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0. Abstract 
 

This thesis describes how a self-employed person is able to optimize his tax, by using different kinds of 

taxation, which self-employed people in Denmark have the license to use.  

A self-employed person has the right to choose between the personal taxation (PSL), the business tax 

scheme (VSO) or the return on capital scheme (KAO).   

I have experienced that only a small group of self-employees in Denmark is aware that they have the 

opportunity to choose between these types of taxation, while most other self-employees are using the 

personal taxation because they don’t know which form of taxation is better for them/their profit. Therefore 

the three different kinds for taxation is being used on an actual business in this project, to show how much 

a self-employed person can economize, by choosing the right kind of taxation. 

As a conclusion for this thesis, it is shown that the business tax scheme (VSO) is the most profitable for the 

given example in this project, even when a self-employed person raises the profit of the business or by 

saving a part of the profit in the business, so the owner has the possibility to avoid paying the highest 

personal tax.     
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1. Indledning 
Danmark har en progressiv skattebetaling, som indebærer, at man ved en høj indtjening skal betale meget i 

skat, og ved en lav indtjening skal betale en mindre skat. På den måde forsøger man at lave en fair 

beskatning for alle indkomstgrupper i landet. Hos de fleste danskere er der dog et ønske om at optimere og 

spare på skatten så vidt det er muligt.  

1.1 Problemfelt 

Via praktisk erfaring er det min opfattelse, at mange selvstændige erhvervsdrivende har stor fokus på at 

drive sin virksomhed, og mindre fokus på forståelse af det danske skattesystem, og viden om at mulige 

skattebesvarelser eksisterer. Mange erhvervsdrivende kender ikke til de forskellige beskatningsformer og 

har ikke interessen for erhvervsbeskatning. De ønsker blot at vide, hvor meget de skal betale i skat og 

hvornår.  

Nedenstående tabel viser antal erhvervsdrivende som benytter sig af virksomhedsordningen, 

kapitalafkastordningen eller personskatteloven. Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal i 2005, 

da nyere tal ikke har kunnet fremskaffes. Tabellen er blot med til at skabe et billede af fordelingen af 

beskatningsformer, og det har ikke den store betydning, om det er for 2011 eller 2005. 

 

kilde: http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/659.html 

Det ses at der i 2005 var 179.000 selvstændige erhvervsdrivende med hovederhverv som formål. Ud af de 

179.000 benyttede 64.000 sig hverken af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det svarer til 

en procentsats på 36 %.  For nogle selvstændige erhvervsdrivende er den mest skatteoptimale løsning 

personskatteordningen, men i blandt de 36 % er med stor sikkerhed en masse virksomheder, som kan 

overgå til fx virksomhedsordningen og få en skattebesparelse fremadrettet. Problemet er bare, at de fleste 

ejere ikke er klar over, at de har disse tre beskatningsformer at vælge imellem. 

For den enkelte ejer vil det kræve et stort engagement for at finde ud af, om ens nuværende 

beskatningsform er den mest rentable. Hvilket må siges at være en stor udfordring for mange selvstændige. 

For at være helt sikker på valget af beskatningsordning, går de fleste til deres revisor, for at høre om de kan 

sparer penge ved at skifte til kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.  

1.000 Mio. kr. 1.000 Mio. kr. 1.000 Mio. kr. 1.000 Mio. kr.

Hovederhverv 96 38.980 18 4.120 64 10.330 179 53.430

Ikke hovederhverv 63 20.715 53 12.895 96 23.320 212 56.930

I alt 160 59.695 71 17.015 160 33.650 391 110.360

KapitalafkastordningVirksomhedsordning I alt

Skattepligtig 

indkomst

Skattepligtig 

indkomst

Skattepligtig 

indkomst

Skattepligtig 

indkomst

Ikke i ordning

Erhverv

Antal Antal Antal Antal

http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/659.html
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1.2 Problemidentifikation  

Det fremgår af ovenstående problemfelt, at de fleste selvstændige erhvervsdrivende ikke er klar over de 

mulige besparelser, de kan opnå ved at ændre deres beskatningsform, mod en betaling af bistand til 

revisor.  

Ud fra egen praktisk erfaring er det min opfattelse, at alle selvstændige erhvervsdrivende bør gennemgå en 

vurdering af deres valg af beskatningsform, da størstedelen i dag går glip af en skattebesparelse. De fleste 

ser dog ret kortsigtet, og har svært ved at se en skattemæssig besparelse over lang sigt, når de skal starte 

med at have en udgift til revisor. 

Ud fra ovenstående problemfelt vil jeg, gennem en opdigtet case, skabe et overblik over personskatteloven 

kontra virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen som en selvstændig erhvervsdrivende kan vælge 

at benytte sig af. 

Casen beskriver en mand, der ejer og driver en virksomhed i personligt regi. Manden er beskattet via 

personskatteloven og har været det siden opstart. Han overvejer nu, om det er det mest optimale for ham, 

eller om han skal vælge en anden beskatningsform. 

1.3 Problemformulering 

- Hvilken beskatningsform er den mest optimale for den pågældende virksomhed? 

1.4 Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvad er forskellene og lighederne, samt fordele og ulemper, mellem VSO, KAO og PSL? 

2. Hvilke krav skal være opfyldt for at anvende VSO, KAO og PSL?  

3. Hvilken beskatningsform er mest rentabel for casen, og hvilke overvejelser bør han gøre sig, hvis 

han skifter beskatningsform? 

4. Hvordan vil valget af beskatningsform være, hvis optimering af slutskatten inddrages? 

1.5 Afgrænsninger 

Da opgaven er underlagt nogle begrænsninger, er det ikke muligt at behandle alle områder, da det ikke vil 

være muligt at nå i dybden med de enkelte emner.  

Jeg har derfor valgt at afgrænse mig fra de særlige forhold, der vedrører virksomheder som er ejet af flere 

personer, så som interessentskaber, kommanditselskaber mv. Jeg tager udgangspunkt i den forudsætning 

at den skattepligtige caseperson er fuld skattepligtig til Danmark og ikke er underlagt reglerne omkring 

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.  
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Opgaven vil ikke komme til at berøre reglerne omkring opkøb af virksomheder der er drevet i selskabsform, 

og fradrag ved renteudgifterne i forbindelse hermed. Derfor bliver der afgrænset fra den særlige regel i 

virksomhedsskatteloven vedr. kapitalafkastberegningen for aktier og anparter.  

Udligningsordningen for kunstnere vil heller ikke blive berørt, da det er min erfaring, at denne regel ikke 

bliver brugt særlig meget i det daglige.  

Opgaven er blevet begrænset fra reglerne omkring dødsfald, afståelse, ophør og skattefri 

virksomhedsomdannelse. Da casepersonen ikke i den nærmeste fremtid ønsker at skille sig af med sin 

virksomhed.  

Der vil ligeledes blive set bort fra lovændringer efter 1. januar 2012, da undervisningen på studiet ikke har 

berørt fremtidige ændringer.   

 I den benyttede case vil der blive set bort fra ejendomsværdiskat, da denne skat er uvæsentlig for 

opgavens formål. 

1.6 Undersøgelsesdesign og metode 

 

1. Hvad er forskellene og lighederne, samt fordele og ulemper, mellem de VSO, KAO og PSL? 

For at kunne besvare dette undersøgelsesspørgsmål skal jeg have en større forståelse for 

personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Dette gøres ved at finde empiri i 

undervisningsmateriale, samt indhentede informationer på SKATs hjemmeside, i ligningsvejledningen og på 

skatteministeriets hjemmeside, for at opnår pålidelige data til bearbejdning i opgaven.  

2. Hvilke krav skal være opfyldt for at anvende VSO, KAO og PSL?  

Efter besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 1, har det givet viden til at komme dybere ind i de tre 

ovennævnte beskatningsformer, ved brug af lovgivningen.  

Jeg har indhentet statsskatteloven, virksomhedsskatteloven og personskatteloven til besvarelse af dette 

undersøgelsesspørgsmål, for derved at få overblik over de pålagte krav til indtrædelse i de tre 

beskatningsformer. 

3. Hvilken beskatningsform er mest rentabel for casen, og hvilke overvejelser bør han gøre sig, hvis 

han skifter beskatningsform? 

Efter sortering af empiri i de to ovenstående undersøgelsesspørgsmål, koncentrer det her spørgsmål sig om 

analyse af de tre ovenstående beskatningsformer.  
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Derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i en case, hvor der vil blive foretaget beregninger ved alle tre 

beskatningsformer, for bedre at kunne analysere hvilken beskatningsform der er mest rentabel for den 

pågældende case. Analysen vil blive baseret på de indhentede informationer, der er benyttet til besvarelse 

af undersøgelsesspørgsmål 1 og 2.  

