnytte en eventuel stigning i ejendomsværdien, ved at skifte over til beskatning efter PSL 

det ene år, og derefter gå tilbage til VSO det næste. Dermed vil saldoen på indskudskontoen 

blive forøget med kapitalgevinsten på ejendommen. Derfor er der, jf. VSL § 3, stk. 7, den 

begrænsning, at skattepligtige, der tidligere har anvendt VSO, og som inden for en periode af 

5 år begynder at anvende ordningen igen, skal anvende den samme værdi for fast ejendom, 

ved opgørelse af indskudskontoen, som da ordningen sidst blev anvendt. Det gælder dog 

kun, hvis det er den samme ejendom, der er tale om. 

 

4.4.1.3. Værdiansættelse af indskudskonto - RJ 

Til værdiansættelse af aktiver og passiver, der indskydes i virksomheden anvendes VSL § 3, 

stk. 4. I nedenstående skema vises værdiansættelserne af de mest typiske aktiver samt 

passiver 

Figur 5: værdiansættelse af indskudskonto 

Aktiver Værdiansættelse 

Fast ejendom Fast ejendom medregnes enten til:      

 Den kontante anskaffelsessum      

 Den ved indkomstårets begyndelse fastsatte 
ejedomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er 
taget hensyn til ved vurderingen, og tillæg af eventuel ikke 
medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer 
m.v.               

 Hvis ingen fastsat ejendomsværdi: handelsværdien pr. 
seneste 1. oktober forud for indkomstårets begyndelse 
med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum 
for ombygning, forbedringer m.v. 

Man vil altid vælge den højeste, da det giver mulighed for at hive 
mest muligt gæld med ind i VSO. 
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Skibe og driftsmidler På erhvervsmæssige benyttede driftsmidler anvendes den 
skattemæssige afskrivningsberettigede saldoværdi ved 
indkomstårets begyndelse, jf. AL § 5, stk. 2. Er saldoen negativ 
sættes værdien til 0. 
Indskydes et driftsmiddel, der hidtil har været anvendt privat, 
indgår det til handelsværdien ved opgørelsen. 

Varelager Varelager medregnes til værdien opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3, 
som giver virksomheden valget mellem:                            

 Dagsprisen ved regnskabsårets slutning                                   

 Fakturaprisen    

 Fremstillingsprisen (kun egne fremstillede varer) 

Goodwill Kun anskaffet goodwill, kan indgå ved opgørelsen af 
indskudskontoen, og det værdiansættes som den 
kontantomregnede anskaffelsessum med fradrag af 
skattemæssige afskrivninger14 

Øvrige aktiver Øvrige aktiver medregnes til anskaffelsessum med fradrag af 
skattemæssige afskrivninger 

Blandet benyttede biler Indgår med den afskrivningsberettigede saldoværdi 

Passiver  

Gæld Gæld fragår til kursværdien. 

 
 

4.4.1.4. Negativ indskudskonto - RJ 

Hvis værdien af gælden er højere end de indskudte aktiver bliver indskudskontoen negativ. 

Der kan være flere årsager til en negativ saldo: 

 Ofte er det et udtryk for, at den skattepligtige har indskudt for meget gæld i VSO 

regnskabet. Har den skattepligtige medtaget privat gæld, kan han vælge at udskille 

denne del af gælden fra regnskabet igen, ellers skal der foretages en såkaldt 

rentekorrektion efter VLS § 11, stk. 1, som vil blive forklaret i 4.4.1.5 

 Et andet eksempel på en årsag til en negativ indskudskonto kan være, at et indskudt 

driftsmiddel eller lign., som er anskaffet inden indtræden i VSO, og fuldt finansieret 

ved låneoptagelse. Dermed vil de årlige afskrivninger på driftsmidlet medføre en 

                                                 
14

 Gælder for goodwill anskaffet den 1/1 1996 eller senere. Der findes andre regler for goodwill 

anskaffet før den 19/5 1993, samt goodwill anskaffet fra den 19/5 1993 til den 1/1 1996. Vi har I denne 

opgave valgt at beskrive de seneste regler. 
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lavere skattemæssig værdi, end den tilhørende restgæld, hvis afdragene på denne 

gæld ikke svarer til den afskrevne værdi.15  

 En anden situation, der kunne kræve lånefinansiering, kan være hvis virksomheden 

har været igennem en periode, hvor indtjeningen ikke har været tilstrækkelig til, at 

kunne dække driftsomkostningerne. Er dette underskud blevet dækket ved 

lånefinansiering, skaber det samme ubalance som ovenstående eksempel mellem 

aktiver og passiver.16      

 
Det er altså ikke altid indskud af privat gæld, der er årsagen til en negativ indskudskonto, så 

hvis den erhvervsdrivende, i tilfælde af negativ indskudskonto, kan dokumentere, at al 

indskudt gæld er erhvervsmæssigt, sættes indskudskontoen til nul jf. VSL § 3, stk. 5. Der er 

dog også det krav, at den erhvervsdrivende ligeledes skal dokumentere, at alle aktiver og 

gældsposter tilhørende virksomheden er medtaget i opgørelsen. Det går jo ikke at 

indskudskontoen stilles til nul, og den erhvervsdrivende så senere hen indskyder et ekstra 

aktiv og dermed øger indskudskontoen med aktivets fulde værdi, i stedet for at fratrække 

den oprindelige negative saldo inden.  

Hvis ovenstående krav kan dokumenteres, kan renteudgifterne vedrørende hele den 

medregnede gæld så fradrages i virksomhedens indkomst med fuld skattemæssig værdi, 

uden at der foretages en rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1., selv om indskudskontoen er 

negativ. 

  

4.4.1.5. Rentekorrektion - RJ 

Når indskudskontoen sættes til nul efter ovenstående regler, undgår man tvivl i fremtiden 

ved en eventuel negativ indskudskonto, om hvorvidt der er medtaget privat gæld i VSO. 

Indskudskontoen kan kun blive negativ efter denne nulstilles, hvis den erhvervsdrivende 

efterfølgende, ud over overskudsbeløb, hæver større beløb i virksomheden, end der er 

registreret på indskudskontoen.  

                                                 
15

 Rune Skibsted Klæsøe: ”Kapitel 50, virksomhedsordningen”, Magnus Informatik, side 54 
16

 Rune Skibsted Klæsøe: ”Kapitel 50, virksomhedsordningen”, Magnus Informatik, side 55 
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Dette er udtryk for, at den erhvervsdrivende har optaget privat lån over virksomhedens 

regnskab, og er den første af de to følgende situationer, hvor der skal foretages 

rentekorrektion:  

 Negativ indskudskonto ved indkomstårets start eller udløb(lån i VSO som nævnt 

ovenfor), jf. VSL § 11, stk. 1. 

 Indskud og overførsel i samme indkomstår, jf. VSL § 11, stk. 2.  

Den anden situation nævnt ovenfor er, hvor der i årets løb har været overført beløb, 

men disse helt eller delvist er tilbageført senere på året. Dermed registreres 

kapitalbevægelserne ikke på balanceposterne og således heller ikke på indskudskonto og 

kapitalafkastgrundlaget. Dette skal straffes med rentekorrektion da man eksempelvis 

kunne hæve 400.000 kr. på virksomhedens kassekredit i starten af året, og anbringe 

disse penge i rentebærende værdipapirer i en periode, for efterfølgende at tilbageføre 

pengene til virksomheden igen sidst på året. Dermed får virksomheden fradrag for 

renteudgifterne på kassekreditten i årets resultat, mens renterne på værdipapirerne 

beskattes som positiv kapitalindkomst i privatøkonomien. Pointen med 

rentekorrektionen i virksomheden i denne situation, er at fradraget for renteudgifter 

vedrørende det “private lån” kommer ned på en skattemæssig værdi på niveau med 

negativ kapitalindkomst.  

 

4.4.1.5.1. Beregning af rentekorrektion - RJ 

Ved negativ indskudskonto beregnes rentekorrektionen efter § 11, stk. 1, som det mindste af 

følgende beløb: 

 Den talmæssige største negative saldo på indskudskontoen ved indkomstårets start 

eller udløb ganget med kapitalafkastsatsen 

 Det talmæssige største negative kapitalafkastgrundlag ved indkomstårets start eller 

udløb ganget med kapitalafkastsatsen 

 Virksomhedens nettorenteudgifter korrigeret for skattepligtige kursgevinst og 

kurstab efter kursgevinstloven.  

Beregningen kan belyses ved følgende eksempel i nedenstående  
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Figur 6: Grundlag for beregning af rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 117 

  Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5 

Kapitalafkastsats 2 2 2 2 2 

Indskudskonto primo       -200.000   -400.000   -200.000   -200.000        -200.000  

Indskudskonto ultimo       -400.000   -200.000   -400.000   -400.000        -400.000  

Kapitalafkastgrundlag primo       -450.000   -500.000   -200.000   -300.000        -450.000  

Kapitalafkastgrundlag ultimo       -500.000   -450.000   -300.000   -200.000        -500.000  

Nettorenteudgift          20.000      20.000      20.000      20.000             5.000  

Rentekorrektion (mindste)            8.000        8.000        6.000        6.000             5.000  

Eks. 1:  Rentekorrektionsbeløbet beregnes af indskudskontoen ultimo, da 

indskudskontoen talmæssigt er størst her. Da både kapitalafkastgrundlaget 

ultimo og primo talmæssigt er større end saldoen på den negative 

indskudskonto, begrænses rentekorrektionsbeløbet ikke af kapitalafkast-

grundlaget. Ligeledes begrænser nettorenteudgifterne heller ikke 

rentekorrektionsbeløbet.  

Eks. 2:  Rentekorrektionen beregnes ud fra indskudskontoen primo 

Eks. 3:  Rentekorrektionen beregnes ud fra kapitalafkastgrundlaget ultimo 

Eks. 4:  Rentekorrektionen beregnes ud fra kapitalafkastgrundlaget primo 

Eks. 5:  Som udgangspunkt skulle rentekorrektionen beregnes ud fra indskudskontoen 

primo, men denne begrænses af nettorenteudgifterne.   

 

Ved indskud og hævninger på indskudskontoen inden for samme år, beregnes 

rentekorrektion efter § 11, stk. 2 på følgende måde: 

 Kapitalafkastsatsen ganget med det mindste beløb af hævninger og indskud i løbet 

af året. Denne beregning begrænses ikke af virksomhedens nettorenteudgifter, som 

ved beregningen efter stk. 1. 
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 Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Rune Skibsted Klæsøe: ”Kapitel 50, virksomhedsordningen”, 

Magnus Informatik, side 92 
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Har den skattepligtige både negativ indskudskonto og foretaget hævninger og indskud inden 

for samme indkomstår, beregnes der to separate rentekorrektioner for hver situation jf. VSL 

§ 11, stk. 3. 

   

4.4.1.6. Den selvkontrollerende effekt - RJ 

Det er kun i tilfælde, hvor indskudskontoen bliver negativ, at der skal foretages en sondring 

mellem erhvervsmæssig og privat gæld. Årsagen til dette er, at virksomhedsordningen siges 

at være selvkontrollerende, da der som sagt beregnes rentekorrektion af en eventuel 

negativ saldo. Nærmere uddybet medfører rentekorrektionen, at den skattemæssige værdi 

af renteudgifterne vedrørende den del af gælden, der anses for privat, vil komme ned på 

niveau svarende til den skattemæssige værdi af negativ kapitalindkomst. Dette er vist i 

eksemplet nedenfor18: 

Kapitalafkast og rentesats er sat til 2 % jf. kapitalafkastsatsen i 2011 

Figur 7: Den selvkontrollerende effekt 

  
Inklusiv privat gæld 

kun 
erhvervsmæssig 

gæld 

Aktiver 1.200.000 kr. 1.200.000 kr. 

Gæld 1.500.000 kr. 1.200.000 kr. 

kapitalafkastgrundlag -300.000 kr. 0 kr. 

Indskudskonto -300.000 kr. 0 kr. 

Overskud før renter 400.000 kr. 400.000 kr. 

Renteudgift -30.000 kr. -24.000 kr. 

Overskud efter renter 370.000 kr. 376.000 kr. 

  
   

Rentekorrektion jf. VSL § 11, stk. 1 =  -6.000 kr. 0 kr.  

   
                                                 
18

 Rune Skibsted Klæsøe: ”Kapitel 50, virksomhedsordningen”, Magnus Informatik, side 70-71 
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Rentekorrektionsbeløbet tillægges direkte i den skattepligtiges personlige indkomst og 

fradrages i kapitalindkomsten. 

Nedenfor viderebygges eksemplet hvis hele overskuddet hæves i året: 

 

Personlig indkomst     

Hævet direkte 370.000 kr. 376.000 kr. 
rentekorrektion 6.000 kr. 0 kr. 

i alt: 376.000 kr. 376.000 kr. 

Kapitalindkomst:     

Beregnet kapitalafkast 0 kr. 0 kr. 
rentekorrektion -6.000 kr. 0 kr. 
Privat renteudgift 0 kr. -6.000 kr. 

I alt: -6.000 kr. -6.000 kr. 

 

Det skal her pointeres, at eksemplet blot er et teoretisk bevis for virkningen af den 

selvkontrollerende effekt. For det første er det urealistisk at renten på lånemarkedet er på  

samme niveau som kapitalafkastsatsen. 

For det andet skal gælden jo medtages i VSO til kursværdi, hvor den i dette eksempel er 

medtaget til kurs 100. Kursværdien vil i øvrigt også blive påvirket af ovennævnte 

markedsrente.  

Det kan altså ofte godt betale sig, at smide privat gæld med ind i VSO. Hvis privat gæld 

indskydes, er det ikke muligt at nulstille en eventuel negativ indskudskonto, og der skal 

dermed ske en forrentning af denne negative saldo. Hvis gælden forrentes med en rentesats, 

der er højere end kapitalafkastsatsen, vil den skattepligtige alligevel opnå en økonomisk 

fordel, ved at indskyde privat gæld i VSO. Det er ligeledes en fordel, at kunne betale afdrag 

på denne private gæld, af ikke-beskattede kroner inde i virksomheden, i stedet for først at 

skulle hive penge ud af virksomheden, blive beskattet af dem, og så efterfølgende afdrage på 

gælden.  

 



 

Side 32 af 85 

 

4.4.2. Kapitalafkastgrundlag - RJ 

Som nævnt i afsnit 4.1 kan den skattepligtige beregne et kapitalafkastgrundlag, som er et 

udtryk for opsparingen i virksomheden (den skattemæssig egenkapital). Virksomhedens 

afkastgrundlag opgøres ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver med 

fradrag af gæld jf. § 8, stk. 1.    

  

Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget minder meget om opgørelsen af indskudskontoen 

som gennemgået i afsnit 4.4.1. Dog er der den væsentlige forskel at fast ejendom skal 

medregnes til den kontante anskaffelsessum jf. VSL § 8, stk. 2, hvor man ved 

indskudskontoen også kunne vælge at anvende den seneste offentlige vurdering af 

ejendommen.  

 

Beregning af kapitalafkastgrundlaget kan belyses ved nedenstående figur: 

 

Figur 8: kapitalafkastgrundlag 

 

Virksomhedens samlede aktiver………………………………………..................... XX 

     Med fradrag af: 
   

     
Virksomhedens samlede gæld……………………………………………………………… -  XX 

Beløb afsat til senere hævning efter VLS §§ 4 og 10,1…………………………. -  XX 

Indestående på mellemregningskontoen efter VSL § 4a………………………. -  XX 

Beløb overført til privatøkonomien primo jf. VSL § 8, 1……………………….. -  XX 

Kapitalafkastgrundlag………………………………………………………………………. XX 

       

 

4.4.2.1. Kapitalafkast i VSO - RJ 

Som førnævnt skal kapitalafkastet svare til den forretning, der kunne have været opnået ved 

en alternativ anbringelse af den kapital, som er investeret i virksomheden. I loven er 

sammenligningsgrundlaget valgt som anbringelse i obligationer, og kapitalafkastsatsen 
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svarer derfor til den gennemsnitlige obligationsrente. Helt præcist opgøres 

kapitalafkastsatsen en gang årligt, og fastsættes på grundlag af den af den gennemsnitlige 

effektive obligationsrente for årets 6 første måneder jf. VSL § 9. Afkastsatsen nedrundes til 

nærmeste til procentpoint og udgør 2 % i indkomståret 2011. 

Som udgangspunkt skal alle hævninger i virksomheden beskattes som personlig indkomst. I 

VSO kan det udregnede kapitalafkast dog fratrækkes den personlige indkomst, og i stedet 

tillægges i kapitalindkomsten hos den skattepligtige. Dermed fungerer kapitalafkastet som 

en gulerod for at opfordre folk til at investere i selvstændig virksomhed. 

Jf. VSL § 7, stk. 1 er det et krav, at virksomheden skal have et positivt overskud og ligeledes 

positiv egenkapital, for at kunne beregne et kapitalafkast. Ligeledes påpeger denne paragraf, 

at kapitalafkastet ikke kan overstige årets skattepligtige overskud.   

 

4.4.2.1.1. Muligheder for anvendelse af kapitalafkast - RJ 

Den skattepligtige kan vælge enten at hæve det beregnede kapitalafkast eller at opspare selv 

samme i virksomheden. Hvis kapitalafkastet hæves, bliver det som ovennævnt beskattet 

som kapitalindkomst. Vælger den skattepligtige derimod at opspare kapitalafkastet i 

virksomheden, sker det på samme måde som den resterende del af virksomhedens overskud 

jf. VSL § 4. Der skal altså betales en foreløbig skat på 25 %, og når kapitalafkastet hæves 

senere hen, vil det blive beskattet som personlig indkomst. 

Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at opspare kapitalafkastet i virksomheden, da man vil 

spare AM-bidraget ved at hæve det med det samme i stedet. 

Det skal dog nævnes at den del af kapitalafkastet, som vedrører finansielle aktiver, bortset 

fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser (varedebitorer m.v.), anses som 

en tvangshævning, og kan derfor ikke opspares, jf. VSL § 4. 

 

4.4.3. Hæverækkefølgen - MDM 

Hæverækkefølgen defineres i VSL § 5, og angiver i hvilken rækkefølge, beløb fra virksomhed 

til virksomhedsejer, skal overføres. Da overførsler behandles forskelligt skattemæssigt, er 

det nødvendigt at opgøre disse korrekt. Overførsel af virksomhedsoverskud beskattes som 

kapitalindkomst, i form af kapitalafkast, og resten som personlig indkomst. Overførsel af 
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tidligere indskud beskattes ikke, da indskudskontoen består af allerede beskattede midler. 

Overføres der for store beløb, så indskudskontoen bliver negativ, kan det betyde at der skal 

foretages en rentekorrektion, som beskrevet ovenfor i afsnit 4.4.1.5 

 

4.4.3.1. Overførsler i hæverækkefølgen - MDM19 

Overførsler i hæverækkefølgen omfatter både kontante beløb samt andre aktiver. 

Overførsler kategoriseres i: 

- beløb og andre værdier der er faktisk hævet  

- beløb og andre værdier der anses for hævet  

- Beløb og værdier der bliver hensat til senere hævning.  

Beløb og andre værdier der anses for hævet, er blandt andet tilfælde, hvor virksomhedens 

aktiver benyttes til private formål, som f.eks. fri telefon som, tillægges virksomhedens 

skattepligtige indkomst samt den skattepligtiges personlige indkomst. 

På grund af de forskellige skattemæssige behandlinger af hævninger i VSO, definerer VSL § 5, 

stk. 1 i hvilken rækkefølge hævninger skal foretages: 

1. Kapitalafkast vedrørende det forudgående regnskabsår, som overføres til den 

skattepligtige inden frist for indgivelse af selvangivelse jf. VSL § 7 

2. Resterende overskud vedrørende det forudgående regnskabsår, som overføres til 

den skattepligtige inden frist for indgivelse af selvangivelse, jf. VSL § 10 

3. Overskud fra indeværende regnskabsår i følgende rækkefølge: 

a. Årets kapitalafkast 

b. Årets resterende overskud 

4. Opsparet overskud 

5. Indestående på indskudskontoen 
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 Dette afsnit er udarbejdet med inspiration fra Rune Skibsted Klæsøe: ”Kapitel 50, virksomhedsordningen”, 

Magnus Informatik, afsnit 50.4.4 
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4.4.3.2. Den udvidede hæverækkefølge - MDM20 

I praksis anvendes den udvidede rækkefølge altid. Den omfatter samtlige overførsler til den 

skattepligtige, samt den skattemæssige behandling af overførslerne.  

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

overførsler til medarbejdende ægtefælle samt refusioner til dækning af 

driftsomkostninger, hvor den skattepligtige har stillet midler til rådighed for 

virksomheden. Refusioner udgiftsføres i virksomhedens regnskab som en 

driftsomkostning, og overføres til den skattepligtige udenom hæverækkefølgen. 

Beløb, der overføres til medarbejdende ægtefælle, beskattes som personlig indkomst 

hos ægtefællen og hæves i virksomheden udenom hæverækkefølgen. Dækning af 

virksomhedsskat overføres skattefrit. 

2. Beløb der tidligere er hensat til senere hævning. Overførslen er skattefri da 

beskatning allerede har fundet sted i året for hensættelsen. 

3. Beløb der overføres fra årets overskud. Årets overskud opdeles i kapitalafkast og 

resterende overskud. Kapitalafkast beskattes hos den skattepligtige som 

kapitalindkomst, og det resterende overskud beskattes som personlig indkomst. 

4. Beløb der overføres fra konto for opsparede overskud. Hævning og dertilhørende 

virksomhedsskat beskattes som personlig indkomst jf. VSL § 10, stk. 3. 

5. Beløb fra indskudskonto. Beløbet hæves skattefrit. 

6. Beløb der overføres ud over det som er indestående på indskudskontoen. Beløbet 

anses for at være et privat lån i virksomheden og medvirker til en negativ 

indskudskonto og der skal foretages rentekorrektion. 

 

Hæverækkefølgen sikrer at den skattepligtige bliver beskattet fuldt ud af virksomhedens 

overskud, inden der kan hæves på indskudskontoen. Den er således sammensat så den 

skattepligtige betaler mest muligt i skat. 
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 Dette afsnit er udarbejdet med inspiration fra Rune Skibsted Klæsøe: ”Kapitel 50, virksomhedsordningen”, 

Magnus Informatik, afsnit 50.4.4 
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4.4.4. Konto for opsparet overskud - MDM 

4.4.4.1. Opsparing af overskud - MDM 

Ved anvendelse af VSO bliver den skattepligtige beskattet af de beløb, der overføres til ham 

eller hende. Overskud fra virksomheden, der ikke hæves udgør det resterende overskud. Det 

vil altså sige at overskud af virksomhed, udover hævninger, kan opspares i VSO. Ved 

opsparing i VSO efter § 10, stk. 1, skal der betales en acontoskat på 25 % (2011) af det 

opsparede beløb, jf. VSL § 10, stk.2. Dette medfører, at en virksomhed i VSO sidestilles med 

en virksomhed i selskabsform hvad angår opsparing, og den selvstændige kan dermed blive 

beskattet lempeligere ved at udjævne sine hævninger over flere år, og man kan hermed 

undgå at betale topskat. 

Beløb, der opspares i VSO, indgår på en konto for opsparet overskud med fradrag af 

virksomhedsskat, jf. VSL § 10, stk. 2. 

Det kan være nødvendigt at oprette adskillige konti for opsparet overskud, hvilket skyldes 

ændringen i virksomhedsskatteprocenten over årene samt at den endelige skatteberegning 

afhænger af, hvad der er betalt i acontoskat. 

 

4.4.4.2. Hævning af opsparet overskud - MDM 

Når et opsparet beløb i senere indkomstår hæves, medtages det i beregningen af den 

personlige indkomst tillagt den betalte acontoskat for opsparingsåret, jf. VSL § 10, stk. 3. 

Dette er uanset om beløbet var kapitalafkast eller resterende overskud. Ved 

skatteberegningen, i året for hævningen, fradrages den hertil svarende virksomhedsskat i 

den skattepligtiges slutskat. 

Det er altid det ældste opsparede overskud hæves først, jf. VSL § 10, stk. 5. Hævning fra 

konto for opsparet overskud tillagt virksomhedsskat kan beregnes således: 

Hævning af opsparet overskud * virksomhedsskatteprocent / 100 

100 – virksomhedsskatteprocent 
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Ved hævning af opsparet overskud medregnes bruttobeløbet i den personlige indkomst - 

altså både det beløb der fragår konto for opsparet overskud og det dertilhørende betalte 

virksomhedsskat.  

 

4.4.5. Hensættelse til senere hævning - MDM 

Som tidligere nævnt kan der ske overførsler af beløb der anses for hævet, som ikke er en 

fysisk overførsel. Et eksempel på dette, kan være ”hensættelse til senere hævning”. Ved at 

hensætte til senere hævning har man muligheder for at optimere sin skat, så man akkurat 

når topskattegrænsen. Optimering kan ske såfremt den skattepligtige ikke har hævet op til 

topskattegrænsen og der kan dermed hensættes til senere hævning i året efter med akkurat 

forskellen på hævede beløb og topskattegrænsen på kr. 423.900. 

 

4.4.6. Overskudsdisponering - RJ 

4.4.6.1. Opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst - RJ 

I VSO opgøres virksomhedens skattepligtige indkomst jævnfør nedenstående figur med 
dertilhørende noter: 
 
Figur 9: Virksomhedens skattepligtige indkomst i VSO 

     
Note 

Resultat efter af- og nedskrivninger…………………………………… +/-  XX 1 

Periodiserede renter…………………………………………………………. +/-  XX 2 

      Beløb der anses for hævet: 
   Fratrukne faglige kontingenter………………………………………….. +  XX 3 

Private andele (fri bil, eget vareforbrug mv.)…………………….. +  XX 4 

      Faktiske hævninger: 
    Fradrag for medarbejdende ægtefælle……………………………… - XX 5 

      Virksomhedens skattepligtige resultat……………………………. XX 6 
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1. Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens 

almindelige regler jf. VSL § 6, stk. 1. Bortset fra bestemmelser om renteperiodisering i 

VSL § 6, stk. 2 samt om leasingbiler i VSL § 6, stk. 321, findes der ingen regler om 

opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst i virksomhedsskatteloven. I 

stedet anvendes først og fremmest statsskatteloven, ligningsloven, afskrivningsloven, 

varelagerloven, husdyrsbesætningsloven samt kursgevinstloven22. Vi vil ikke komme 

nærmere ind på opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

2. Som nævnt ovenfor skal der ske periodisering af renter, således at det kun er de 

renter, som vedrører indkomståret, der medtages i den skattepligtige indkomst. 

3. Kontingenter til fag- og arbejdsgiverforeninger m.v. som nævnt i LL § 13, er ikke 

fradragsberettigede i virksomhedens skattepligtige indkomst. I stedet fradrages det i 

den skattepligtiges personlige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag. 

4. Værdien af den skattepligtiges benyttelse af virksomhedens aktiver, eller ikke-

bogførte udtagelser af varer til privaten, anses for overført til den skattepligtige og 

tillægges virksomhedens skattepligtige indkomst. 

5. Medarbejdende ægtefælle efter kildeskattelovens § 25 A, stk. 3 fratrækkes den 

skattepligtige indkomst, mens lønansat ægtefælle efter KSL § 25 A, stk. 7 ikke kan 

fratrækkes. 

6. Til sidst fås virksomhedens skattemæssige resultat til videre brug i nedenstående 

afsnit om kassesystemet. 

 

4.4.6.2. Overskudsdisponering med kassesystemet - RJ 

4.4.6.2.1. Forklaring af kassernes indhold - RJ 

Når overskuddet skal disponeres i VSO, kan nedenstående figur være behjælpelig. 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 Overføres en leaset bil til privat brug, skal de betalte leasingydelser, som overstiger forskellen mellem bilens 

værdi ved leasingaftalens indgåelse og handelsværdien, medregnes i opgørelsen af virksomhedens skattepligtige 

indkomst. 
22

 Rune Skibsted Klæsøe: ”Kapitel 50, virksomhedsordningen”, Magnus Informatik,, side 78 
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Figur 10: Kassesystem23: 

 
De 1.000 kr. i den første kasse, er udtryk for den skattepligtige indkomst vi fandt i 

ovenstående afsnit i figur 9. Som nævnt i afsnit 4.4.2.1, beregnes et kapitalafkast, som her 

fratrækkes virksomhedens overskud24. Det resterende overskud opdeles i:  

 Personlig indkomst: Som tidligere beskrevet, har VSO til formål at sidestille 

selvstændig erhvervsvirksomhed med et selskab. I et anpartsselskab vil 

anpartshaveren indgå i et lønmodtagerforhold til selskabet, og dermed blive 

beskattet af den modtagede løn herfra. Da man som selvstændig erhvervsdrivende 

ikke kan indgå i et tjenesteforhold til sin egen virksomhed, bliver man i stedet 

beskattet af det, som hæves i virksomheden - den personlige indkomst – som 

modsvarer anpartshaverens lønindkomst.     