4. Hvordan vil valget af beskatningsform være, hvis optimering af slutskatten inddrages? 

Efter beregningerne i undersøgelsesspørgsmål 3, er den mest rentable beskatningsform fundet for den 

pågældende case. Der er dog ikke taget højde for optimering, da der ikke vil kunne sammenlignes i første 

omgang.  

For at besvare dette undersøgelsesspørgsmål, skal der udarbejdes en overskudsdisponering og en 

konjunkturhenlæggelse, for at se om valget af beskatningsform skal ændres for casen. 

Til slut vil der blive samlet op på beregningerne, og det endelige valg af beskatningsform for casen vil 

fremstå klart i den endelige konklusion. 

På baggrund af ovenstående fremgangsmetoder vil der være delkonklusioner, og til sidst en overordnet 

hovedkonklusion på problemformuleringen.  
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1.7 Disposition 

                                      

  
Indledning, Problemformulering, Undersøgelsesspørgsmål, Afgræsninger, Design og Metode 

  

                                      

DEL 1 – TEORI 

                                      

  Personskatteloven   Virksomhedsordningen   Kapitalafkastordningen   
                                      

  Sammenligning af de 3 metoder   
                                      

DEL 2 – ANALYTISK 

                                      

  Præsentation af virksomheden   

                                      

  Personskatteloven   Virksomhedsordningen   Kapitalafkastordningen   

                                      

  Sammenligning af de 3 beregninger   

                                      

  Optimering af skatten   
                                      

      Virksomhedsordningen       Kapitalafkastordningen       
                                      

  Perspektivering   

                                      

  Konklusion   

                                      

Opgaven er delt op i 2 hovedområder. En teori del i starten og en analytisk del efterfølgende.  

Del 1 er teoridelen hvor personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen vil blive 

beskrevet, og underbygget med små eksempler til at belyse teorien, hvor det er relevant for forståelsen. 

Der vil for hver beskatningsform blive opsummeret i en delkonklusion, der besvarer hvilke fordele og 

ulemper der er, ved de forskellige beskatningsformer.  

Til sidst vil de tre former blive sammenlignet, og teoridelen vil derfor blive afsluttet på fornuftig måde.  

Del 2 er opgavens analytiske del. Her bliver der kort præsenteret en given case. Oplysninger vil dernæst 

blive brugt til at beregne slutskatten for de tre ovenstående beskatningsformer, for derved at finde ud af, 

hvilken beskatningsform der er bedst. Herefter vil en optimering af skatten blive foretaget for 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, hvorefter optimeringerne sammenlignes. Den analytiske 

del vil blive afrundet i form af en perspektivering til de samfundsmæssige forhold. 

Endelig vil der være udarbejdet en konklusion, der opsummerer de delkonklusioner som løbende er opstået 

i de forskellige afsnit, herunder besvares undersøgelsesspørgsmålene, som er blevet stillet i 

problemformuleringen. 
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2. Personskatteloven 

Personskatteloven er et udspring fra Statsskatteloven, ligesom mange af de andre skattelove vi har i landet. 

Statsskatteloven bestemmer hvad man er skattepligtig af, og hvad der er skattefrit. Der er derfor mange 

paralleller der kan drages fra statsskatteloven (SSL) til personskatteloven (PSL).  

Personskatteloven bestemmer hvordan skatten skal beregnes. Det er typisk almindelige lønmodtagere og 

selvstændige erhvervsdrivende der bliver beskattet i personskatteloven. En selvstændig erhvervsdrivende 

har muligheden for at fravælge personskatteloven frem for enten virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen, som bliver uddybet nærmere senere i opgaven.  

Jf. SSL § 4 bliver de skattepligtige indtægter defineret. Hovedregel er at al indkomst er skattepligtigt, 

medminde den positivt er undtaget fra beskatning. Det er også her at globaliseringsprincippet bliver nævnt, 

som indebærer at alle, der er fuldt skattepligtig til Danmark, er skattepligtig af deres samlede indkomst, 

hvad enten de hidrører her fra landet eller udlandet.  

Jf. SSL § 5 bliver de skattefrie formueindtægter defineret. Hovedreglen er, at alle formueavancer er 

skattefrie. Der er dog undtagelser i form af næring, spekulation og diverse særlove, så som 

kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven.  

Jf. SSL § 6 definerer hvilke fradrag, der kan medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som 

udelukker formuegrundlag. Hovedreglen er, at hvis en driftsomkostning i årets løb er anvendt til at sikre, 

erhverve og vedligeholde indkomsten, er den fradragsberettiget.  

PSL § 3 stk. 2 punkt 1 skriver: 

”Stk. 2. Ved opgørelsen af den personlige indkomst fradrages 1) udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, dog med undtagelse af de i § 4, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, og ligningslovens 

§§ 9 G og 13 nævnte udgifter.” 

Her er det tydeligt at se hvordan statsskatteloven har sin indflydelse på personskatteloven.  

2.1 Indkomsttyper 

Indkomster kan inddeles i følgende 4 hovedgrupper: 

- Personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

- Aktieindkomst 

- CFC-indkomst 
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Der er kun den personlige indkomst og kapitalindkomsten som indgår i den skattepligtige indkomst. Derfor 

vil jeg ikke komme ind på aktieindkomsten eller CFC-indkomsten, som findes i PSL § 4a og § 4b. I de 

efterfølgende afsnit vil den personlige indkomst og kapitalindkomst blive uddybet nærmere. 

Den skattepligtige indkomst er ifølge personskatteloven defineret som den personlige indkomst fratrukket 

kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, som vist i figur 1 nedenfor.  

figur 1: Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Personlig indkomst  + X 
Kapitalindkomst  - X 
Ligningsmæssige fradrag  - X 

Skattepligtig indkomst  = X 

Kilde: Egen tilvirkning   

2.2. Personlig indkomst 

Lønindkomst og indkomst fra selvstændig erhvervsdrivende er blandt hovedeksemplerne på personlig 

indkomst, som indgår i den skattepligtige indkomst.  

Det kan dog være svært at sondre imellem en lønmodtager og en selvstændigerhvervsdrivende. 

Personskattelovens skatteberegningsregler er forskellige for de to grupper. Det er derfor vigtigt, at man 

befinder sig i den rigtige gruppe.  

En selvstændig erhvervsdrivende får fuld skatteværdi af deres driftsudgifter gennem fradrag i den 

personlige indkomst. Lønmodtagernes indtægter er også personlig indkomst, men deres udgifter kan kun 

fratrækkes i den lavere beskattede almindelige indkomst, hvorved deres skatteværdi bliver lavere. Der 

henvises til SSL § 4, 5 og 6, som nævnt ovenfor.  

En lønmodtager kan modtage naturalydelser i form af frynsegoder fra arbejdsgiveren mv. i form af 

formuegoder af pengeværdi. Hvis en gave har en værdi på under 1.000 kr. behøver man ikke selvangive 

gaven, og derved ikke blive beskattet af formuegoderne1.  I ligningsloven fremgår det hvordan 

fradragsretten er for de forskellige omkostninger. 

I PSL § 3 er det nævnt, at personlige indkomster omfatter alle de indkomster der indgår i den skattepligtige 

indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. Hvis man er i tvivl om hvilken indkomstgruppe der skal vælges, 

tages der udgangspunkt i den udtømmende liste over kapitalindkomster, for derved at se om den skal 

tillægges kapitalindkomsten eller den personlige indkomst.  

                                                             
1
 Grundlæggende Skatteret 2011, s. 197-200 
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Overskuddet af den selvstændige erhvervsdrivendes virksomhed før renter indgår i ejerens personlige 

indkomst, mens nettorenterne indgår i kapitalindkomsten.  

2.3 Kapitalindkomst 

Jf. PSL § 4 fremgår den udtømmende liste over kapitalindkomster. De typiske kapitalindkomster, som skal 

medregnes i kapitalindkomsten er renteindtægter og renteudgifter i forbindelse med optagelse af lån. 

Kapitalindkomsten opgøres efter nettoindkomstprincippet, hvor udgifter og indtægter, der indgår i 

kapitalindkomsten skal modregnes. Personer der driver næringsvirksomhed med fordringer, skal dog efter 

PSL § 4 stk. 3 medregne renteindtægter og renteudgifter til den personlige indkomst2. 

Normale renteudgifter og renteindtægter, som er opstået i forbindelse med køb og salg for en selvstændig 

erhvervsdrivende, vil ligeledes indgår som kapitalindkomst og derved opnå fuld fradrag3.   