 Virksomhedsindkomst: Her er ligeledes tænkt på principperne for selskaber. Som 

nævnt beskattes den skattepligtige indkomst hos selskaber med 25 %. (sats i 2011). I 

VSO er det muligt at opspare den del af virksomhedens overskud, som ikke er hævet, 

med fradrag af kapitalafkastet. Den del af overskuddet, som forbliver i virksomheden, 

bliver på lige for med selskaber beskattet med en acontoskat på 25 %. Dermed deles 

virksomhedsindkomsten op i opsparet overskud, fratrukket 25 % skat, og de 25 % 

virksomhedsskat.   

                                                 
23

 Rune Skibsted Klæsøe: ”Kapitel 50, virksomhedsordningen”, Magnus Informatik,, side 115 
24

 Såfremt hele kapitalafkastet ikke hæves, beskattes den ikke-hævede del, sammen med det resterende overskud, 

som indkomst til virksomhedsbeskatning 

Overskud efter 
renter 

 1.000 (1) 

Kapitalafkast  

100 (2) 

Resterende 
overskud  

900 (3) 

Personlig indkomst  

500 (7) 

Virksomheds-
indkomst  

400 (5) 

Opsparet overskud 
300 (4) 

Virksomhedsskat 

 100 (6) 
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4.4.6.2.2. Regnemetoden i kassesystemet - RJ 

 

Vi vil gennemgå regnemetoden i kassesystemet med følgende eksempel: 

- En virksomhed i VSO ender ud med et overskud efter renter på 1.000 (placeres i 

kasse 1).  

- Der er udregnet et kapitalafkast på 100 (placeres i kasse 2) 

- Hermed kan resterende overskud udregnes ved at fratrække kapitalafkastet fra 

overskud efter renter: 1.000 – 100 = 900 (placeres I kasse 3) 

- Årets hævninger er opgjort til 700. I dette eksempel hæves hele kapitalafkastet, og 

dermed omdannes 100 af hævningen på de 700 til kapitalafkast. Dette giver en 

resterende hævning på 600. Den resterende hævning på 600, kunne godt indeholde 

betalinger til acontoskat. Dermed kan det maksimale beløb, der kan blive stående 

tilbage i virksomheden, som opsparet overskud (kasse 4), være 900 (resterende 

overskud i kasse 3) – 600 (den resterende hævning) = 300 (placeres i kasse 4)  

- Det opsparede overskud i kasse 4, er som sagt virksomhedsindkomsten fratrukket 25 

% i virksomhedsskatten. Dermed kan virksomhedsindkomsten findes ved følgende 

formel: 

Opsparet overskud/(1-acontoskatteprocenten)  

 

I dette eksempel vil udregningen af virksomhedsindkomsten se således ud:  

300/0,75 = 400 (placeres i kasse 5) 

- Virksomhedsskatten kan herefter udregnes ved at tage 25 % af virksomheds-

indkomsten: 400 * 0,25 = 100 (placeres i kasse 6) 

- Sidst kan den personlige indkomst findes ved at fratrække virksomhedsindkomsten 

(kasse 5) fra det resterende overskud (kasse 3): 900 – 400 = 500 (placeres i kasse 7) 
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Overskudsdisponeringen kan afstemmes med “den udvidede hæverækkefølge” således: 

 

Årets samlede overførsler: 

  

700 

Årets samlede overførsler er fordelt således: 

  1) Virksomhedsskat 

  

100 

 2) Kapitalafkast 

  

100 

 3) Personlig indkomst 

  

500 700 

 
 

4.5. Underskudsmodregning - MDM 

Virksomhedsunderskud, der ikke kan modregnes i opsparet overskud fra tidligere år, kan 

modregnes i kapitalindkomst samt personlig indkomst efter de almindelige regler i PSL, og 

man kan dermed benytte et underskud uden for VSO.  

Modregning af underskud foretages i følgende rækkefølge jf. VSL § 13, stk.: 

1. Opsparet overskud inkl. acontoskat 

2. Positiv kapitalindkomst 

3. Personlig indkomst 

 

Stk. 1) Såfremt der i VSO er et opsparet overskud, skal et eventuelt underskud først 

modregnes her. Modregningen behandles som ved en hævning, og man modregner 

opsparet overskud inkl. den hertil svarende acontoskat. Indestående på konto for opsparet 

overskud reduceres med et beløb svarende til underskuddet med fradrag af den acontoskat 

der er betalt i opsparingsåret. Den virksomhedsskat der er betalt vedrørende den 

modregnede opsparing refunderes af skattemyndighederne. Ovenstående kan belyses i 

følgende figur: 

Figur 11: Underskudsmodregning 

Underskud 2011…………………………………………. 100 

    Konto for opsparet overskud: 
 25 % skat indeholdt 2010…………………………… 150 

Modregning underskud*…………………………….. -75 

Ultimo saldo 2011………………………………………. 75 

    *Reduktion opsparet overskud (100 * (1-0,25)) = 75 
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Da der i eksemplet ovenfor allerede er betalt en skat på 25 % i opsparingsåret, vil skatten 

vedrørende modregning af underskuddet blive refunderet enten i den skattepligtiges 

slutskat eller ved udbetaling.  

Stk. 2) Underskud der ikke kan rummes i opsparet overskud, fradrages i positiv 

kapitalindkomst. Er den skattepligtige gift og samlevende ved indkomstårets udløb, 

fradrages underskuddet med et beløb svarende til ægtefællernes samlede positive 

kapitalindkomst. Dette gælder uanset om den skattepligtiges kapitalindkomst bliver negativ. 

Stk. 3) Et resterende underskud der ikke kan modregnes i den skattepligtiges 

kapitalindkomst, modregnes i den personlige indkomst, uanset om denne bliver negativ. 

 

4.6. Mellemregning - MDM 

Hvis den skattepligtige indskyder penge i VSO, kan disse penge kun hæves igen via 

hæverækkefølgen, og som sagt ligger hævninger fra indskudskontoen nederst i denne orden. 

Midlertidige overførsler af kontante beløb, som ikke skal betragtes som indskud, kan dog 

føres på en såkaldt mellemregningskonto jf. VSL § 4 A, stk. 1. Denne konto er et udtryk for en 

gæld, som virksomheden har, til den skattepligtige, og kan skattefrit hæves igen uden om 

hæverækkefølgen.   

Mellemregningskontoen må ikke blive negativ, da det dermed vil være udtryk for et lån til 

den skattepligtige. Sker dette, skal mellemregningskontoen, som nu er en gældspost, 

udlignes ved en tvangshævning efter VSL § 5. 

Mellemregningskontoen forrentes ikke jf. VSL § 4a, og skal desuden ikke medtages i 

beregningen af kapitalafkastgrundlaget. 

Der må ikke bogføres på mellemregningskontoen i åbningsbalancen for VSO.  

 

4.7. Afståelse af virksomhed/udtræden af VSO - MDM 

Afstår den skattepligtige sin virksomhed, eller ophører den skattepligtige med at drive 

selvstændig erhvervsvirksomhed, medregnes indestående på konto for opsparet overskud, 
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med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat, til den personlige indkomst i samme 

indkomstår efter VSL § 10, stk. 3 jf. VSL § 15, stk. 1.  

Overtager eller påbegynder den skattepligtige anden virksomhed inden udløbet af det 

efterfølgende indkomstår, kan den skattepligtige anvende VSO uden ophør, jf. VSL § 15, stk. 

2. 

Ophører den skattepligtige med at anvende VSO, medregnes indestående på konto for 

opsparet overskud, med tillæg af dertil svarende virksomhedsskat, til den personlige 

indkomst efter VSL § 10, stk. 3 i indkomståret efter det indkomstår, hvor den skattepligtige 

senest har anvendt VSO, jf. VSL § 15b, stk. 1. 

I dette afsnit behandles ikke afståelse af virksomhed i forbindelse med omdannelse af 

virksomhed, efter reglerne om skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse, da vi har 

valgt at afgrænse os fra det i opgaven.  

 

4.8. Mortensens Møbler ved brug af VSO – MDM 

For at kunne sammenligne PSL, VSO og senere KAO bedst muligt, har vi valgt, at beregne 

Claus Mortensens samlede skatter, ved brug af alle alternativer inden for hver metode. 

Derfor vil vi først lave en beregning hvor hele overskuddet hæves, og dermed ikke udnytte 

muligheden for optimering. Efterfølgende vil vi beregne skatten, med den reelle hævning ud 

fra oplysningerne i virksomhedsbeskrivelsen, samt foretage eventuelle optimeringer som 

netop udgør en stor fordel i VSO.  

Indskudskontoen, kapitalafkastgrundlaget samt kapitalafkast vil dog være det samme i begge 

eksempler. 

 

Indskudskonto: 

Indestående på indskudskontoen opgøres som sagt ved starten af regnskabsåret i det 

indkomstår, hvor VSO først anvendes, jf. VSL § 3, stk. 2. Indskudskontoen skal dermed 

opgøres primo 2011 ud fra den skattemæssige ultimosaldo 2010 i PSL. 
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Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver med fradrag af gæld jf. VSL § 

3,stk.3 

Indskudskontoen for Mortensen møbler p. 1. januar 2011 opgøres således: 

    Aktiver    PSL   VSO note 

Depositum  35.000   35.000  1 

Grunde og bygninger, kostpris  4.000.000   4.500.000  2 

Driftsmidler og inventar  600.000   600.000  3 

Blandet benyttet bil  -     -    4 

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer  950.000   950.000  1 

Igangværende arbejder  1.050.000   1.050.000  1 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  2.200.000   2.200.000  1 

Periodeafgrænsningsposter  40.000   40.000  1 

Likvide beholdninger  820.000   820.000  1 

Aktiver i alt  9.695.000   10.195.000  
 

    Passiver 
   Prioritetsgæld  3.200.000   3.200.000  5 

Modtagne forudbetalinger fra kunder  20.000   20.000  5 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.300.000   1.300.000  5 

Anden gæld  600.000   600.000  5 

Passiver i alt   5.120.000   5.120.000  
   

   Indskudskonto    5.075.000  6 

 

note 1       

Øvrige aktiver medregnes til anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger jf. 

VSL § 3, stk. 4.     

note 2       

Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets 

begyndelse fastsatte ejedomsværdi, jf. VSL § 3, stk. 4. Da den blandet benyttede ejendom 

kun benyttes 10 % erhvervsmæssigt, kan denne ikke indgå i virksomhedsordningen, da dette 

ikke udgør en væsentlig andel, jf. ligningsvejledningens afsnit E.G.2.1.6.1 Derfor medregnes 

kun produktionsejendommen her. Da den offentlige vurdering på denne er højere end 

anskaffelsessummen, vælges den offentlige vurdering i VSO.   
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note 3      

På erhvervsmæssige benyttede driftsmidler og inventar anvendes den afskrivnings-

berettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse, jf. AL § 5, stk. 2, jf. VSL § 3, stk. 4 

note 4     

Som nævnt i afsnit 4.3.1, er der flere muligheder med blandet benyttede biler i VSO. Da 

Claus kun bruger bilen 20 % erhvervsmæssigt, og bilen har en høj værdi, kunne det være en 

fordel at indskyde bilen i VSO. Dermed ville Claus opnå fradrag for alle omkostninger 

vedrørende bilen, i stedet for kun at få refunderet 20 % af omkostninger, eller anvende 

statens skattesatser på 20 % af de kørte kilometer. Yderligere ville bilens høje værdi forhøje 

indskudskontoen samt kapitalafkastgrundlaget.25 Man skal til gengæld også beskattes af fri 

bil og dette beskatningsgrundlag tillægges direkte i den personlige indkomst. Af hensyn til 

sammenligning af de tre metoders skatteberegninger, har vi dog valgt at holde bilen uden 

for VSO.        

note 5      

Ved opgørelse af indskudskontoen ved indtræden i virksomhedsordningen, fragår 

virksomhedens gæld til kursværdien, jf. VSL § 3, stk. 4.  

note 6 

Indskudskontoen ender på kr. 5.075.000, og Claus kan dermed hæve dette beløb skattefrit 

senere hen. Dog skal der tages hensyn til hæverækkefølgen, hvor indskudskontoen er det 

sidste der må hæves. Bl.a. skal alt opsparet overskud hæves først. 

     

Kapitalafkastgrundlag      

Virksomheds kapitalafkastgrundlag opgøres som sagt ved indkomstårets begyndelse som 

virksomhedens aktiver med fradrag af gæld jf. VSL § 8, stk. 1.   

                                                 
25

 Når indskudskontoen forhøjes, er der samtidig mere plads til at smide eventuel privat gæld med ind i VSO, 

inden indskudskontoen bliver negativ. Dette er endnu en fordel ved at smide bilen med ind i VSO. Claus’ private 

gæld er ikke med i vores opgørelse af indskudskontoen.   
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Den eneste regulering, der skal laves, for at beregne kapitalafkastgrundlaget primo, i forhold 

til indskudskontoen, er fast ejendom som skal medregnes til den kontante anskaffelsessum 

jf. VSL § 8, stk. 2.   

 

Forskel på anskaffelsessum og ejendomsværdi: 
 

    Anskaffelsessum 
 

 4.000.000  
Ejendomsvurdering 

 
 -4.500.000  

Regulering 
  

 -500.000  

    Hermed kan kapitalafkastgrundlaget samt kapitalafkast udregnes 
således: 

    Indskudskonto 
 

 5.075.000  
-Regulering 

  
 -500.000  

Kapitalafkastgrundlag    4.575.000  

    kapitalafkast 2 % (2011) 
 

 91.500  
 

Kapitalafkastet begrænses ikke af årets skattepligtige overskud i 2011 på kr. 900.000 

 

4.8.1. Skatteberegning med VSO – hele overskuddet hæves – 

MDM 

Overskudsdisponering – hele overskuddet hæves 

Da Claus hæver hele virksomhedens overskud, er det ikke nødvendigt at bruge kasse-

systemet. Hæverækkefølgen vil se således ud:  

 
Hævninger og overførsler 
Kontante hævninger ................................................................................................  900.000 
Hævninger og overførsler i alt .........................................................................  900.000 
 
 
 
Hæverækkefølge 
Personlig indkomst ..................................................................................................  808.500 
Kapitalafkast.............................................................................................................  91.500 
Virksomhedsskat ......................................................................................................  0 
Hævninger og overførsler i alt .........................................................................  900.000 
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Skatteberegning - hele overskuddet hæves 

Indkomst fra virksomhed: 
   Resultat (hævning - virksomhedsskat) 
  

 900.000     
-Kapitalafkast 

  
-91.500     

    
 808.500     

     Claus Mortensens skatteberegning efter VSO: 
  

     
  

Virksomhed Privat 
 Personlig indkomst: 

   Indkomst fra virksomhed  808.500     
 

 808.500     

Personlig indkomst brutto 
  

 808.500     

- AM-bidrag 
   

-64.680     

Personlig indkomst netto 
  

 743.820     

     Kapitalindkomst 
   Renter 

  
-35.000     -35.000     

Kapitalafkast 
  

 91.500     

    
 56.500     

     Ligningsmæssige fradrag: 
   A-kasse 

   
-10.000     

Beskæftigelsesfradrag 
  

-13.600     

    
-23.600     

     Skattepligtig indkomst:      776.720     

     Skatter: 
    AM-bidrag 
   

-64.680     
Bundskat 3,64 % af 743.820+565.00 

  
-29.132     

Topskat 15 % af 743.820-389.900 
  

-53.088     
Sundhedsbidrag 8 % af 776.720 

  
-62.138     

Kommuneskat 23,1 % af 776.720 
  

-179.422     
Kirkeskat 0,5 % af 776.720 

  
-3.884     

Personfradrag 3,64 % + 8 % + 23,1 % + 0,5 % af 42.900  15.118     

SKAT I ALT 
   

-377.225     

 

Ved anvendelse af VSO i skatteberegningen for Claus, opnår han en samlet skat på kr. 

377.225 i 2011, hvor kr. 53.088 er topskat. Dette skyldes det høje skattepligtige resultat fra 

Mortensens Møbler, som dog formindskes af de erhvervsmæssige renteudgifter.  
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4.8.2. Skatteberegning med VSO – opsparing af overskud - MDM 

 

Efter udregningen til brug for sammenligning af de tre metoder, vil vi nu vise 

skatteberegningen ud fra den reelle hævning på kr. 550.000 oplyst i bilag 1.  

 

Overskudsdisponering – opsparing af overskud  

Da Claus ikke hæver hele overskuddet i indkomståret, men blot hæver kr. 550.000, skal vi nu 

bruge kassesystemet til overskudsdisponeringen: 

 

 

 

- Overskud efter renter lyder på kr. 900.000.  

- Der er udregnet et kapitalafkast på 91.500  

- Hermed kan resterende overskud udregnes ved at fratrække kapitalafkastet fra 

overskud efter renter: 900.000 – 91.500 = 808.500  

- Årets hævninger er opgjort til 550.000. Hele kapitalafkastet hæves, og dermed 

omdannes 91.500 af hævningen på de 550.000 til kapitalafkast. Dette giver en 

resterende hævning på (550.000 – 91.500) = 458.500. Den resterende hævning på 

458.500, indeholder her betalinger til acontoskat. Dermed kan det maksimale beløb, 

der kan blive stående tilbage i virksomheden som opsparet overskud, være  

808.500 (resterende overskud) – 458.500 (den resterende hævning) = 350.000 
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- Dermed kan virksomhedsindkomsten findes ved følgende formel: 

Opsparet overskud/(1-acontoskatteprocenten)  

 

I dette eksempel vil udregningen af virksomhedsindkomsten se således ud:  

350.000/0,75 = 466.667 

 

- Virksomhedsskatten kan herefter udregnes ved at tage 25 % af 

virksomhedsindkomsten: 466.667 * 0,25 = 116.667 

- Sidst kan den personlige indkomst findes ved at fratrække virksomhedsindkomsten 

fra det resterende overskud: 808.500 – 466.667 = 341.833 

 

Årets hævninger og hæverækkefølge kan nu specificeres nu således: 

 
Hævninger og overførsler 
Kontante hævninger ................................................................................................  550.000 
Hævninger og overførsler i alt .........................................................................  550.000 
 
Hæverækkefølge 
Personlig indkomst ..................................................................................................  341.833 
Kapitalafkast.............................................................................................................  91.500 
Virksomhedsskat ......................................................................................................  116.667 
Hævninger og overførsler i alt .........................................................................  550.000 
  

I ovenstående overskudsdisponering udnytter Claus nu muligheden i VSO for at foretage 

indkomstudjævning via opsparet overskud. 

Yderligere ses det, at Claus kun ender med en personlig indkomst på kr. 341.833. En anden 

fordel i VSO er, at man kan optimere skatten, ved at hensætte til senere hævning, så man 

akkurat ikke overstiger topskattegrænsen på kr. 423.804.  
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Vi har regnet os frem til en hensættelse til senere hævning på kr. 61.475, hvilket giver en 

samlet hævning på kr. 611.475, og overskudsdisponeringen vil nu se således ud: 

 

Den endelige hævning og hæverækkefølge vil nu se således ud: 

Hævninger og overførsler 
Kontante hævninger ................................................................................................  550.000 
Hensat til senere hævning .......................................................................................  61.475 
Hævninger og overførsler i alt .........................................................................  611.475 
 
Hæverækkefølge 
Personlig indkomst ..................................................................................................  423.800 
Kapitalafkast.............................................................................................................  91.500 
Virksomhedsskat ......................................................................................................  96.175 
Hævninger og overførsler i alt .........................................................................  611.475 
 

Man skal fremover holde styr på kontoen for opsparet overskud, og den vil ultimo 2011 

udgøre følgende:  

Konto for opsparet overskud primo 0 
Årets tilgang, 25 % acontoskat 

 
288.525 

Konto for opsparet overskud ultimo 288.525 

 

Nu når vi har fundet frem til den endelige hævning, vil vi udarbejde en skatteberegning ud 

fra denne. 
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Skatteberegningen med VSO – opsparing af overskud 

Indkomst fra virksomhed: 
   Resultat (hævning - virksomhedsskat) 
  

 515.300     
-kapitalafkast 

  
-91.500     

    
 423.800     

     Claus Mortensens skatteberegning efter VSO: 
  

     
  

Virksomhed Privat 
 Personlig indkomst: 

   Indkomst fra virksomhed  423.800     
 

 423.800     

Personlig indkomst brutto 
  

 423.800     

- AM-bidrag 
   

-33.904     

Personlig indkomst netto 
  

 389.896     

     Kapitalindkomst 
   Renter 

  
-35.000 -35.000     

Kapitalafkast 
  

 91.500     

    
 56.500     

     Ligningsmæssige fradrag: 
   A-kasse 

   
-10.000     

Beskæftigelsesfradrag 
  

-13.600     

    
-23.600     

     Skattepligtig indkomst:      422.796     

     Skatter: 
    AM-bidrag 
   

-33.904     
Bundskat 3,64 % af 389.896+56.500 

  
-16.249     

Topskat 15 % af kr. 0 
  

 -       
Sundhedsbidrag 8 % af 422.796 

  
-33.824     

Kommuneskat 23,1 % af 422.796 
  

-97.666     
Kirkeskat 0,5 % af 422.796 

  
-2.114     

Virksomhedsskat af opsparet overskud på kr. 384.700 
 

-96.175     
Personfradrag 3,64 % + 8 % + 23,1 % + 0,5 % af 42.900  15.118     

SKAT I ALT 
   

-264.813     

     Skatter eksklusiv virksomhedsskat 
  

-168.638     
 



 

Side 52 af 85 

 

De samlede skatter for den skattepligtige indkomst på kr. 422.796, vil være misvisende, hvis 

virksomhedsskatten ikke trækkes fra den samlede betalte skat, da denne skat er en 

acontoskat, der ikke vedrører indkomsten i 2011. Virksomhedsskatten knytter sig til det 

opsparede overskud i virksomheden, og vil blive fratrukket den endelige skat, i året hvor det 

opsparede overskud hæves. Dog er det vigtigt at pointere at Claus stadig skal have pengene 

op af lommen i dette år, og det vil derfor have en likviditetsmæssig virkning, som den 

samlede skat på kr. 264.813 netop afspejler.  

Det ville ikke være retvisende, kun at oplyse de samlede skatter for den hævede del af 

overskuddet i 201126 til videre analyse, da der foreligger en udskudt skat i det opsparede 

overskud i virksomheden. 

Vi vil i nedenstående afsnit derfor estimere en samlet skat, når hele overskuddet for 2011 er 

hævet. 

 

4.8.2.1. Estimat af endelig skat ved hævning af opsparet overskud – 

MDM 

Da det som sagt vil være forkert, kun at oplyse den samlede skat for den hævede del af 

overskuddet for 2011, vil vi estimere en samlet skat, når hele overskuddet for 2011 er 

hævet. I dette estimat, forudsætter vi, at skattereglerne vil være de samme som i 2011. 

Yderligere forudsætter vi, at Claus har anden indkomst i året for hævning af opsparet 

overskud, og derfor vil ligningsmæssige fradrag samt personfradrag ikke påvirke den 

udskudte skat, da fradragene vil blive modregnet i anden indkomst.  

Vi er godt klar over, at denne estimering ikke vil være helt præcis, da skattereglerne kan 

blive ændret,27 og man kan diskutere, om man burde foretage en tilbagediskontering til 

                                                 
26

  Heri dog inklusiv acontoskat for opsparet overskud 

27
 Jf. www.skm.dk er det allerede nu bestemt, at sundhedsbidraget vil falde i takt med at bundskatten stiger 

tilsvarende. Dette gør en lille forskel på skatteberegningen, da det ligningsmæssige- og personlige fradrag 

fratrækkes i den skattepligtige indkomst som sundhedsbidraget beregnes af. Dette vil gøre en lille forskel i 

skatteberegningen. 

http://www.skm.dk/
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nutidsværdi af det udbetalte opsparede overskud, da penge i dag er mere end værd end 

penge i morgen. Claus kunne i princippet vente med at hæve overskuddet til om 10 år eller 

mere. 

Først vil vi estimere skatten udelukkende for det opsparede overskud og derefter opgøre 

den samlede skat for hele overskuddet i 2011: 

Indkomst fra virksomhed: 
    Hævet opsparet overskud       288.525     

   Tillagt virksomhedsskat        96.175     
   Personlig indkomst brutto      384.700     
   - AM-bidrag 

 
- 30.776     

   personlig indkomst netto      353.924     
   

      Skattepligtig indkomst:      353.924     
   

      Skatter: 
   

Resterende skatter: 

AM-bidrag 
 

- 30.776     
 

Kommuneskat 23,10 % 

Bundskat 3,64 % - 12.883     
 

Kirkeskat 0,50 % 

Resterende skatter 31,6 % - 111.840     
 

Sundhedsbidrag 8 % 

SKAT I ALT 
 

- 155.499     
 

  31,60 % 

      Betalt acontoskat i 2011        96.175     
   

      SKAT I ALT fratrukket acontoskat - 59.324     
    

Det skal i ovenstående udregning bemærkes at Claus ikke skal betale alle de kr. 155.499, da 

der allerede er betalt kr. 96.175 i acontoskat i 2011. Den udskudte skat udgør altså kun de 

kr. 59.324. Derfor vil der nu være en positiv påvirkning af likviditeten, hvor der i 2011 var en 

negativ påvirkning grundet acontoskatten.  

Den samlede skat for hele overskuddet i 2011 udgør kr. 324.137 (264.813 + 59.324) i forhold 

til de kr. 377.225 i afsnit 4.8.1, hvor hele overskuddet hæves i 2011 – altså en 

skattebesparelse på kr. 53.088. Selvom den ovenstående samlede skat, blot er et estimat, er 

det tydeligt at der er mange penge at spare ved at udnytte muligheden for optimering i VSO. 

Dog har det som nævnt en virkning på likviditeten, som kræver en nedsættelse af 
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privatforbruget i forhold til, hvis man valgte at hæve hele overskuddet i indeværende 

indkomstår. Vi vil senere i analysen sammenligne resultaterne med PSL og KAO. 

4.9. Fordele og ulemper ved VSO – MDM & RJ 

Fordele Ulemper 

Fuld fradragsret for erhvervsmæssige 

renteudgifter 

Skrappe krav til regnskab og bogholderi 

Mulighed for opsparing af overskud Adskillelse af privat og virksomhedsøkonomi 

Mulighed for indkomstudjævning 

 

Fuld beskatning af erhvervsmæssige 

renteindtægter 

Mulighed for at omdanne en del af den 

personlige indkomst til kapitalindkomst via 

kapitalafkastet 

 

Mulighed for indskydelse af privat gæld i 

VSO 

 

 

4.10. Delkonklusion VSO – MDM & RJ 

Det kan efter ovenstående gennemgang samt implementering af VSO i vores 

casevirksomhed konkluderes, at dette regelsæt bedst egner sig til selvstændige erhvervs-

drivende med høje renteudgifter samt et højt virksomhedsoverskud, hvormed der opstår et 

behov for opsparing af overskud, samt indkomstudjævning.  Det kan dog ikke siges helt 

firkantet, at behovet for indkomstudjævning skal benyttes, for at VSO er en fordel. Den fulde 

fradragsværdi for de erhvervsmæssige renteudgifter, er isoleret set en stor nok fordel, 

selvom man ikke udnytter muligheden for opsparing i virksomheden, og dermed betaler 

topskat. 

Yderligere er der mulighed for at indskyde privat gæld i VSO, og dermed opnå en større 

skatteværdi af de private renteudgifter, selvom dette kan resultere i en rentekorrektion. 

Måske kan en del af den private gæld endda indskydes helt uden rentekorrektion, grundet 
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muligheden for at forhøje aktiverne med forskelsværdien mellem en ejendoms 

anskaffelsessum og den offentlige vurdering.  

Såfremt den personlige indkomst, i form af resultat fra virksomheden, overstiger 

topskattegrænsen, vil det helt klart være den bedste løsning, set i kroner og øre, at opspare i 

virksomheden og dermed indkomstudjævne. Man skal dog ikke glemme den 

likviditetsmæssige betydning af at opspare overskud, særligt i disse krisetider, hvor likviditet 

er altafgørende. 

Som i PSL skal man ligeledes overveje de økonomiske fordele kontra de tunge administrative 

byrder som VSO medfører.  

 

5. Kapitalafkastordningen 

5.1. Formål med KAO - MDM 

Formålet med kapitalafkastordningen er at skabe et mere forenklet alternativ til VSO. 