Kapitalindkomsten har forskellige skatteværdier afhængig af beløbsstørrelsen, om det er positiv 

kapitalindkomst eller negativ kapitalindkomst. Hvis en person har op til 40.000 kr. i positiv kapitalindkomst, 

vil der være en skatteværdi på 36 %, og hvis beløbet overstiger 40.000 kr. er skatteværdien på 47,5 %. Er 

kapitalindkomsten derimod negativ, lyder skatteværdien på 33 % hvad enten beløbet lyder på 50.000 kr. 

eller 100.000 kr.  

2.4 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag består af de udgifter, som kan fratrækkes ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst, men indgår ikke ved opgørelsen af hverken den personlige indkomst eller kapitalindkomsten. 

Disse udgifter har en skatteværdi, der svarer til den samlede skatteprocent for kommune, kirke og 

sundhedsbidraget. 

Beskæftigelsesfradrag er et godt eksempel på et ligningsmæssigt fradrag, som bliver tildelt alle 

erhvervsaktive med et fradrag på 4,25 % i 2011 af arbejdsindkomsten inkl. AM-bidrag og ekskl. 

Pensionsindbetalinger. Fradraget udgør max 13.600, og skal i nogle tilfælde selv selvangives4.  

De ligningsmæssige fradrag fratrækkes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som vist i figur 1. For 

selvstændige erhvervsdrivende kan der kun opnås fradrag for de udgifter, der ikke allerede er fradraget 

under driftsomkostningerne i virksomheden, som eksempler kan nævnes faglige kontingenter, udgifter til 

A-kasse og underholdningsbidrag.  

                                                             
2
 Grundlæggende Skatteret 2011, s. 223-224 

3 Grundlæggende Skatteret 2011, s. 505 
4
 RevisorManual ’10.2, s. 24 
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2.5 Eksempel på indkomstskatteberegning 

I skatteberegningen indgår en del uafhængige beregninger, som ikke er nævnt ovenfor, under afsnittende; 

personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Disse vil derfor kort blive præsenteret 

nedenfor, inden eksemplet på skatteberegningen udarbejdes.  

Bundskat og topskat 

Bundskat og topskat er skatter der skal betales til staten. I 2011 var satserne på henholdsvis 3,64 % for 

bundskatten og 15 % for topskatten5. Bundskattegrundlaget opgøres af den personlige indkomst tillagt 

positiv nettokapitalindkomst. Såfremt en person er gift og har en negativ nettokapitalindkomst, kan man 

modregne denne i ægtefællens positive nettokapitalindkomst inden beregning af bundskatten6.   

Det er ikke alle, som skal betale topskat her i landet. Kun hvis man har en personlig indkomst, der samlet 

set overstiger topskattegrænsen på 389.900 kr. ekskl. AM-bidrag7 i 2011, hvor der er blevet tillagt bidrag og 

præmie til kapitalpension samt positiv kapitalindkomst som overstiger 40.000 kr.  

Hvis man er gift, er det ikke muligt at overføre ægtefællers uudnyttede bundfradrag.8 

Sundhedsbidrag 

Sundhedsbidraget svarer til en skat på lige fod med bundskatten, da alle i landet skal betale 

sundhedsbidrag, som i 2011 består af 8 % af den skattepligtige indkomst. Bidraget bliver nedsat med 

skatteværdien af personfradrag. 9 

Kommuneskat 

Skattesatsen er afhængig af hvilken kommune man har bopæl i. Den varierer fra 22,8 % i Gentofte 

Kommune til 27,8 % i Landelands Kommune10. Skatten bliver beregnet af den skattepligtige indkomst, og 

skatten nedsættes med skatteværdien af personfradraget.  

Kirkeskat 

Skattesatsen er afhængig af hvilken kommune man har bopæl i, ligesom kommuneskatten. Den varierer fra 

0,44 % i Gentofte Kommune til 1,5 % i Samsø Kommune11. Skatten bliver beregnet af den skattepligtige 

                                                             
5
 Skattesatserne findes på Bilag 1 

6
 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1708207  

7 Skattesatserne findes på Bilag 1 
8 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1708207 
9
 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1716958&chk=205887  

10 Se bilag 2 – Kommunernes skatteprocenter i år 2011 
11

 Se bilag 2 – Kommunernes skatteprocenter i år 2011 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1708207
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1708207
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1716958&chk=205887
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indkomst, og skatten nedsættes med skatteværdien af personfradraget.  Man skal kun betale kirkeskat, hvis 

man er medlem af den danske folkekirke12.  

Personfradrag 

Alle personer, der er fuld skattepligtige her til landet, har efter PSL § 10 stk. 1 og 2 fradrag for et 

grundbeløb på 42.900 kr., og for personer, som ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år, og kke har 

indgået ægteskab, udgør personfradraget 32.200 kr. Som nævnt ovenfor, er det bundskatten, 

sundhedsbidraget, kommuneskatten og kirkeskatten der får nedsat skatteværdien efter at skatterne er 

beregnet. Begge er gældende for 2011. 

Skatteloftet 

Skatteloftet er med til at sikre at ens samlede indkomstskatter, bestående af kommuneskat, 

sundhedsbidrag og bundskat ikke overstiger 51,5 %. For den positive nettokapitalindkomst er skatteloftet 

på 47,5 % 13.  Se bilag 5 for overblik over skattesatserne. 

Skatteeksempel 

For en bedre forståelse for ovennævnte teori, er der udarbejdet et eksempel på en beregning af den 

skattepligtige indkomst, samt skatteberegning med satserne for 2011, for en borger bosat i Køge 

Kommune, som betaler topskat, og bor 10 km fra sit arbejde og derfor ikke berettigede til 

befordringsfradrag.  

Figur 2: Opgørelse af den skattepligtige indkomst     

  
   

før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 
Personlig indkomst 

  
  

Lønindkomst 550.000 44.000 506.000 
Bidrag til ratepensioner 60.000 

 
-60.000 

Bidrag til kapitalpension 13.000 
 

-13.000 
Gruppelivsforsikring mv. 5.000 

 
-5.000 

Personlig indkomst i alt 
 

  428.000 

Samlet AM-bidrag 
 

44.000   

   
  

Kapitalindkomst 
  

  
Renter indtægter 

  
10.000 

Renter udgifter 
  

-35.000 

Kapitalindkomst i alt 
  

-25.000 

  
  

  
Ligningsmæssige fradrag 

  
  

Fagligt kontingent 
  

-2.000 
Bidrag til A-kasse 

  
-6.000 

Beskæftigelsesfradrag (4,25 % af 550.000) (dog max 13.600) -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt -21.600 
  

    
  

Skattepligtig indkomst 381.400 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse   

                                                             
12 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1716958&chk=205887#1708209  
13

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1716958&chk=205887#1708211  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1716958&chk=205887#1708209
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1716958&chk=205887#1708211
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Det ovennævnte eksempel viser en skattepligtig indkomst på 381.400 kr. som er sammensat af en personlig 

indkomst på 428.000 kr. med fradrag af 25.000 kr. i nettokapitalindkomst og 21.600 kr. i ligningsmæssige 

fradrag. Herefter kan skatten beregnes som vist nedenfor: 

Figur 3: Opgørelse af skatter         

  
     

  

AM-bidrag 8,00 % af  550.000 
 

44.000 

Bundskat 
 

3,64 % af  428.000 
 

15.579 

Topskat 
 

15,00 % af  51.100 * 7.665 

Sundhedsbidrag 8,00 % af  381.400 
 

30.512 

Kommuneskat 24,90 % af  381.400 
 

94.969 

Kirkeskat 
 

0,87 % af  381.400 
 

3.318 

Nedslag for beskatning over 51,5 % (51,54 % - 51,5 %) = 0,04 %   

af (428.000 + 13.000 - 389.900) 
  

-20 
  

     
  

3,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat 
 

-1.562 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sundhedsbidrag -3.432 

25,77 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat og kirkeskat -11.055 

  
     

  

Beregnet skat 
    

179.974 

 *) Topskattegrænsen ekskl. AM-bidrag udgør 389.900. Derfor fratrækkes den personlige indkomst 
ekskl. Bidrag til kapitalpension heri (428.000 + 13.000 - 389.900) og dernæst tages 15 %. 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse   

 

Her fremgår det, at han skal betale 179.974 kr. i skat for hele 2011. Han har via sin løn allerede betalt en del 

af skatten, som hans arbejdsgiver har angivet til SKAT via e-indkomst.  

2.6 Delkonklusion 

Personskatteloven er i det ovenstående afsnit blevet gennemgået, og reglerne er kort sammenlignet med 

lovene i Statsskatteloven, for en bedre forståelse af lovene imellem. Statsskatteloven bestemmer hvad der 

skal beskattes, og personskatteloven bestemmer hvordan det skal beskattes.  

Personskatteloven har opdelt den skattepligtige indkomst i personlig indkomst, kapitalindkomst, 

aktieindkomst og CFC-indkomst, hvoraf det kun er den personlige indkomst og kapitalindkomsten, der 

indgår til opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Når den skattepligtige indkomst er blevet klassificeret i personlig indkomst, kapitalindkomst og 

ligningsmæssige fradrag, kan skatten beregnes. I skatteberegningen indgår AM-bidrag, bundskat, 

sundhedsbidrag, topskat, kommuneskat og kirkeskat. 
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3. Virksomhedsordningen 

I 1987 blev der vedtaget en ny skattereform, hvor reglerne for beregning af fysiske personers skat blev 

ændret, således at den skattepligtige indkomst ikke står alene, men nu er opdelt i personlig indkomst, 

kapitalindkomst og aktieindkomst, som vi kender dem i dag. Denne opdeling af indkomsterne førte blandt 

andet til, at ikke alle udgifter fik samme fradragsværdi. Nu mistede de erhvervsdrivende personer en del af 

deres fulde fradragsværdi, da ikke alle erhvervsmæssige udgifter måtte fradrages i den personlige 

indkomst.  

Det blev derfor, som led i skattereformen, besluttet at indføre virksomhedsordningen, der blandt andet 

fortsat sikrede de selvstændige erhvervsdrivende fuld fradragsret for alle de erhvervsmæssige udgifter de 

måtte have14. 

3.1 Virksomhedsordningens oprindelige formål 

Formålet med virksomhedsordningen er overordnet at give selvstændige erhvervsdrivende nogle bedre 

skattemæssige vilkår, frem for at blive beskattet efter personskatteloven.  

De primære fordele er oplistet nedenfor15: 

1. Fuld fradragsværdi af erhvervsmæssige renteudgifter 

2. Konjunkturudligning 

3. Mulighed for opsparing af overskud mod en foreløbig virksomhedsskat på 25 % (konsolidering) 

4. Besparelse i AM-bidrag 

Når man indtræder i virksomhedsordningen, opnår man fuld fradragsret for alle erhvervsmæssige udgifter, 

som er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Renteudgifter kan fratrækkes i 

virksomhedens resultatopgørelse med det fulde beløb på lige fod med andre driftsomkostninger. Da 

renteudgifterne efter personskatteloven ikke længere vil indgå i den personlige indkomst, er det med til at 

reducere den aktuelle skattebetaling for den selvstændige erhvervsdrivende. Såfremt den selvstændige 

erhvervsdrivende vælger at blive beskattet efter reglerne i personskatteloven, vil der kun kunne opnås 

skattemæssig fradragsværdi for ca. 33 % af renteudgifterne16. 

Herudover vil der være en besparelse på den selvstændige erhvervsdrivendes AM-bidrag, da dette først 

beregnes når de erhvervsmæssige renter er fratrukket. Det betyder, at renteudgifterne nedsætter beløbet 

hvorfra AM-bidraget beregnes. Der kan i nogle tilfælde være tale om en besparelse på flere tusinde kroner.  

                                                             
14

 Grundlæggende Skatteret 2011, s. 505 
15 Dias fra undervisningen ”Beskatning af personlig virksomhed, virksomhedsordningen” dias nr. 3 
16

 Se bilag 4 
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Med virksomhedsordningen kan man få lov til at udjævne svingende indkomster. Da det ikke er særlig 

hensigtsmæssigt at have meget store indtægter i ét indkomstår, og små indtægter i de efterfølgende 

indkomstår.  

Virksomhedsordningen giver mulighed for, at spare op i virksomheden, hvorved skattebetalingen ved 

svingende indkomster kan udjævnes over årene. Opsparingen funger således, at den selvstændige 

erhvervsdrivende har mulighed for at opspare i de år, hvor virksomheden har opnået et større overskud 

end forventet. Derved gives der mulighed for at udskyde skattebetalingen, idet der ved en opsparing kun 

betales en foreløbig skat på 25 %. De 25 % svarer til den virksomhedsskat et selskab drevet i selskabsform 

skal beskattes med.  

Når den selvstændige erhvervsdrivende har et dårligt år med en mindre indtjening end forventet, eller et 

negativt resultat, har han mulighed for at hæve en del af sit opsparede underskud, og på den måde 

udjævne resultatet. Det betyder, at i perioder med højkonjunktur kan en del af overskuddet opspares, 

mens der i perioder med lavkonjunktur kan tages af det tidligere opsparede overskud, hvilket i begge 

tilfælde giver muligheden for at ramme skatteloftet for topskatten flere år i træk17.  

Umiddelbart er der en del at spare ved at anvende virksomhedsordningen frem for personskatteloven. Det 

skal dog tages i betragtning, at ordningen kræver en del administrativt arbejde, da der er nogle krav, som 

skal overholdes for at ordningen kan anvendes. Disse krav vil blive gennemgået i næste afsnit.  

Det er derfor vigtigt, at den selvstændige erhvervsdrivende opvejer udgifterne til revisor, med de 

skattemæssige besparelser ordningen måtte give. Dertil skal man huske, at det opsparede overskud ikke 

kan hæves skattefrit, da skatten afregnes endeligt når det opsparede overskud hæves. 

3.2 Krav til indtrædelse i ordningen 

I de indledende bestemmelser, i første del af virksomhedsskatteloven, er der oplistet nogle generelle 

bestemmelser og krav for anvendelse af virksomhedsordningen, som vil blive behandlet i det følgende.  

Selvstændigt erhvervsdrivende personer 

Efter VSL § 1 stk. 1, er det kun personer der driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, som kan anvende 

ordningen.  Personerne kan væres fuldt eller begrænset skattepligtige, og ordningen kan godt anvendes på 

indkomst fra udlandet. Den kan anvendes på såvel aktive og passive virksomheder, med undtagelse af 

hobbyvirksomheder. Dette betyder, at virksomheden skal være af et vist omfang, og aktiviteten skal være 

regelmæssig, hvor virksomheden drives for egen regning og risiko, med en økonomisk indtjening for øje. 

                                                             
17

 Grundlæggende skatteret, 2011, s. 505-506 
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Hvis én skattepligtig driver flere virksomheder, skal alle virksomhederne anvende virksomhedsordningen, 

hvor alle vil blive behandlet som én virksomhed jf. VSL § 2 stk. 3.  

Hvis flere skattepligtige driver én virksomhed i forening, kan de enkelte personer vælge at træde ind og ud i 

ordningen, uden at de andre behøver at følge med. Dog kan ordningen ikke anvendes, hvis indkomst fra 

virksomheden skal beskattes efter reglerne om anpartsvirksomhed i PSL § 4 stk. 1 nr. 10 eller 12 og VSL § 1 

stk. 1. 

Tidspunkt for opstart 

Man kan frit vælge hvornår man ønsker at træde ind i ordningen. Når man vælger at træde ind, skal valget 

træffes ved en positiv tilkendegivelse ved indgivelse af selvangivelse for indkomståret, jf. VSL § 2 stk. 2. Den 

selvstændige erhvervsdrivende kan dog senest d. 30. juni i det andet kalenderår efter det indkomstår, som 

indtrædelsen vedrører, ændre sin beslutning. 18 

Man skal samtidig være opmærksom på, at tilvalget af virksomhedsordningen kun har virkning for ét 

indkomstår af gangen. Det betyder, at man kan skifte imellem at blive beskattet efter personskattelovens 

almindelige regler, og virksomhedsordningen fra det ene indkomstår til det andet. Dette indebærer, at den 

skattepligtige hvert år ved indlevering af selvangivelsen skal tilkendegive, at virksomhedsordningen stadig 

anvendes. Vælges virksomhedsordningen, skal denne anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret 

jf. VSL § 2 stk. 2. 

Opdeling af økonomien 

Det er et krav at opdelingen imellem privatøkonomi og virksomhedsøkonomien er særskilt jf. VSL § 2 stk. 1. 

Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringsloven. Den private 

økonomi bliver opgjort og beskattet efter reglerne for fysiske personer i personskatteloven, mens 

virksomhedens økonomi bliver beskattet efter reglerne i virksomhedsordningen.  

Desuden skal den skattepligtige opgøre følgende specifikationer, som vil blive behandlet i de efterfølgende 

afsnit.  