Selvstændige kan med ordningen opnå visse fordele som også opnås ved anvendelse af VSO 

men uden de samme tunge administrative krav. En væsentlig fordel ved KAO er at 

virksomheden har mulighed for at opnå fuldt fradrag for sine renteudgifter i virksomheden 

samt at henlægge overskud til konjunkturudligning, og dermed udjævne den skattepligtige 

indkomst over indkomstårene. 

Anvendelse af KAO vil oftest betyde en lempelse af beskatning set i forhold til reglerne om 

beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende. Den vil dog i de fleste tilfælde være en dyrere 

beskatningsform end VSO, men den er til gengæld nemmere at anvende administrativt.  

 

5.2. Betingelser for anvendelse af KAO - MDM 

KAO kan anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed jf. VSL § 22 a, stk. 

1, pkt. 1. Det vil sige samme kreds af personer der kan anvende VSO. Ordningen kan kun 

anvendes af fysiske personer, hvorfor reglerne ikke gælder for dødsboer.  
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Ved anvendelse af KAO, er der ikke krav om, at der skal udarbejdes et regnskab. Der er dog 

indført krav om at kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag skal specificeres. 

Regnskabskravene for anvendelse er mindre end VSO. Der kræves ingen adskillelse af privat- 

og virksomhedsøkonom.  KAO er en valgfri ordning, der årligt skal tilvælges ved indgivelse af 

selvangivelsen, hvis den ønskes benyttet.  

 

5.3. Kapitalafkast i KAO - MDM 

5.3.1. Opgørelse af kapitalafkastgrundlag - MDM 

Ved indtrædelse i KAO skal kapitalafkastgrundlaget opgøres primo, jf. VSL § 22a, stk. 5. 

Grundlaget opgøres på grundlag af samtlige erhvervsmæssige aktiver, og gæld medtages 

ikke jf. VSL § 22 a, stk. 5. Blandet benyttede aktiver kan medtages i kapitalafkastgrundlaget 

for så vidt angår ejendomme og biler. Det er kun den erhvervsmæssigt benyttede andel som 

kan medtages i grundlaget, jf. VSL § 22 a, stk. 6. 

Figur 12: Kapitalafkastgrundlag KAO 

Aktiver Værdiansættelse 

Depositum, likvider og andre fordringer Likvider og fordringer medregnes ikke. 

Fast ejendom Fast ejendom medregnes til den kontante 
anskaffelsessum, medmindre den er 
anskaffet før 1. januar 1987 hvor den 18. 
alm. vurdering kan anvendes med tillæg af 
senere afholdte ombygnings- og 
forbedringsudgifter, jf. VSL § 8, stk. 2. 

Driftsmidler Virksomhedens 100 % erhvervsmæssige 
aktiver indgår i kapitalafkastgrundlaget, jf. 
VSL § 22a, stk. 1. 

Aktier Aktier indgår ikke i kapitalafkastgrundlaget, 
jf. VSL § 22a, stk. 7. 

Igangværende arbejder  Igangværende arbejder netto udregnes 
således, jf. VSL § 22a, stk. 7: 
+Igangværende arbejder 
+Varelager 
+Varedebitorer  
-Varekreditorer 
=Igangværende arbejder netto 
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Periodeafgrænsningsposter Kan ikke antages at være et aktiv som 
underbygger driften, men blot en 
forskydning af en omkostning i driften, og 
kan derfor ikke medtages i grundlaget. 

Gæld Medregnes ikke i afkastgrundlaget. 
Varekreditorer medregnes dog under 
igangværende arbejder, som vist ovenfor. 

 

5.3.2. Udregning af kapitalafkastet - MDM 

Kapitalafkastet udregnes som kapitalafkastgrundlag ganget med kapitalafkastsats på 2 % 

(2011). Kapitalafkastet kan maksimalt udgøre den største værdi af følgende beløb 

(maksimeringsreglen), jf. VSL § 22 a, stk. 3: 

- Positiv nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter eventuel overførsel 

til medarbejdende ægtefælle og henlæggelse til konjunkturudligning 

- Den samlede negative nettokapitalindkomst.  

 

Begrænsningerne skyldes blandt andet, at virksomhedens kapitalafkast ikke må overstige det 

reelle afkast før renter, og når kapitalafkastet er lig med den negative kapitalindkomst, har 

man herved opnået fuldt fradrag for alle erhvervsmæssige renteudgifter. 
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Figur 13: Maksimeringsreglen kapitalafkast KAO28 

Maksimeringsreglen A B C D 

Kapitalafkastgrund-
lag 
x kapitalafkastsats 

50.000 50.000 50.000 50.000 

Nettokapitalindkom
st 

-70.000 70.000 
= 0 

-70.000 70.000 
= 0 

Årets skattepligtige 
nettooverskud 
(efter overførsel til 
medarbejdende 
ægtefælle) 

300.000 -30.000 
= 0 

-30.000 30.000 

Maksimeret 
kapitalafkast 

50.000 0 50.000 30.000 

Hvad begrunder 
kapitalafkast 

Kapitalafkast
et er mindst 
=> ingen 
begrænsning 

Positiv 
kapitalindkom
st => ansættes 
til 0. 
Negativ 
nettooverskud 
=> 0. 
Begrænsning 

Negativ 
nettokapital- 
indkomst større 
end 
kapitalafkast => 
ingen 
begrænsning 

Virksomhedsindk
omsten 
begrænser 

 

5.4. Konjunkturudligningsordningen - MDM 

KAO indeholder regler, hvorved den skattepligtige kan foretage udjævning af indkomst, ved 

at foretage henlæggelser til konjunkturudligning. Dette sidestiller KAO med VSO hvor man 

har mulighed for at opspare overskud. 

 

5.4.1. Henlæggelser - MDM 

Henlæggelser på konjunkturudligningskontoen fradrages i den personlige indkomst i det 

indkomstår hvor henlæggelsen foretages jf. VSL § 22 b, stk. 1, 2. pkt. Dette har også 

betydning i henhold til maksimeringsreglen jf. afsnit 0. Der kan maksimalt henlægges 25 % af 

overskuddet af selvstændig virksomhed i henlæggelsesåret, men henlæggelsen skal som 

                                                 
28

 Virksomhedsbeskatning, af Inge Nilsson & Lars Nyhegn-Eriksen, 1. udgave, Forlaget Thomson A/S  
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minimum udgøre kr. 5.000. Der kan ikke i samme indkomstår henlægges til 

konjunkturudligning, og indtægtsføre tidligere henlagte beløb jf. VSL § 22 b, stk. 1.  

 

5.4.2. Konjunkturudligningsskat – MDM 

Ved henlæggelser skal der betales en konjunkturudligningsskat på 25 % (2011) jf. VSL § 10, 

stk. 2. Dette svarer til acontoskatten i VSO.  

 

5.4.3. Konjunkturudligningskonto - MDM 

I KAO stilles der krav om, at henlæggelsen, fratrukket konjunkturudligningsskatten, sættes 

ind på en bunden konto i et dansk pengeinstitut, jf. VSL § 22b, stk. 3. Det vil sige, at 75 % af 

henlæggelsen skal bindes på en såkaldt konjunkturudligningskonto. Beløbet skal indsættes 

på kontoen inden fristen for indgivelser af selvangivelsen.  

Ved indtægtsføring af tidligere henlæggelser, indregnes henlæggelsen, inklusiv den dertil 

svarende konjunkturudligningsskat, i den personlige indkomst i det år, hvor indskuddet 

hæves. Ved skatteberegningen for indkomståret, fradrages den konjunkturudligningsskat der 

svarer til hævningen, jf. VSL § 22b, stk. 5. 

Jf. VSL § 22b, stk. 4 kan indskud på konjunkturudligningskontoen hæves, når indkomståret er 

afsluttet. Dog skal der være gået tre måneder fra tidspunktet for henlæggelsen.  Et indskud 

skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesåret er udløbet. Henlæggelser 

indtægtsføres i den rækkefølge de er henlagt. 

 

5.5. Underskud - MDM 

For indkomstår, hvor den skattepligtiges personlige indkomst fra selvstændig 

erhvervsvirksomhed, før fradrag for konjunkturudligningshenlæggelser og efter fradrag af 

kapitalafkast, er negativ, indtægtsføres henlæggelser svarende til underskuddet, jf. VSL § 22 

b, stk. 6 
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5.6. Ophør og konkurs - MDM 

Ophører den skattepligtige med at anvende KAO, skal foretagne henlæggelser indtægtsføres 

med virkning for det seneste indkomstår, hvor der er anvendt KAO.  Det betyder, at der for 

det sidste indkomstår i KAO ikke kan henlægges til konjunkturudligning, da man som nævnt 

ikke kan henlægge og indtægtsføre henlæggelser i samme indkomstår. Vælger den 

skattepligtige at overgå til VSO, frigives beløb på konjunkturudligningskonto, og herefter kan 

den skattepligtige selv vælge enten at hæve indskuddet, eller at overføre beløb til konto for 

opsparet overskud, jf. VSL § 22b, stk. 7.  

Ophører den skattepligtige med at anvende KAO på grund af konkurs, indtægtsføres 

foretagne henlæggelser til konjunkturudligning med virkning for det indkomstår, hvori 

konkursdekretet afsiges, jf. VSL § 22b, stk. 3.  

Da kontohaver ikke råder over beløb, indskudt på konjunkturudligningskonto, kan 

overdragelse, pantsætning eller andre retshandler ikke finde sted og indskuddene kan heller 

ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning, hvorfor henlæggelserne ikke medregnes til 

konkursindkomsten jf. VSL § 22 b, stk. 8.  

 

5.7. Mortensens Møbler ved brug af KAO - RJ 

Som ved skatteberegningerne i VSO, vil vi i KAO ligeledes først lave et eksempel, hvor hele 

overskuddet hæves, for at vise alle alternativer inden for regelsættet. 

Efterfølgende vil vi lave skatteberegningen for Claus med den reelle hævning på kr. 550.000, 

og foretage indkomstudjævning ved hjælp af konjunkturudligningskontoen. 

Kapitalafkastgrundlaget vil være det samme i begge eksempler, og opgøres nedenfor. 

 

Kapitalafkast 

Afkastgrundlaget opgøres som sagt som værdien af aktiver, der udelukkende benyttes 

erhvervsmæssigt, jf. VSL § 22a, stk. 5. Gæld reducerer altså ikke grundlaget i KAO. Dog kan 

blandet benyttede aktiver, som kan indgå i VSO, medregnes med den forholdsmæssige 

værdi, der anvendes erhvervsmæssigt, jf. VSO § 22a, stk. 5. 
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Kapitalafkastgrundlaget for Mortensens møbler opgøres således i KAO: 
  

     Aktiver    PSL   VSO KAO note 

Depositum  35.000   35.000   -    1 

Grunde og bygninger, kostpris  4.000.000   4.000.000   4.000.000  2 

Driftsmidler og inventar  600.000   600.000   600.000  3 

Blandet benyttet bil  -     -     40.000  4 

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer  950.000   950.000   -    5 

Igangværende arbejder  1.050.000   1.050.000   -    5 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  2.200.000   2.200.000   -    5 

Igangværende arbejder netto 
  

 2.900.000  5 

Periodeafgrænsningsposter  40.000   40.000   -    6 

Likvide beholdninger  820.000   820.000   -    1 

Aktiver i alt  9.695.000   9.695.000   7.540.000  
 

   
  

 Passiver 
  

  
 Prioritetsgæld  3.200.000   3.200.000   -    
 Modtagne forudbetalinger fra kunder  20.000   20.000   -    
 Leverandører af varer og tjenesteydelser  1.300.000   1.300.000   -    
 Anden gæld  600.000   600.000   -    
 Passiver i alt   5.120.000   5.120.000   -    
 

   
  

 Kapitalafkastgrundlag    4.575.000   7.540.000  7 

Kapitalafkastgrundlag 2 %   150.800  

  

note 1 

Kontanter og fordringer medregnes ikke, jf. VSL § 22a, stk. 7 

 

note 2 

Fast ejendom indgår til kontant anskaffelsessum eller 18. almindelige vurdering, hvis denne 

er købt før 1987. Da erhvervsejendommen er købt er i 2005 indgår den til kontant 

anskaffelsessum. 

Da den blandet benyttede ejendom ikke kan indgå i VSO, kan den heller ikke indgå i KAO, jf. 

VSL § 22a, stk. 6. 

 

note 3 

Virksomhedens 100 % erhvervsmæssige aktiver, indgår i kapitalafkastgrundlaget. (Der er dog 

visse undtagelser, jf. VSL § 22a, stk. 7) 
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note 4 

Aktiver, der benyttes såvel til erhvervsmæssige som private formål, og som kan indgå i VSO, 

medregnes med den forholdsmæssige værdi, der anvendes erhvervsmæssigt, jf. VSL § 22a, 

stk. 6.  

Da den blandet benyttede bil kan indgå i VSO, skal den erhvervsmæssige andel af bilens 

handelsværdi indgå i kapitalafkastgrundlaget. Jf. bilag 1 anvendes bilen 20 % erhvervs-

mæssigt, og da handelsværdien pr. 1. januar 2011 udgør kr. 200.000 skal kr. 40.000 

medtages i kapitalafkastgrundlaget. 

 

note 5 

Udover virksomhedens 100 % erhvervsmæssige aktiver, indgår ligeledes resultatet af 

igangværende arbejder netto, som beregnes således29: 

 

Igangværende arbejder     1.050.000  

Varelager       950.000  

Varedebitorer    2.200.000  

 
   4.200.000  

- varekreditorer   -1.300.000  

Igangværende arbejder netto:    2.900.000  

 

note 6 

Periodeafgrænsningsposter kan ikke antages at være et aktiv, som underbygger driften, men 

blot en forskydning af en omkostning i driften, og kan derfor ikke medtages i kapital-

afkastgrundlaget. 

 

 

 
                                                 
29

 Jf. VSL § 22a, stk. 7: ”Igangværende arbejde for fremmed regning indgår alene med nettoværdien. Værdien 

af igangværende arbejde for fremmed regning, varelagre og fordringer erhvervet ved salg af varer og 

tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer m.v.) indgår alene i det omfang, denne værdi overstiger 

værdien af gæld opstået ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varekreditorer m.v.).”   
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note 7 

Kapitalafkastet beregnes til kr. 150.800. Jf. maksimeringsreglen, må kapitalafkastet ikke 

overstige den største positive værdi af følgende to værdier: 

- Positiv nettoindkomst fra virksomheden (resultat før renter = kr. 1.000.000) 

- Samlet negativ nettokapitalindkomst ekskl. PSL § 4, stk. 1, nr. 10, 12, 13. Her 

medtages altså private- og erhvervsmæssige renter for både Claus og Lone. 