- Indskudskonto, jf. VSL § 3 (afsnit 3.3) 

- Kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § 8 (afsnit 3.4) 

- Kapitalafkast, jf. VSL § 7 (afsnit 3.4.2) 

- Konto for opsparet overskud, jf. VSL § 10 stk. 2 (afsnit 3.6) 

 

                                                             
18
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3.3. Indskudskontoen 

Indskudskontoen er en opgørelse af værdien af de aktiver, som den selvstændige har indskudt i 

virksomheden hvor gælden er fratrukket. Indskudskontoen er et udtryk for den egenkapital, som ejeren har 

skudt ind i virksomhedsordningen. Da de indskudte værdier allerede er blevet beskattet under optjeningen, 

er indskudskontoen ligeledes et udtryk for, hvor store værdier den selvstændige regnskabsmæssigt kan 

føre ud af virksomheden uden at blive beskattet19. 

Hvis den selvstændige tidligere har benyttet sig af kapitalafkastordningen i det foregående indkomstår, og 

derved har en konjunkturudligningskonto, skal det eventuelle indskud der måtte være, også fratrækkes ved 

opgørelsen af indskudskontoen.  

Indskudskontoen bliver reguleret en gang årligt ved indkomstårets udløb. I forbindelse med reguleringen 

lægges årets indskud til, og de overførelser der har været til den selvstændige, som ikke er overskud, 

fratrækkes jf. VSL § 3 stk. 6.   

3.3.1 Opgørelsestidspunktet 

Indskudskonto skal opgøres i begyndelsen af regnskabsåret i det indkomstår, hvor den selvstændige første 

gang bruger virksomhedsordningen, jf. VSL § 3 stk. 2. Indskudskontoen opgøres ved at tage den 

skattemæssige værdi af de aktier, som er blevet indskudt i virksomheden og dernæst fratrække den gæld, 

som er blevet indskudt, så man til slut ender ud med nettoindskuddet, jf. VSL § 3 stk. 3.  

Hvis den selvstændige har valgt at udtræde af virksomhedsordningen, og senere ønsker at indtræde igen, 

og dette sker inden for 5 indkomstår, skal værdien af en eventuel fast ejendom indgå i indskudskontoen til 

samme værdi, som den var indskudt til første gang indskudskontoen blev opgjort, jf. VSL § 3 stk. 7. I og med 

ordningen er frivillig, er reglen opstået som et værn mod at få indskudskontoen pustet op med en eventuel 

kapitalgevinst på ejendommen20. De øvrige aktiver opgøres som var det første gang, den selvstændige valgt 

at træde ind i ordningen.  

3.3.2 Indskud 

Alle overførelser af værdi anses som indskud. Det gælder dog ikke værdier som bogføres på 

mellemregningskontoen, jf. VSL § 3 stk. 1. Årsagen hertil er, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke må 

yde lån til virksomheden, som efterfølgende kan hæves skattefrit uden om hæverækkefølgen.  

Indskudskontoen er en opgørelse over de aktiver og passiver, som den selvstændige erhvervsdrivende har 

indskudt i virksomheden, som vist i figur 4.  

                                                             
19 Grundlæggende skatteret, 2011, s. 508 
20

 Se afsnit 3.3.3 for værdiansættelse for fast ejendom 
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Figur 4: Indskudskontoen   

Aktiver ved start af virksomhedsordningen  + X 

Ejendommens kostpris  - X 

Ejendommens seneste offentlige ejendomsvurdering  + X 

Aktier jf. VSL § 2  - X 

Gæld ved start af virksomhedsordningen  - X 

Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen  - X 
    

Indskudskonto udgør ved opstart  = X 

Kilde: Egen tilvirkning   

  Hvilke aktiver og passiver der må indskydes, vil der blive redegjort for i de næste afsnit.  

3.3.2.1 Aktiver 

Hovedreglen er, at alle fysiske aktiver som er 100 % erhvervsmæssige ikke kan holdes ude af 

virksomhedsordningen, og derfor skal indgå i opgørelsen af indskudskontoen.  Der er dog særlige regler for 

finansielle aktier, da disse kun må indgå hvis ejeren driver virksomheden med næring som formål jf. VSL § 1 

stk. 2. De finansielle aktiver der ikke må indgå i indskudskontoen, er omfattet af nedenstående liste:  

- Aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven 

- Indeksobligationer 

- Uforrentede obligationer 

- Præmieobligationer 

- Privatindkøbte aktier og obligationer 

 

Til de ovenstående områder er der dog undtagelser, hvor værdipapirer gerne må indgår i opgørelsen af 

indskudskontoen, hvor kravet til næring ikke er nødvendigt. Disse er listet op nedenfor: 

 

- Konvertible obligationer som er omfattet af aktieavancebeskatningsloven 

- Andelsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1 stk. 1, nr. 3 og 4 

- Indeksobligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter 

- Aktier og investeringsbeviser mv. når de er udstedt af et investeringsselskab jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 19. 

 

Årsagen til at disse finansielle aktier er undtaget skyldes, at aktiverne vil forøge kapitalafkastgrundlaget og 

derved kapitalafkastet, som ejeren kan trække ud af virksomheden ved en overskudsdisponering, og herved 

blive beskattet med 33 %, da den vil indgå som kapitalindkomst frem for personlig indkomst, som bliver 

beskattet med 56 %.  
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En anden årsag til at alle finansielle aktiver ikke må indgå, kan være, at der bliver indskudt så mange aktiver 

at den erhvervsdrivende kan have mulighed for at indskyde alt sin private gæld, så han derved for fuldt 

fradrag fra sine private renter og derved opnår en skattebesparelse.  

 

Fysiske blandende benyttede aktiver skal som hovedregel holdes udenfor virksomhedsordningen. Dog 

indgår den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvorpå der er foretaget en offentlig vurdering af såvel den 

erhvervsmæssige del, som den private del. Ejendommen skal derudover være vurderet til over 25 % 

erhvervsmæssig21. Anskaffelsessummen for ombygning, forbedringer mv. af den erhvervsmæssige del 

indgår ligeledes på indskudskontoen, jf. VSL § 1 stk. 3.  

Blandede benyttede biler kan holdes helt udenfor virksomheden eller medtages fuldt ud. Vælger man at 

lade bilen indgå i virksomheden, skal den erhvervsdrivende beskattes af fri bil, jf. reglerne i ligningsloven § 

16.  

Holdes bilen derimod helt ude af virksomhedsordningen, kan den erhvervsdrivende få godtgjort de faktiske 

udgifter der måtte være i forbindelse med den erhvervsmæssige kørsel, ved hjælp af en kørebog. Den 

erhvervsmæssige del af de faktiske biludgifter til drift, vedligeholdelse og afskrivninger fratrækkes i 

virksomheden. Den erhvervsdrivende har herved fradrag for disse omkostninger i den personlige indkomst.  

En anden mulighed når bilen ejes privat, vil være, at virksomheden godtgøre omkostningerne ved 

erhvervsmæssig kørsel efter SKATs satser for skattefri befordring. Virksomheden kan fradrage disse 

omkostninger i virksomhedens resultat, mens beløbet er skattefrit for den erhvervsdrivende.  

3.3.2.2 Passiver 

Hele den erhvervsmæssige gæld skal indgå ved opgørelsen af indskudskontoen, og kan ikke undlades. 

Derimod må den private gæld som udgangspunkt ikke medtages. I praksis bliver det sjældent kontrolleret, 

om den private gæld medtages, da virksomhedsordningen er et selvkontrollerende system. Hvis der bliver 

skudt privat gæld ind og indskudskontoen bliver negativ, skal der foretages en rentekorrektion. Er 

indskudskontoen negativ, og er det kun erhvervsmæssig gæld som er indskudt, kan indskudskontoen 

nulstilles jf. VSL § 3 stk. 5. 

De fleste vælger at indskyde en del af deres private gæld, så indskudskontoen stadig er positiv eller lige går 

i nul. I Visse tilfælde kan det dog være en fordel for den erhvervsdrivende at indskyde hele sin private gæld, 

og derved have en negativ indskudskonto. Hvis renteudgifterne til kreditinstitutter mv. udgør mere end 2 

%, som svarer til den rentekorrektion man skal foretage sig i virksomheden, kan det være en fordel at 

                                                             
21

 Jf. Undervisningsslide nr. 21 ’Beskatning af personlig virksomhed, virksomhedsordningen’ 
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indskyde den private gæld i virksomheden. Derved opnås fuldt skattefradrag for de private renteudgifter, 

på måske 4 % til pengeinstituttet, mod en beregnet rentekorrektion på 2 %, som skal modregnes i 

kapitalindkomsten. Altså vil der være en økonomisk fordel ved at have en negativ indskudskonto22.  

3.3.3 Værdiansættelse 

De ovenfor nævnte aktiver og passiver, der indgår i opgørelsen af indskudskontoen værdiansættes ud fra 

VSL § 3 stk. 4. 

Værdiansættelsen fremkommer på grundlag af værdien ved udgangen af indkomståret før det indkomstår, 

hvor den erhvervsdrivende har valg at benytte virksomhedsordningen for første gang23. Der er blevet 

redegjort for de forskellige aktiver og passivers værdiansættelse nedenfor24. 

 Fast ejendom kan vælge at blive værdiansat efter tre forskellige metoder: 

1. Kontant anskaffelsessum eller den offentlig ejendomsvurdering ved indkomstårets begyndelse. 

2. Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn til ved vurderingen. 

Eventuel anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv., der ikke er medregnet i vurderingen 

skal lægges til. 

3. Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober forud for indkomstårets begyndelse, hvor indtrædelse 

ønskes, med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv. 

 

Driftsmidler og skibe værdiansættes til den afskrivningsberettiget saldoværdi, og den negative saldo fragår 

ikke ved opgørelsen af indskudskontoen. Derimod skal driftsmidler, som der tidligere har været anvendt 

privat, indregnes til handelsværdien. Blandede benyttede biler, telefoner eller computer med tilbehør 

indregnes med den afskrivningsberettigede saldoværdi.  

 

Varelagre opgøres til enten dagsprisen ved regnskabsårets slutning inden indtrædelsesåret begyndelse, 

eller indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende, eller til fremstillingsprisen, såfremt varen er 

fremstillet i egen virksomhed. Jf, Varelagerloven § 1 stk. 1-3.  

 

Goodwill værdiansættes ved en kontantomregning af anskaffelsessummen, som dernæst reduceres med 

afskrivningerne. 

 

                                                             
22

 Dias fra undervisningen ”Beskatning af personlig virksomhed, virksomhedsordningen”, dias nr. 23 
23 Fx hvis en ejer vælger at indtræde i VSO i 2012, skal han værdiansætte sine aktiver og passiver pr. 31-12-2011. 
24

 Der henvises til bilag 3, for opgørelse af værdiansættelserne i skemaform. 
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Øvrige aktiver værdiansættes og indregnes ved anskaffelsessummen med fradrag for de skattemæssige 

afskrivninger. Hvis anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi skal denne værdi bruges i stedet.  

Finansielle aktiver og gæld, som ikke er omfattet af VSL § 1 stk. 2 skal som udgangspunkt indregnes til 

kursværdien.  

 

Indestående på konjunkturudligningskontoen ved ophør af Kapitalafkastordningen skal indregnes med det 

fulde beløb på kontoen for opsparet overskud, jf. VSL § 22 b, stk. 8. 

 

3.3.4 Negativ indskudskonto 

En negativ indskudskonto kan opstå ved, at den erhvervsdrivende indskyder mere gæld end aktiver i 

virksomheden ved indtrædelse i virksomhedsordningen. I visse tilfælde kan indskudskontoen dog nulstilles 

hvis den erhvervsdrivende kan bevise, at der kun er indskudt virksomhedsgæld ved opstarten, jf. VSL § 3 

stk. 5. 

En anden mulighed kan være, at den erhvervsdrivende overfører flere værdier til sin privatøkonomi, end 

det årlige overskud berettiger til.  

Hvis indskudskontoen er negativ, kan det også være et udtryk for, at den erhvervsdrivende har taget lån i 

virksomheden. Et sådan lån skal forrentes på lige fod med andre øvrige lån der optages i pengeinstitutter 

eller kreditinstitutter. Derfor foretages der en rentekorrektion, så den erhvervsdrivende ikke har nogle 

økonomisk fordel ved at låne penge i sin egen virksomhed25.  Begrebet rentekorrektion vil blive 

gennemgået i afsnit 3.8. 

Indskudskontoen reguleres en gang årligt ved indkomstårets udløb. Ved reguleringen lægges året indskud 

til, og overførsler til den erhvervsdrivende fratrækkes26. Realiseret og urealiseret værdireguleringer af de 

indskudte aktiver og passiver, indgår ikke som indskudt eller hævet. Hvis den erhvervsdrivende hæver en 

urealiseret kapitalgevinst, vil dette dog blive betragtet som en hævning, der vil indgå i den almindelige 

hæverækkefølge og reducere indskudskontoen med samme beløb, jf. VSL § 5 stk. 1. 

3.4 Opsparede overskud 

Når virksomhedens overskud er gjort op, giver virksomhedsordningen mulighed for at opdele overskuddet, 

så den ene del hæves i indkomståret og den anden del opspares. Der kan foretages en resultatudligning ved 

at opspare en del af overskuddet, som der senere kan foretages hævninger fra jf. VSL § 10 stk. 1 og 2. På 

figur 6A ses opdelingen af virksomhedens overskud. 
                                                             
25 Grundlæggende skatteret, 2011, s. 508-509 
26

 www.skat.dk – C.C.5.2.5 indskudskontoen  
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figur 6A: Fordeling af virksomhedens overskud 

Virksomhedens overskud 

Opsparet overskud Hævet overskud 

kilde: Grundlæggende skatteret, 2011, s. 510 

3.4.1 Opsparing 

Det opsparede overskud beskattes med 25 % jf. VSL § 10 stk. 2. Den selvstændige har således samme 

mulighed som almindelige selskaber for at udvide virksomheden, da de resterende 75 % af det opsparede 

overskud kan blive reinvesteret i virksomheden. Kontoen for opsparede overskud fremgår i de 

skattemæssige opgørelser i en note for sig selv, så man kan holde styr på kontoen. Det beløb, som 

indsættes på kontoen/noten er det opsparede overskud efter fradrag af den foreløbige virksomhedsskat jf. 

VSL § 10 stk. 2.  

3.4.2 Hævninger 

Den selvstændige kan selv vælge, om det optjente overskud i et indkomstår skal hæves i samme 

indkomstår, eller opspares og derefter hæves i et senere indkomstår. Såfremt det opsparede overskud først 

hæves i et senere indkomstår, skal overskuddet beskattes som personlig indkomst i hævningsåret.  

Det beløb der beskattes er bruttobeløbet for opsparet overskud. Dvs. det hævede overskud med tillæg af 

den tidligere betalte virksomhedsskat på 25 %. Derefter bliver virksomhedsskatten, som blev betalt ved 

opsparingen af overskuddet efterfølgende fradrages i slutskatten jf. VSL § 10 stk. 3.  Der henvises til afsnit 

3.5.2 kapitalafkast, for yderligere redegørelse vedrørende hævninger. 

3.5 Kapitalafkastgrundlag 

For en nyetableret virksomhed, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres på tidspunktet for virksomhedens 

start. For øvrige virksomheder, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres primo det indkomstår hvor der 

indtrædes i virksomhedsordningen.  Denne opgøres med udgangspunkt i virksomhedens aktiver hvor 

gælden fratrækkes, jf. VSL § 8 stk. 1. Der er tale om en nettoopgørelse i modsætningen til opgørelsen af 

kapitalafkastgrundlaget ved anvendelse af kapitalafkastordningen.  

De beløb, som er hensat til senere faktiske hævninger, skal fragå i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget 

ved anvendelse af virksomhedsordningen, jf. VSL § 4 og § 10 stk. 1. Ligesom indestående på 

mellemregningskontoen efter VSL § 4a, og de beløb, der er overført til privatøkonomien med virkning fra 

indkomstårets begyndelse, også skal fragå ved opgørelsen, jf. VSL § 2 stk. 5.  
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Kapitalafkastgrundlaget vil ved opstart af virksomhedsordningen svare til opgørelsen af indskudskontoen, 

da der ved opstarten ikke har været nogen bevægelser i virksomheden, og derved ikke hævninger eller 

overførelser27. På figur 5 fremgår opgørelsesmetoden for kapitalafkastgrundlaget. 

Figur 5: Kapitalafkastgrundlag   

Virksomhedens aktier, primo  + X 
Virksomhedens passiver, primo  - X 
Beløb, som er bogført på mellemregningskontoen, VSL § 4a  - X 
Beløb, som tvunget er afsat til senere hævning, VSL § 4  - X 
Beløb, som frivilligt er afsat til senere hævning efter VSL § 10  - X 
Beløb, der overføres fra virksomheden til privatøkonomien, VSL § 2 stk. 5  - X 
    

Kapitalafkastgrund primo  = X 

Kilde: Egen tilvirkning   

 

3.5.1 Værdiansættelse 

Aktiver og gæld bliver som hovedregel værdiansat til sammen værdier, som ved opgørelsen af 

indskudskontoen jf. VSL § 8 stk. 2. Der henvises derfor til afsnit 3.3.3, værdiansættelse af indskudskontoen. 