(erhvervsmæssige nettorenteudgifter: 100.000 + Claus’ private nettorenteudgifter: 

35.000 + Lones private nettorenteudgifter: 35.000 = kr. 170.000) 

Kapitalafkastet må altså ikke overstige kr. 1.000.000, og det beregnede kapitalafkast 

begrænses derfor ikke af maksimeringsreglen. 

 

5.7.1. Skatteberegning med KAO – hele overskuddet hæves - RJ 

Indkomst fra virksomhed: 
   Resultat før renter 

   
 1.000.000     

-kapitalafkast 
   

-150.800     

    
 849.200     

Claus Mortensens skatteberegning efter KAO: 
  

     
  

Virksomhed Privat 
 Personlig indkomst: 

    Indkomst fra virksomhed 849.200 
 

 849.200     

Personlig indkomst brutto 
  

 849.200     

- AM-bidrag 
   

-67.936     

Personlig indkomst netto 
  

 781.264     

     Kapitalindkomst 
    Renter 
 

-100.000 -35.000 -135.000     
Kapitalafkast 

 
150.800 

 
 150.800     

    
 15.800     

     Ligningsmæssige fradrag: 
   A-kasse 

   
-10.000     

Beskæftigelsesfradrag 
   

-13.600     

    
-23.600     

     Skattepligtig indkomst:      773.464     
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    Skatter: 
    AM-bidrag 
   

-67.936     
Bundskat 3,64 % af 781264+15800 

  
-29.013     

Topskat 15 % af kr. 781264 - 389.900 
  

-58.705     
Sundhedsbidrag 8 % af 773464 

  
-61.877     

Kommuneskat 23,1 % af 773464 
  

-178.670     
Kirkeskat 0,5 % af 773464 

  
-3.867     

Personfradrag 3,64 % + 8 % + 23,1 % + 0,5 % af 42.900 
 

 15.118     

SKAT I ALT 
   

-384.950     

 

Ved anvendelse af KAO i skatteberegningen for Claus, opnår han en samlet skat på kr. 

384.950 i 2011. Ud af den samlede skat består kr. 58.705 af ren topskat.  

 

5.7.2. Skatteberegning med henlæggelse på 

konjunkturudligningskonto - RJ 

Ved brug af KAO har man, som tidligere nævnt, mulighed for at henlægge en del af 

overskuddet til en konjunkturudligningskonto. Der kan maksimalt henlægges 25 % af resultat 

før renter, og det er et krav, at der henlægges til en lukket konto med 75 % af beløbet - altså 

eksklusiv konjunkturskat. 

Skatteberegningen ser nu ud som følger: 

Indkomst fra virksomhed: 
   Resultat før renter 

   
 1.000.000     

Henlæggelse til konjunkturkonto 
  

-250.000     
-kapitalafkast 

   
-150.800     

    
 599.200     
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Claus Mortensens skatteberegning efter KAO: 

     
  

Virksomhed Privat 
 Personlig indkomst: 

    Indkomst fra virksomhed  599.200     
 

 599.200     

Personlig indkomst brutto 
  

 599.200     
- AM-bidrag 

   
-47.936     

Personlig indkomst netto 
  

 551.264     

     Kapitalindkomst 
    Renter 
 

-100.000     -35.000     -135.000     
Kapitalafkast 

 
 150.800     

 
 150.800     

    
 15.800     

     Ligningsmæssige fradrag: 
   A-kasse 

   
-10.000     

Beskæftigelsesfradrag 
   

-13.600     

    
-23.600     

     Skattepligtig indkomst:      543.464     

 
Skatter: 

    AM-bidrag 
   

-47.936     
Bundskat 3,64 % af 551264+15800 

  
-20.641     

Topskat 15 % af kr. 551264 - 389.900 
  

-24.205     
Sundhedsbidrag 8 % af 543464 

  
-43.477     

Kommuneskat 23,1 % af 543464 
  

-125.540     
Kirkeskat 0,5 % af 543464 

  
-2.717     

Konjunkturudligningsskat 25 % af 250.000 
 

-62.500     
Personfradrag 3,64 % + 8 % + 23,1 % + 0,5 % af 42.900 

 
 15.118     

SKAT I ALT 
   

-311.898     

     Skatter ekskl. Konjunkturudligningsskat 
  

-249.398     
 

Konjunkturudligningsskatten knytter sig til henlæggelsen på konjunkturudligningskontoen, 

og det vil derfor være de samlede skatter, korrigeret herfor, på kr. 249.398, som vil være 

retvisende i forhold indkomstårets skattepligtige indkomst på kr. 543.464. 

På samme måde som i VSO, skal Claus stadig have pengene op af lommen i dette år, og det 

vil derfor have en likviditetsmæssig virkning, som afspejles i den samlede skat på kr. 311.898. 
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Ligeledes vil vi estimere en samlet skat når hele det opsparede overskud for året er hævet. 

 

5.7.2.1. Estimat af endelig skat ved hævning fra konjunktur-

udligningskonto - RJ 

På samme måde, og med de samme forudsætninger, som i afsnit 4.8.2.1 i VSO, vil vi nu først 

estimere den samlede skat, udelukkende for hævningen på konjunkturudligningskontoen, 

for derefter at estimere en samlet skat for hele overskuddet i 2011. 

Indkomst fra virksomhed: 
    Hævet fra konjunkturudligningskonto             187.500     

   Tillagt konjunkturudligningsskat               62.500     
   Personlig indkomst brutto             250.000     
   - AM-bidrag 

 
-            20.000     

   personlig indkomst netto             230.000     
   

      Skattepligtig indkomst:             230.000     
   Skatter: 

   
Resterende skatter: 

AM-bidrag 
 

-            20.000     
 

Kommuneskat 23,10 % 

Bundskat 3,64 % 
 

-              8.372     
 

Kirkeskat 0,50 % 

Resterende skatter 31,6 % -            72.680     
 

Sundhedsbidrag 8 % 

SKAT I ALT 
 

-          101.052     
 

  31,60 % 

      Betalt acontoskat i 2011               62.500     
   

      SKAT I ALT fratrukket acontoskat -            38.552     
    

Den udskudte skat udgør kr. 38.552, da der er betalt en acontoskat på kr. 62.500, hvilket 

resulterer i en positiv påvirkning af likviditeten, hvor der i 2011 var en negativ påvirkning 

grundet acontoskatten.  

Den samlede skat for hele overskuddet i 2011 udgør kr. 350.450 (311.898 + 38.552) i forhold 

til de kr. 384.950 i afsnit 5.7.1, hvor hele overskuddet hæves i 2011 – altså en 

skattebesparelse på kr. 34.500, som følge af optimering ved hjælp af henlæggelse på 

konjunkturudligningskonto. 
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Også i KAO er der altså penge at spare. Dog har det som nævnt en virkning på likviditeten, 

som kræver en nedsættelse af privatforbruget, i forhold til hvis man valgte at hæve hele 

overskuddet i indeværende indkomstår. Vi vil senere i analysen sammenligne resultaterne i 

KAO med PSL og VSO. 

 

5.7.3. Hvornår er det en fordel at anvende KAO – MDM & RJ 

I Claus’ tilfælde kan han ikke undgå at betale topskat i KAO, da man kun kan henlægge de 25 

% af overskuddet på konjunkturudligningskontoen. Derfor er en virksomhed som 

Mortensens Møbler, med masser af aktivitet, ikke en oplagt virksomhed i KAO. En oplagt 

virksomhed i KAO kunne til gengæld være en udlejningsejendom med årlige jævne små 

resultater, der ikke giver behov for indkomstudjævning.  

Da der hverken er mulighed for indkomstudjævning eller fuldt fradrag for renteudgifter i PSL, 

står valget ofte kun mellem VSO og KAO. Dette afsnit vil derfor blot sammenligne VSO og 

KAO. 

En tommelfingerregel for hvornår KAO vil være et optimalt valg, er hvis kapitalafkastsatsen 

er større end lånerentesatsen.30 For at belyse ovenstående teori, vil vi vise tre eksempler, 

hvor VSO og KAO sammenlignes med rentesatsen som den eneste variabel.31 

Eksempel 1 

  VSO KAO 

Res. før renter          200.000                200.000     

Aktiver       5.000.000             5.000.000     

Passiver       3.500.000             3.500.000     

Kapitalafkastgrundlag       1.500.000             5.000.000     

Kapitalafkast 2 %            30.000                100.000     

Nettorenter 2 % -          70.000     -            70.000     

  

                                                 
30

 Her er det vigtigt at pointere, at der ikke er noget entydigt svar, da der mange faktorer der spiller ind ved valg 

at regelsæt.  

31
 Det forudsættes at den skattepligtige kun har erhvervsmæssige renter. 
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Indkomstfordeling i VSO 
  

Indkomstfordeling i KAO 
 

     Res. Før renter 200.000 
 

Res. Før renter 200.000 

Renteudgifter -70.000 
 

Kapitalafkast -100.000 

Kapitalafkast -30.000 
 

Personlig indkomst 100.000 

Personlig indkomst 100.000 
   

   
Renteudgifter -70.000 

Kapitalafkast 30.000 
 

Kapitalafkast 100.000 

Kapitalindkomst 30.000 
 

Kapitalindkomst 30.000 
  

I ovenstående eksempel ses det, at såfremt lånerentesatsen er lig med kapitalafkastsatsen, 

opnås samme beskatningsgrundlag i VSO og KAO. Man kan dermed udlede, ud fra dette 

eksempel, at så længe kapitalafkastet = renteudgifterne opnås også fuldt fradrag for 

renteudgifterne i KAO. Under disse forudsætninger afhænger valget mellem VSO og KAO af 

behovet for indkomstudjævning. Som nævnt ovenfor, vil en oplagt virksomhed i KAO derfor 

være en virksomhed med lave årlige resultater, som derfor ikke har behov for 

indkomstudjævning, og som så kan drage fordel af de lempelige regnskabskrav i KAO. 

I eksempel 1 vil vi derfor anbefale KAO, grundet det lave resultat før renter på kr. 200.000. 

Eksempel 2 

  VSO KAO 

Res. før renter          200.000                200.000     

Aktiver       5.000.000             5.000.000     

Passiver       3.500.000             3.500.000     

Kapitalafkastgrundlag       1.500.000             5.000.000     

Kapitalafkast 2 %            30.000                100.000     

Nettorenter 4 % - 140.000     - 140.000     

 
Indkomstfordeling i VSO 

  
Indkomstfordeling i KAO 

 

     Res. Før renter 200.000 
 

Res. Før renter 200.000 

Renteudgifter -140.000 
 

Kapitalafkast -100.000 

Kapitalafkast -30.000 
 

Personlig indkomst 100.000 

Personlig indkomst 30.000 
   

   
Renteudgifter -140.000 

Kapitalafkast 30.000 
 

Kapitalafkast 100.000 

Kapitalindkomst 30.000 
 

Kapitalindkomst -40.000 
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I eksempel 2 er rentesatsen nu højere end kapitalafkastsatsen. 

Nu opnås en negativ kapitalindkomst på kr. -40.000 i KAO, som har en lavere skatteværdi, 

end hvis de var blevet fratrukket i den personlige indkomst. De kr. 40.000 udtrykker den del 

af renteudgifterne, som der ikke er opnået fuldt fradrag for. I VSO har man både opnået 

fuldt fradrag for alle renteudgifter og yderligere omdannet en ekstra del af den personlige 

indkomst til kapitalindkomst, i forhold til KAO. Man opnår dermed en lempeligere 

beskatning i VSO, hvorfor dette regelsæt vil være det optimale valg under disse 

forudsætninger. 

Eksempel 3 

  VSO KAO 

Res. før renter          200.000                200.000     

Aktiver       5.000.000             5.000.000     

Passiver       3.500.000             3.500.000     

Kapitalafkastgrundlag       1.500.000             5.000.000     

Kapitalafkast 2 %            30.000                100.000     

Nettorenter 1,8 % - 63.000     - 63.000     

 
Indkomstfordeling i VSO 

  
Indkomstfordeling i KAO 

 

     Res. Før renter 200.000 
 

Res. Før renter 200.000 

Renteudgifter -63.000 
 

Kapitalafkast -100.000 

Kapitalafkast -30.000 
 

Personlig indkomst 100.000 

Personlig indkomst 107.000 
   

   
Renteudgifter -63.000 

Kapitalafkast 30.000 
 

Kapitalafkast 100.000 

Kapitalindkomst 30.000 
 

Kapitalindkomst 37.000 
 

I eksempel 3, er kapitalafkastsatsen større end lånerentesatsen.  

Da kapitalafkastet i KAO ikke begrænses af renteudgifterne, grundet et resultat før renter på 

kr. 200.000, er fordelen større, end blot fuldt fradrag for renterne. Ud over fuldt fradrag, på 

de kr. 63.000 svarende til renteudgifterne, er der yderligere omdannet kr. 37.000 af den 

personlige indkomst til kapitalindkomst. I VSO omdannes kun kr. 30.000 fra personlig 

indkomst til kapitalindkomst via kapitalafkastet. Dog  er der yderligere opnået fuldt fradrag 
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for renteudgifterne på kr. 63.000.  Dette giver i alt kr. 93.000 i forhold til udregnede 

kapitalafkast i KAO på kr. 100.000. 

Dermed beskattes indkomsten mere lempeligt i KAO under disse forudsætninger.  

Modificeret eksempel 3 

I eksempel 3 er KAO tydeligvis det oplagte valg under disse forudsætninger med det lave 

resultat før renter.  

Såfremt der ikke er behov for indkomstudjævning, kan man, ud fra de tre eksempler, udlede 

en teori om, at når kapitalafkastsatsen ≥ lånerentesatsen, vil KAO være det optimale valg.  