En væsentlig forskel er fastsættelsen af værdien for fast ejendom, der som udgangspunkt indgår i 

kapitalafkastgrundlaget til den kontante anskaffelsessum. Hvis der har været udgifter i forbindelse med 

ombygning og forbedringer af ejendommen, skal disse indgå i det efterfølgende år, hvor udgifterne er 

blevet afholdt. Udgifterne skal dog ikke indgå, hvis de er trukket fra ved opgørelsen af virksomhedens 

resultat, jf. VSL § 8 stk. 2. 

Hvis ejendommen er anskaffet før d. 1. januar 1987, kan den erhvervsdrivende vælge at bruge 18. alm. 

Vurdering i stedet for den kontante anskaffelsessum. Vælger den erhvervsdrivende denne 

opgørelsesmetode, skal eventuelle anskaffelsessummer for ombygning og forbedringer, som ikke allerede 

er medregnet i vurderingen lægges til.  

Valget af værdiansættelse skal træffes hvert år, uafhængigt af, hvilken værdiansættelse der er benyttet de 

tidligere år. Ligesom værdiansættelsen også er uafhængig af, hvilken opgørelsesmetode der er anvendt ved 

opgørelse af indskudskontoen. Se VSL § 3 stk. 4.  

Der skal gøres opmærksom på, at straksafskrivninger skal behandles på sammen måde, som de almindelige 

bygningsafskrivninger, når kapitalafkastgrundlaget er opgjort. Der skal derfor ikke reduceres i 

afkastgrundlaget med det straksafskrevet beløb28.  

                                                             
27 www.skat.dk – C.C.5.2.9 kapitalafkast og kapitalafkastgrundlaget 
28

 www.skat.dk – C.C.5.2.9 kapitalafkast og kapitalafkastgrundlaget 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/


Afsluttende hovedopgave  

Valg af optimal beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende 

Maria Østergaard Andersen 

 

Side 28 af 95 
 

3.5.2 Kapitalafkast 

Kapitalafkastet bruges til at forrente den investerede kapital i virksomheden. Et alternativ kunne være at 

investere i obligationer, og få udbetalt renter i løbet af året. Når man får udbetalt et kapitalafkast anses det 

som en gode for den enkelte erhvervsdrivende, da han får udbetalt et udbytte en gang årligt.  

Det udbetalte kapitalafkast indberettes som kapitalindkomst, og kan ikke være større end virksomhedens 

overskud, da den personlige indkomst derved ville blive negativ. I nedenstående figur 6B vises hvordan 

virksomhedens overskud bliver fordelt imellem opsparet overskud og hævet overskud. 

figur 6B: Fordeling af virksomhedens overskud   

Virksomhedens overskud 

Opsparet overskud Hævet overskud 

(virksomhedsskat på 25 %) 

Kapitalafkast Resterende overskud 

(kapitalindkomst) (personlig indkomst) 

kilde: Grundlæggende skatteret, 2011, s. 511   

Kapitalafkastet beregnes ved at gange kapitalafkastgrundlaget med den årlige kapitalafkastsats jf. VSL § 7. 

Satsen er en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder, jf. VSL § 9. Hvis der er tale 

om forskudt indkomstår, skal man altid bruge den kapitalafkastsats, der gælder for det indkomstår hvor ens 

regnskabsår slutter. Hvis regnskabsperioden omfatter kortere eller længere tid end 12 måneder, beregnes 

et forholdsmæssigt kapitalafkast svarende til de antal måneder, som regnskabsperioden dækker jf. VSL § 7 

stk.2. Satsen for 2010 udgør 2 % 29 og satsen for 2011 udgør 2 % 30. 

Hævning af kapitalafkast som personlig indkomst 

I visse tilfælde kan man dog vælge at få overført kapitalafkastet til den personlige indkomst i stedet for 

kapitalindkomsten. Den skattepligtige kan vælge at medregne højst 25.000 kr. af kapitalafkastet jf. VSL § 

23a. 

Denne undtagelse er lavet, for at sikre, at selvstændige med lave personlige indkomster kan indskyde på en 

kapitalpensionsordning, selvom deres kapitalafkast helt eller delvist svarer til virksomhedens overskud. 

Kapitalafkastet vil derved blive fratrukket det resterende overskud, ved opgørelsen af den personlige 

indkomst for den selvstændige. Derved får kapitalafkastet ingen betydning for det beløb, som allerede er 

hensat til kontoen for opsparet overskud. Uden denne regel ville kapitalafkastet kun blive medregnet som 

kapitalindkomst, når der ikke er opsparet i virksomheden. Overfører den selvstændige helt eller delvist 

                                                             
29

 I første omgang var satsen sat på 4 %, men Skat har efterfølgende ændret den til 2 % for indkomståret 2010, da 
beregning er foretaget på et forkert grundlag i løbet af årene. 
30
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kapitalafkast til den personlige indkomst, medfører dette, at der skal betales AM-bidrag af det overførte 

kapitalafkast, jf. AMBL § 5 stk. 231. 

Tvangshævning af en del af kapitalafkastet 

Kapitalafkast vedrørende finansielle aktiver, bortset fra varedebitorer mv., anses for tvangshævninger i 

hæverækkefølgen, jf. VSL § 4. 

Den del af det beregnede kapitalafkast, der vedrører finansielle aktiver med undtagelse af varerdebitorer, 

anses som tvangshævet og efterfølgende indskudt i virksomheden, hvis der ikke er overført fra 

virksomheden til den selvstændige, inden udløbet af fristen for indgivelsen af selvangivelsen. Grunden til 

denne regel er, at den selvstændige skal betale skatten af afkastet på de private midler, hvis de ikke er 

hævet inden selvangivelsesfristen.  

Hvis den selvstændige ikke hæver den del af kapitalafkastet fra disse finansielle aktiver, skal beløbet anses 

for indskudt i virksomheden. Formålet er at undgå utilsigtede virkninger af, at kapitalafkastet kan spares op 

i virksomhedsordningen. Det skal derfor ikke være muligt for den selvstændige at indskyde store mængder 

af obligationer i virksomheden, så de opsparede renter kun bliver beskattet med den foreløbige 

virksomhedsskat på 25 % 32.  

 3.6 Hæverækkefølgen 

Overførelser af værdier fra virksomheden til den selvstændiges privatøkonomi skal ske i en bestemt 

rækkefølge, for at sikre en effektiv beskatning af de hævninger der foretages i virksomheden. Først skal der 

hæves af kapitalindkastet, det resterende overskud mv. før at der må hæves skattefrit på indskudskontoen. 

Efter VSL § 5 stk. 1 skal hævningerne foregår og beskattes i følgende rækkefølge jf. figur 7. 

figur 7: Hæverækkefølgen   

Hævning Beskatning 
1. Kapitalafkast for det foregående 

indkomstår 
Kapitalindkomst ved hensættelsen og 
derved ikke beskattes ved hævning 

2. Resterende overskud for foregående 
indkomstår 

Personlig indkomst ved hensættelsen og 
derved ikke beskattes ved hævning 

3. Kapitalafkast for pågældende år Kapitalindkomst ved hævning 

4. Resterende overskud for pågældende 
år 

Personlig indkomst ved hævning 

5. Opsparet overskud fra tidligere år Personlig indkomst ved hævning 

6. Indestående på indskudskontoen Beskattes ikke 

Kilde: Egen tilvirkning   
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Hvis den selvstændige overfører fra virksomheden ud over ovenstående overførelser, betragtes det som et 

privat lån i virksomheden. Der skal derfor foretages rentekorrektion, som ikke indgår i hæverækkefølgen.  

Virksomhedsskat, der overføres fra virksomheden til den selvstændige, går uden om hæverækkefølgen, jf. 

VSL § 5 stk. 3. 

Når det hæves fra virksomheden til privatøkonomien tales der om den ’relevante hævning’, som består af 3 

typer for hævninger: 

Faktiske overførsler 

Beløb, der faktisk er overført til den selvstændige kan fx være kontanter, værdipapirer, driftsmidler og 

andre aktiver. De faktiske overførsler skal registreres i virksomhedens regnskab til handelsværdien. 

Kontante hævninger skal derudover løbende registreres i virksomhedens kasseregnskab. Når der overføres 

ikke finansielle aktiver, så som driftsmidler, skal det som udgangspunkt ske på det faktiske 

overførselstidspunkt, da der er tale om overgang til andet formål. 