Denne teori er dog ikke helt skudsikker, da den bygger på en forudsætning om, at værdien af 

aktiver i kapitalafkastgrundlaget er ens i de to metoder. Dette kan gøre en forskel i udfaldet 

af indkomstfordelingen. Nedenfor vises en modificeret beregning af eksempel 3, hvor 

aktiverne værdiansættes til kr. 6.000.000 i VSO og til kr. 5.000.000 i KAO: 

Modificeret eksempel 3 

  VSO KAO 

Res. før renter          200.000                200.000     

Aktiver       6.000.000             5.000.000     

Passiver       3.500.000             3.500.000     

Kapitalafkastgrundlag       2.500.000             5.000.000     

Kapitalafkast 2 %            50.000                100.000     

Nettorenter 1,8 % - 63.000     - 63.000     

 

Indkomstfordeling i VSO 
  

Indkomstfordeling i KAO 
 

     Res. Før renter 200.000 
 

Res. Før renter 200.000 

Renteudgifter -63.000 
 

Kapitalafkast -100.000 

Kapitalafkast -50.000 
 

Personlig indkomst 100.000 

Personlig indkomst 87.000 
   

   
Renteudgifter -63.000 

Kapitalafkast 50.000 
 

Kapitalafkast 100.000 

Kapitalindkomst 50.000 
 

Kapitalindkomst 37.000 
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Det ses nu at selvom rentesatsen er lavere end kapitalafkastsatsen, er VSO det optimale 

valg, dette vil ofte være tilfældet hvis værdiansættelsen af aktiverne er relativt højere i VSO 

end i KAO. Ligeledes giver en højere værdiansættelse af aktiverne i VSO, muligheden for at 

indskyde mere privatgæld i VSO og dermed opnå fuldt rentefradrag for en del af de private 

renteudgifter.  

Det er altså vigtigt altid at lave beregningen, og ikke blot stole blindt på teorien omkring 

rentesats i forhold til kapitalafkastsats. 

 

5.9. Fordele og ulemper ved KAO – MDM & RJ 

Fordele Ulemper 

Mulighed for at opspare en del af 

overskuddet (set ift. PSL) 

Begrænset mulighed for 

indkomstudjævning. 

Nemt at administrere Kun mulighed for opsparing af 25 % af 

overskuddet (set ift. VSO) 

Mulighed for at forhøje fradragsværdien af 

renteudgifterne 

Der opnås ikke altid fuld fradragsværdi for 

renteudgifterne (set ift. VSO) 

 Henlæggelse på konjunkturudligningskonto 

er bundet 

 

Da KAO er en mellemting mellem PSL og VSO, vil nogle punkter være en fordel, ift. PSL, hvor 

det være en ulempe ift. VSO. Derfor skal fordele og ulemper ses relativt ift. sammenlignings-

grundlaget. 

  

5.8. Delkonklusion KAO – MDM & RJ 

Det kan efter ovenstående gennemgang samt implementering af KAO i vores case-

virksomhed konkluderes, at denne metode, bedst egner sig til selvstændige erhvervs-

drivende uden den store aktivitet – altså med jævne lave resultater. Dette kunne 

eksempelvis være en udlejningsejendom.  
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”Kravet” til de lave jævne resultater knytter sig til begrænsningen af opsparingen i 

virksomheden i KAO. Der er altså begrænset mulighed for indkomstudjævning, da man kun 

kan opspare 25 % af overskuddet i virksomheden til en bundet konto. Ligeledes er der ingen 

mulighed for hensættelse til senere hævning, og dermed optimere op til topskattegrænsen. 

En anden afgørende faktor for valget mellem VSO og KAO er kapitalafkastsatsen set i forhold 

til lånerentesatsen, hvor en lav lånerentesats vil føre til en fordel i KAO. I 2011 hvor 

kapitalafkastsatsen er lav, grundet den lave effektive obligationsrente, men udlånsrenten i 

pengeinstitutterne ikke er faldet tilsvarende, vil det være urealistisk at antage at man kan 

opnå en lånerentesats, som er lavere end kapitalafkastsatsen. 

Det kan dog ikke siges helt firkantet, at det kun er virksomheder som beskrevet ovenfor, 

hvor KAO vil være det optimale valg. En stor fordel i KAO, er at man opnår en del af 

fordelene fra VSO, uden de tunge administrative krav, og dette alene kan også tale for at 

vælge KAO som metode.  

Som i VSO skal man i KAO også huske at opveje fordelen ved at kunne opspare i 

virksomheden, og dermed spare penge i skat, i forhold til belastningen på likviditeten. 

Selvom der er penge at spare i skat, får man stadig ikke pengene i hånden her og nu. 

 

6. Sammenligning af PSL, VSO og KAO – MDM & RJ 

I dette afsnit, vil vi opsummere de mest væsentlige fordele og ulemper herunder ligheder og 

forskelle i de tre metoder. 

 

Sammenligning af bløde værdier: 

 PSL VSO KAO 

Regnskabs- og oplysningskrav Få  Høje Få 

Beskatning af virksomhedens 
nettorenter  

Begrænset 
fradrag 

Fuldt fradrag Mulighed for 
fuldt fradrag 

Kapitalafkast Nej Ja Ja 

Opsparingsmuligheder Nej Ja Begrænset 

Indkomstudjævning Nej Ja Begrænset 
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Sammenligning af beskatningsgrundlag: 

 PSL VSO KAO 

Personlig indkomst +/- Resultat før 
renter 

+/- Resultat efter 
renter 
 
- Kapitalafkast 

+ Rentekorrektion 

+/- Resultat før 
renter 
 
- Kapitalafkast 

Kapitalindkomst +/- Nettorenter + Kapitalafkast 

- Rentekorrektion 

+/- Nettorenter 

+ Kapitalafkast 

 

Regnskabs- og oplysningskrav: 

Der stilles forskellige regnskabsmæssige krav til de tre metoder. Hvor der i VSO stilles meget 

store og komplicerede krav, er det mindre omfangsrigt i KAO, og næsten udeblivende i PSL. 

Fordele/ulemper i de tre metoder, skal altid opvejes mod omkostningerne/besparelser i 

forbindelse med administration.   

 

Beskatning af virksomhedens nettorenter: 

I PSL beskattes virksomhedens nettorenter altid som kapitalindkomst, hvor de i VSO altid 

beskattes som personlig indkomst. Er de erhvervsmæssige nettorenter negative vil det 

derfor være en fordel at vælge VSO, hvor PSL til gengæld vil være mest fordelagtigt, hvis 

nettorenterne er positive. I KAO beskattes nettorenterne som udgangspunkt som 

kapitalindkomst. Der er dog mulighed for fuld fradragsret for nettorenteudgifter hvis 

lånerentesatsen ≤ kapitalafkastsatsen.  

 

Kapitalafkast: 

I PSL er der ingen mulighed for at omdanne en del af den personlige indkomst til 

kapitalindkomst via kapitalafkastet. Dette er til gengæld en mulighed i VSO og KAO. I KAO 

har man muglighed for et større kapitalafkast end i VSO, da kapitalafkastgrundlaget i KAO 

ikke begrænses af gæld, som er tilfældet i VSO. Ser man isoleret set på kapitalafkastet, er 

KAO derfor det mest optimale valg, hvis der er relativ stor gæld i virksomheden. 
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Opsparingsmuligheder: 

Der er både mulighed for at spare op i virksomheden i VSO og i KAO. Dog er der en 

begrænsning ved brug af KAO, da man maksimalt kan opspare 25 % af virksomhedens 

overskud. I PSL er der ingen mulighed for opsparing, hvilket betyder at hele overskuddet 

altid vil falde til beskatning i det indeværende indkomstår, uanset størrelse. 

 

Indkomstudjævning: 

I PSL er der ingen mulighed for indkomstudjævning. I KAO er der mulighed for at udjævne 

store overskud ved opsparing (dog kun med 25 %), men der er ingen mulighed for at 

udjævne overskud under topskattegrænsen, da der ikke kan hensættes til senere hævning. I 

VSO har man mulighed for fuld indkomstudjævning og man kan her optimere skatten bedst. 

 

7. Analyse og sammenligning af caseresultater – MDM & RJ 

I dette afsnit vil vi lave en opsamling på resultaterne for Mortensens Møbler ved brug af de 

forskellige regelsæt. I nedenstående tabel har vi opstillet de mest relevante resultater for 

hver beregning, for at gøre det mere letlæseligt og overskueligt. Det skal her pointeres, at 

resultaterne, ved indkomstudjævning og opsparing i VSO og KAO, er de sammenlagte 

resultater når de opsparede overskud er hævet.  

  

PSL 
VSO - alt 

hæves i 2011 

VSO 
Indkomst-
udjævning 

KAO - alt 
hæves i 2011 

KAO 
opsparing 

Personlig indkomst 1.000.000 808.500 808.500 849.200 849.200 

Kapitalindkomst -135.000 56.500 56.500 15.800 15.800 

Skattepligtig indkomst 761.400 776.720 776.720 773.464 773.464 

AM-bidrag 80.000 64.680 64.680 67.936 67.936 

Kapitalafkast 0 91.500 91.500 150.800 150.800 

Topskat 79.515 53.088 0 58.705 24.205 

Samlede skatter 418.487 377.225 324.137 384.950 350.450 
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I det efterfølgende, vil vi kommentere på hver ”resultatkategori” for alle metoderne og 

sammenligne vandret. Konklusionen på dette afsnit vil være den endelige konklusion, som vil 

finde sted efter perspektiveringsafsnittet.  

 

7.1. Personlig indkomst og kapitalindkomst – MDM & RJ 

Fordelingen af personlig indkomst og kapitalindkomst, er et vigtigt element, da AM-bidraget 

kun beregnes af den personlige indkomst. Det ses her, at den mest gunstige fordeling for 

Mortensens Møbler fremkommer ved brug af VSO.  

Den personlige indkomst i PSL ligger langt højere end ved brug af VSO og KAO, hvilket 

skyldes det begrænsede fradrag på de erhvervsmæssige renteudgifter. Både i VSO og KAO 

har Claus opnået fuldt fradrag for de erhvervsmæssige renteudgifter, men det ses dog 

alligevel at den personlige indkomst i VSO, er kr. 40.700 lavere end i KAO.  

Denne forskel skyldes bl.a. at lånerentesatsen på prioritetsgælden i Mortensens Møbler, kan 

beregnes til en højere sats end kapitalafkastsatsen på 2 %: 

 

Lånerentesats = 
Erhvervsmæssige renter 

= 
100.000 

= 3,125 % 
Prioritetsgæld 3.200.000 

 

Yderligere skal det nævnes, at aktiverne i Mortensens Møbler er indskudt til en højere værdi 

i VSO end i KAO jf. afsnit 5.7. Dette giver også en fordel i VSO i indkomstfordelingen. 

Indkomstfordelingen i Mortensens Møbler, ved brug af hhv. VSO og KAO, kan specificeres 

således: 

 

  VSO KAO 

Res. før renter  1.000.000      1.000.000     
Kapitalafkastgrundlag  4.575.000      7.540.000     

Kapitalafkast 2 %  91.500      150.800     

Nettorenter 3,125 % -100.000     -100.000     

Private renter -35.000     -35.000     
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Indkomstfordeling i VSO 
  

Indkomstfordeling i KAO 
 

     Res. Før renter 1.000.000 
 

Res. Før renter 1.000.000 
Renteudgifter -100.000 

 
Kapitalafkast -150.800 

Kapitalafkast -91.500 
 

Personlig indkomst 849.200 

Personlig indkomst 808.500 
   

   
Renteudgifter -100.000 

Private renteudgifter -35.000 
 

Private renteudgifter -35.000 
Kapitalafkast 91.500 

 
Kapitalafkast 150.800 

Kapitalindkomst 56.500 
 

Kapitalindkomst 15.800 
 

Claus opnår en lempeligere beskatning ved brug af VSO, da en større del af den personlige 

indkomst omdannes til kapitalindkomst. 

7.2. Den skattepligtige indkomst – MDM & RJ 

Kigger man isoleret på den skattepligtige indkomst, ser PSL umiddelbart ud som det bedste 

alternativ. Her skal man dog huske at grunden til den laveste skattepligtige indkomst i PSL, 

skyldes at der her fremkommer det højeste AM-bidrag, som fratrækkes i den skattepligtige 

indkomst. Ligeledes ses det, at der i VSO fremkommer den højeste skattepligtige indkomst, 

som skyldes det lave AM-bidrag. Man kan derfor ikke træffe en beslutning med 

udgangspunkt i den skattepligtige indkomst.  

 

7.3. AM-bidrag – MDM & RJ 

Som nævnt ovenfor, beregnes AM-bidraget ud fra den personlige indkomst, og det er derfor 

logisk at det laveste AM-bidrag fremkommer ved brug af VSO, som ligeledes har den laveste 

personlige indkomst. I PSL er AM-bidraget betydeligt højere end i VSO, hvor der kun er en 

lille forskel på kr. 3.256 fra VSO til KAO. 

 

7.4. Kapitalafkast – MDM & RJ 

I PSL er der ingen mulighed for at omdanne en del af den personlige indkomst til 

kapitalindkomst via et kapitalafkast, og denne udgør derfor kr. 0 i dette regelsæt.  
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KAO har klart det højeste kapitalafkast, hvilket skyldes at der ikke fratrækkes gæld i 

kapitalafkastgrundlaget udover varekreditorer efter dette regelsæt. Claus har opnået fuldt 

fradrag for sine renter i KAO, da kr. 150.800 er flyttet fra personlig indkomst til 

kapitalindkomst, hvilket overstiger renteudgifterne på kr. 135.000. 

I VSO får man fradrag for alle sine erhvervsmæssige renteudgifter, allerede inden 

kapitalafkastet fratrækkes den personlige indkomst. Derfor skal de erhvervsmæssige 

renteudgifter tillægges kapitalafkastet i VSO, for at sammenligne med kapitalafkastet i KAO. 

Dette giver en sum på kr. 191.500 i VSO (renteudgifter: 100.000 + kapitalafkast: 91.500) op i 

mod kapitalafkastet i KAO pr. kr. 150.800. 

Derfor er VSO det mest optimale valg for Mortensens Møbler ud fra denne beregning. 

 

7.5. Skatter – MDM & RJ 

Selvom Claus ikke udnytter mulighederne for indkomstudjævning i KAO eller VSO, er der 

stadig en relativ stor besparelse i topskatten ved disse to regelsæt, set i forhold til PSL.   

Kun ved brug af indkomstudjævning i VSO, kan Claus Mortensen helt undgå at betale 

topskat, da der ingen begrænsninger er for indkomstudjævning i denne metode. Dette 

bygger selvfølgelig også på, at Claus’ hævninger i årets løb ikke overstiger topskattegrænsen.  

I KAO har Claus kun mulighed for at opspare 25 % af virksomhedens overskud, hvilket er for 

lavt, set i forhold til virksomhedens høje resultat, og dette resulterer dermed i en topskat på 

kr. 24.205.  

Niveauet af topskatten har selvfølgelig en direkte effekt på de samlede skatter, og de laveste 

samlede skatter fremkommer derfor ved brug af indkomstudjævning i VSO. Her opnås en 

besparelse på hele kr. 94.350 set i forhold til PSL, hvor den klart højeste samlede skat 

fremkommer. Alene inden for regelsættet i VSO, kan Claus spare kr. 53.118 (377.225 – 

324.137) i samlede skatter ved at foretage indkomstudjævning, i stedet for at hæve hele 

overskuddet i 2011.  
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8. Perspektivering – MDM og RJ 

Vi vil foretage en vurdering af de fremtidige mulige konsekvenser for valget af VSO i et større 

perspektiv, som følge af relevante fremtidige ændringer. 

 

8.1. Kapitalafkastsats – MDM og RJ 

Som nævnt tidligere, ligger kapitalafkastsatsen i 2011 på et lavt niveau ift. udlånsrenten. Det 

kan ikke siges med sikkerhed, at forholdet mellem de to satser vil være sådan i de 

kommende år. Dette kan have en effekt på valget af beskatningsmetode på baggrund om 

teorien om kapitalafkastsats i forhold til lånerentesats. Da prioritetsgælden i Mortensens 

Møbler forrentes med en lav procent, er resultatet mere følsom over for en eventuel 

stigning i kapitalafkastsatsen. Nedenfor har vi vist konsekvensen i indkomstfordeling, som 

følge af en stigning af kapitalafkastsatsen fra 2 % til 4 %. Det forudsættes at rentesatsen er 

uændret. 

  VSO KAO 

Res. før renter  1.000.000      1.000.000     
Kapitalafkastgrundlag  4.575.000      7.540.000     

Kapitalafkast 4 %  183.000      301.600     

Nettorenter 3,125 % -100.000     -100.000     

Private renter -35.000     -35.000     

 

Indkomstfordeling i VSO 
  

Indkomstfordeling i KAO 
 

     Res. Før renter 1.000.000 
 

Res. Før renter 1.000.000 
Renteudgifter -100.000 

 
Kapitalafkast -301.600 

Kapitalafkast -183.000 
 

Personlig indkomst 698.400 

Personlig indkomst 717.000 
   

   
Renteudgifter -100.000 

Private renteudgifter -35.000 
 

Private renteudgifter -35.000 
Kapitalafkast 183.000 

 
Kapitalafkast 301.600 

Kapitalindkomst 148.000 
 

Kapitalindkomst 166.600 
 

Udelukkende på baggrund af indkomstfordelingen, er KAO nu det mest optimale valg, og 

dette er endda selvom aktiverne er indskudt til en højere værdi i VSO end i KAO. Som nævnt 

er der flere faktorer, der spiller ind i valget om beskatningsmetode, men denne effekt er helt 
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klart værd, at tage med i sine overvejelser. Da VSO er en frivillig ordning, der kan vælges fra 

år til år, kunne det selvfølgelig være en mulighed, at vælge VSO for indkomståret 2011 og 

derefter vælge KAO for indkomståret 2012, såfremt kapitalafkastsatsen er steget til 4 eller 

derover. Dog ryger et eventuelt opsparet overskud i VSO til beskatning, hvis man hopper ud 

af VSO, og såfremt Claus Mortensen følger vores anbefaling, vil han have et opsparet 

overskud, og vil så blive beskattet af dette i 2012. 

 

8.2. Reduktion af værdien af fradrag – MDM og RJ 

Som nævnt i afsnit 3.4.2 sænkes sundhedsbidraget med 1 pct.enhed og bundskatten 

forhøjes tilsvarende med 1 pct.enhed årligt fra 2012 til 2019. 

Da negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) og ligningsmæssige fradrag kan fradrages i 

grundlaget for sundhedsbidraget, men ikke i grundlaget for bundskatten, medfører den 

gradvise sænkning af satsen for sundhedsbidraget og den tilsvarende forhøjelse af 

bundskatteprocenten, at skatteværdien af fradragene gradvist reduceres med 8 

procentenheder fra ca. 33,5 pct. til ca. 25,5 pct. over perioden 2012 til 2019 

(gennemsnitskommune inkl. kirkeskat). Dog fastsættes en bundfradrag for negativ 

nettokapitalindkomst op til 50.000 kr. for ugifte og op til 100.000 kr. for ægtepar, hvor 

skatteværdien fastholdes på ca. 33,5 pct. som hidtil. 32 

Såfremt Claus Mortensen beskattes efter reglerne i VSO, vil denne ændring ikke have den 

store betydning for ham. Der vil altid være fuldt fradrag for de erhvervsmæssige renter i 

VSO, og Claus og Lone har private renteudgifter under grænsen på de kr. 100.000.  

Vælger Claus til gengæld at blive beskattet efter reglerne i KAO eller PSL, vil disse nye tiltag 

have en effekt på fradragsværdien af renterne. Sammenlagt har Claus og Lone renter for kr. 

70.000 privat og kr. 100.000 erhvervsmæssigt i 2011. Dette er endnu et incitament for at 

vælge VSO, da Claus i denne ordning stadig vil opnå fuld fradragsværdi for de 

erhvervsmæssige renter.  

Begrænsningen af skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag, vil have en effekt på Claus 

Mortensens skatteberegning, uanset hvilket regelsæt han benytter, og vi mener ikke, at det 

er en væsentlig faktor at have med i sin overvejelse ved valg af skattemetode.  

                                                 
32

 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7747.html#Fradrag 
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9. Konklusion – MDM & RJ 

Ud fra opgavens beskrivelse og analyse af beskatning af resultat af selvstændig virksomhed 

efter PSL, VSO og KAO, kan det konkluderes, at behandlingen af erhvervsmæssige renter 

samt mulighed for indkomstudjævning er de mest væsentlige faktorer, når det kommer til 

valg af metode. Yderligere spiller kravet til bogholderi og regnskab også en rolle.  

I PSL er der ingen mulighed for indkomstudjævning, da man hverken kan optimere op til 

topskattegrænsen eller opspare overskud i virksomheden. Derfor egner regelsættet sig 

bedst til selvstændige erhvervsdrivende, der ikke overstiger topskattegrænsen, eller ikke har 

behov for opsparing i virksomheden, da hele overskuddet anvendes til forbrug hvert år. En 

fordel i PSL er de lempelige regnskabs- og bogføringskrav, der gør denne metode meget 

simpel at anvende, og dermed ikke medfører de store administrationsomkostninger.  

En ulempe ved PSL er fordelingen af personlig indkomst og kapitalindkomst. Der opnås ikke 

fuldt fradrag for erhvervsmæssige renteudgifter, da de fratrækkes i kapitalindkomsten, og 

yderligere er der ikke mulighed for at omdanne en del af den personlige indkomst til 

kapitalindkomst via et beregnet kapitalafkast. Denne ulempe er et vigtigt element i 

overvejelsen af skattemetode, og skal opvejes imod fordelen ved de lave regnskabskrav. 

I VSO opnås fuldt fradrag for alle erhvervsmæssige renteudgifter, og der er ingen 

begrænsninger for indkomstudjævning. Til gengæld er der meget tunge administrative krav, 

og ordningen er meget besværlig at anvende. Derfor egner denne ordning sig bedst til 

selvstændige erhvervsdrivende med stort behov for indkomstudjævning og/eller med høje 

erhvervsmæssige renteudgifter, som kan opveje for de tunge byrder i form af høje 

administrationsomkostninger. I denne ordning kan man helt undgå at betale topskat, ved 

hjælp af opsparing i virksomheden, såfremt den skattepligtiges likviditet holder til det, 

hvilket er en stor fordel i VSO. Der er ligeledes mulighed for at omdanne en del af den 

personlige indkomst til kapitalindkomst via et kapitalafkast, hvilket forbedrer 

indkomstfordelingen.   

I KAO opnås en del af fordelene i VSO i form af mulighed for indkomstudjævning. Denne 

mulighed er dog begrænset, da der ikke kan optimeres til topskattegrænsen, og der kun kan 

opspares 25 % af virksomhedens overskud på en bunden konto. Til gengæld er der, som i 
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PSL, lave bogførings- og regnskabsmæssige krav i KAO. Metoden egner sig derfor bedst til 

selvstændige erhvervsdrivende med jævne lave resultater.  

I KAO har de erhvervsmæssige renter, som udgangspunkt, begrænset fradragsværdi, da de 

fratrækkes i kapitalindkomsten. Der er dog mulighed for fuldt fradrag for de 

erhvervsmæssige renteudgifter via det udregnede kapitalafkast, som beregnes ud fra et 

højere grundlag, end i VSO, da gælden ikke skal fratrækkes her. Hvis kapitalafkastsatsen i 

indeværende indkomstår er højere end lånerentesatsen på gælden, kan det ligefrem være 

en fordel at vælge KAO ift. VSO, når det kommer til fordeling af personlig indkomst og 

kapitalindkomst. Dette forudsætter dog, at aktiverne er medtaget til samme værdi ved 

beregning af kapitalafkastgrundlag i KAO og VSO, hvilket sjældent er tilfældet. Man kan 

derfor ikke træffe valget udelukkende baseret på kapitalafkastsatsen og lånerenten, men der 

skal altid foretages en skatteberegning.  

KAO er altså en forenklet metode af VSO, da man opnår en del af fordelene herfra, men 

undgår de skrappe regnskabskrav.  

 

Efter implementering af de tre regelsæt i casevirksomheden, er vi kommet frem til den 

konklusion, at den mest fordelagtige metode for vores problemejer Claus Mortensen, vil 

være at anvende reglerne i VSO.  

Denne konklusion bygger på følgende diskuterede argumenter: 

Claus opnår de laveste samlede skatter ved brug af optimeringsmulighederne i VSO. Dette 

skyldes bl.a. virksomhedens relativt høje resultat og renteudgifter samt den højere 

værdiansættelse af aktiverne i VSO i forhold til KAO. I en virksomhed med sådan en profil, vil 

VSO ofte være det optimale valg. 

Denne skattebesparelse skal sættes op imod konsekvensen af, at likviditeten forringes ved 

brug af optimering. Grundet Claus’ lave hævninger på kr. 550.000, som endda indeholder 

betalinger af acontoskatter, synes likviditeten ikke at være et problem for ham. Han har 

endda kunne udnytte muligheden for, at optimere op til topskattegrænsen, ved at hensætte 

til senere hævninger, som kun er en mulighed i VSO.  

De skrappe regnskabskrav i VSO opvejes helt klart af den store skattebesparelse, der opnås i 

denne metode.   
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Endnu en fordel for vores problemejer i VSO er, at han her har mulighed for at indskyde hele 

eller dele af hans private gæld i ordningen, og dermed opnå en større fradragsværdi af hans 

private renteudgifter – især nu hvor niveauet for rentekorrektionen ligger så lavt grundet 

den lave kapitalafkastsats.  

Det er som sagt ikke sikkert, at kapitalafkastsatsen vil blive ved med at ligge på samme lave 

niveau set ift. lånerentesatsen. I tilfælde af, at kapitalafkastsatsen i fremtiden vil overstige 

lånerentesatsen på prioritetsgælden i Mortensen Møbler, vil vi stadig anbefale Claus 

Mortensen at anvende VSO, da han med sine lave hævninger vil kunne drage stor fordel af 

muligheden for indkomstudjævning - både ved hjælp af hensættelse til senere hævning og 

opsparing af overskud.    

Ud fra ovenstående argumenter vil vi helt klart mene, at den optimale skattemetode for 

vores problemejer Claus Mortensen, vil være VSO. 
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Bilag 1  

Oplysninger om casevirksomhed og Claus Mortensen 
 
Nedfor ses den skattepligtige balance for Mortensens Møbler pr. 31.12.2010: 

Aktiver  
     

2010  

Depositum 
    

 35.000  
Grunde og bygninger, kostpris 

   
 4.000.000  

Driftsmidler og inventar 
   

 400.000  
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 

  
 950.000  

Igangværende arbejder 
   

 1.050.000  
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

  
 2.200.000  

Periodeafgrænsningsposter 
   

 40.000  

Likvide beholdninger 
    

 820.000  

Aktiver i alt 
    

 9.495.000  

       Passiver 
      Egenkapital 

    
 4.375.000,00  

Prioritetsgæld 
    

 3.200.000  
Modtagne forudbetalinger fra kunder 

  
 20.000  

Leverandører af varer og tjenesteydelser 
  

 1.300.000  
Anden gæld 

    
 600.000  

Passiver i alt  
    

 9.495.000  

 

Nedenfor ses det skattepligtige resultat for Mortensen møbler indkomståret 2011: 

Mortensens Møbler 
 

2011  
Skattepligtigt resultat af virk. før renter 1.000.000  
Renter 

   
-100.000  

Skattepligtigt resultat   900.000  
 

 
     
   

Claus’ hævninger i 2011 fordeles således:  

Hævninger (kontant):       540.000  

  
    

  

Anses for hævet: 
   

  
A-kasse  

    
10.000  

  
    

  

Faktisk hævet:       550.000  

 



 

Side 85 af 85 

 

 
 
Oplysninger om bil 
Claus har en bil på hvide plader, som generelt anvendes ca. 80 % til private formål og 20 % til 

erhvervsmæssige formål. Han købte bilen fra ny ultimo 2009 til kr. 350.000. Handelsværdien 

pr. 1. januar 2011 udgør 200.000. 

Oplysninger om ejendomme 
Produktionsejendom blev købt i 2004 for nominelt kr. 4.000.000. Vurderingen pr. 1. januar 

2011 udgør kr. 4.500.000. 

Blandet benyttet ejendom blev købt i 1995 for nominelt kr. 2.200.000. Vurderingen pr. 1. 

januar 2011 udgør kr. 3.300.000. Kælderen som anvendes erhvervsmæssigt udgør 1/10 af 

husets 200 kvadratmeter, ifølge den foreliggende ejerboligvurdering. 

Personlige indkomstforhold 
Privat har Claus og Lone følgende relevante økonomiske forhold. Virksomheden er ikke 

indeholdt i nedenstående beløb: 

Indkomståret 2011 
   

   
 Claus   Lone  

Løn 
  

0  300.000  

Renter 
  

-35.000  -35.000  

     Beskæftigelsesfradrag 13.600  13.600  

     
     Frederiksberg kommune skattetakster 2011: 

     Kommuneskat 
 

23,10 % 
 Kirkeskat 

  
0,50 % 

 Sundhedsbidrag 
 

8 % 
 Bundskat 

  
3,64 % 

 Topskat 
  

15 % 
 

   
50,24 % 

  

Claus og Lone er begge medlem af folkekirken. 