Beløb, som anses for overført 

Beløb, der anses for overført til den selvstændige kan fx være fri bil, fri telefon og forbrug af egne 

produkter, som ligeledes skal registreres i virksomhedens regnskab, såfremt overførslen af værdier ikke 

løbende har været bogført. Der er derfor tale om bogholderimæssige posteringer uden nogen form for 

kontante hævninger. Disse overførelser tillægges virksomhedens indkomst og anses for overført til den 

selvstændige, ved at blive tillagt årets hævninger. 

Hensat til hævning, ultimo 

Hensættelse til senere faktisk hævning, skal beskattes i det indkomstår, hvor hensættelsen foretages. 

Herved kan den skattepligtige senere overføre beløbet skattefrit fra virksomheden. Det hensatte beløb 

fradrages ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ultimo.  

Alle beløb kan hensættes til senere faktiske hævninger bortset fra indestående på indskudskontoen.  Det 

maksimale beløb, som kan hensættes består af forskellen imellem, på den ene side, de samlede 

overførelser der ligger over indskudskontoen i hæverækkefølgen, og på den anden side, summen af de 

faktiske overførsler og beløb som der anses for overført. 

Der er ingen frist, hvad angår udbetalingen af tidligere hensatte beløb. De beløb som er hensat, vil blive 

anset som allerede hævet beløb i hæverækkefølgen33.  
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I stedet for at hensætte beløb til senere hævninger, kan den selvstændige vælge at overføre beløbet til 

indskudskontoen i stedet for. Hvis denne metode vælges, skal beløbet behandles som en hævning i 

hæverækkefølgen og et indskud, jf. VSL § 5 og § 3.    

3.6.1 Den udvidede hæverækkefølge 

Den udvidede hæverækkefølge er en fordeling af samtlige hævninger og overførelser fra virksomheden til 

privatøkonomien. Denne hæverækkefølge er også den mest anvendte i praksis. Den er opdelt i tvungne og 

frivillige overførelser og hævninger som vist i figur 8. 

figur 8: Den udvidede hæverækkefølgen   

Hævninger Beskatning 

Tvungne 

1. Refusioner, som ikke er ført over 
mellemregningskontoen 

Skattefrit  
(hvis leje af lokale i ejendom = kapitalindkomst) 

2. Medarbejdende ægtefælle, som ikke er ført 
over mellemregningskontoen 

Personlig indkomst hos ægtefællen.  
Skattefrit for virksomhedsejer 

3. Årets virksomhedsskat Skattefrit 

4. Beløb, hensat til senere hævning, primo Skattefrit, da der sker beskatning i året for 
hensættelsen 

5. Årets kapitalafkast, som ikke er opsparet Kapitalindkomst 

Frivillige 

6. Årets personlige indkomst Personlig indkomst 

7. Hævning på konto for opsparet overskud Personlig indkomst 

8. Hævning på indskudskontoen og derudover Skattefrit (hvis ikke privat lån) 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsslide nr. 8 

 

Er der i året ikke overført et beløb, som svarer til de tvungne overførsler, skal der tvangsmæssigt afsættes 

til senere hævninger. Sker dette ikke, skal beløbet posteres på indskudskontoen. 

3.7 Mellemregningskonto 

Begrebet mellemregningskonto er opstået, da man ved anvendelse af virksomhedsordningen skal have 

adskilt sin privatøkonomi fra virksomhedsøkonomien, og her har den selvstændige mulighed for at undgå 

reglerne omkring hæverækkefølgen men uden forrentning af kontoen34.  

Når der foretages overførsler til mellemregningskontoen kan beløbet skattefrit føres tilbage til 

privatøkonomien, og skal ikke betragtes som et indskud på indskudskontoen. Der må dog kun overføres 

kontanter på mellemregningskontoen og ikke værdipapirer eller lign. jf. VSL § 4a stk. 1.  

Der må ikke bogføres beløb på mellemregningskontoen på åbningsbalancen i forbindelse med indtrædelse i 

virksomhedsordningen. Den selvstændige må først begynde at benytte kontoen efterfølgende jf. VSL § 4a 

stk. 2.  
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Når der foretages overførsler fra mellemregningskontoen til privatøkonomien, sker dette uden om 

hæverækkefølgen og uden rentekorrektioner. Hævningerne skal derudover ikke indgå ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst. Hvis mellemregningskontoen bliver negativ, er det et tegn på, at den 

selvstændige har hævet flere penge på kontoen end der stod, og betragtes derfor som en hævning, der 

indgår i hæverækkefølgen jf. VSL § 4a stk. 3. 

3.8 Rentekorrektion 

Rentekorrektion skal sikre, at den selvstændige ikke får fuldt fradrag for private renteudgifter. 

Rentekorrektionsbeløbet bliver tillagt den personlige indkomst og nedbringer kapitalindkomsten, hvorved 

der skal betales AM-bidrag af beløbet. Dette er derved ikke en besparelse for den selvstændige.  

Beregningen af rentekorrektioner skal foretages i følgende to tilfælde: 

1. Negativ indskudskonto ved årets start eller udløb i forbindelse med lån i virksomheden jf. VSL § 11 

stk. 1 

2. Overførsler og indskud i samme indkomstår på indskudskontoen, jf. VSL § 11 stk. 2 

 

1. Negativ indskudskonto 

Hvis indskudskontoen bliver negativ, er det et udtryk for, at der er hævet mere end virksomhedens 

overskud og det oprindelige indskud. Der er altså lånt i virksomheden, og den negative saldo bliver 

betragtet som privat gæld. Havde den selvstændige i stedet lånt pengene i en bank, ville skatteværdien af 

renteudgifterne have været mindre, fordi renterne kun kunne fratrækkes i kapitalindkomsten.  

For at det ikke skal være tiltrækkende for den selvstændige at låne pengene i sin egen virksomhed, bliver 

der foretaget en rentekorrektion, som gør at den selvstændige betaler renter for lånet, som hvis der var 

optaget lån i banken35. 

 

Ved beregning af rentekorrektion, skal man starte med at finde den mest negative saldo på 

indskudskontoen primo kontra ultimo. Den mest negative saldo skal der beregnes en rentekorrektion ud 

fra. Dernæst ses på kapitalafkastgrundlaget primo kontra ultimo. Er denne negativ beregnes en 

rentekorrektion af den mest negative saldo, primo kontra ultimo. Den beregnede rentekorrektion ud fra 

indskudskontoen er maksimum for rentekorrektion. Hvis det negative kapitalafkastgrundlag har en lavere 

negativ værdi primo eller ultimo, skal denne anvendes i stedet, og er denne positiv skal der ikke foretages 

nogen rentekorrektion.   
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Den beregnede rentekorrektion kan ikke overstige virksomheden nettorenteudgifter korrigeret for 

kursgevinster og kurstab, der er skattepligtige efter kursgevinstloven jf. VSL § 11 stk. 1.  

 

I nedenstående eksempler er vist beregninger af den faktiske rentekorrektion, hvor kapitalafkastsatsen 

udgør 2 %.  

  EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 2 EKSEMPEL 3 EKSEMPEL 4 

Indskudskonto primo -70.000 -70.000 -90.000 -130.000 
Indskudskonto ultimo -180.000 -180.000 -60.000 10.000 

Kapitalafkastgrundlag primo -200.000 -200.000 -80.000 -110.000 
Kapitalafkastgrundlag ultimo -240.000 -240.000 -50.000 20.000 

Rentekorrektion beregnet af det mindste beløb -180.000 -180.000 -80.000 -110.000 

Beregnet rentekorrektion (mindste beløb x 2 %) 3.600 3.600 1.600 2.200 
Nettofinansieringsudgifter 4.000 2.000 2.000 2.000 

Faktisk rentekorrektion 3.600 2.000 1.600 2.000 

 

2. Overførsel og indskud i samme år 

Såfremt den selvstændige foretager hævninger og indskud i samme indkomstår, skal der ligeledes beregnes 

en rentekorrektion.  I dette tilfælde vil rentekorrektionen blive beregnet af de samlede hævninger fra 

indskudskontoen og ud over indestående på indskudskontoen ganget med kapitalafkastsatsen. Beløbet kan 

dog ikke overstige kapitalafkastsatsen ganget med indskuddet. jf. VSL § 11 stk. 2.  

Dette er vist i nedenstående eksempel, hvor kapitalafkastsatsen udgør 2 %. 

  
hævninger < 

indskuddet 

hævninger > 

indskuddet 

Indskuddet på indskudskontoen 150.000 110.000 

Hævet fra indskudskontoen -60.000 -60.000 

Ud over indestående på indskudskontoen -40.000 -60.000 

Hævet i alt i året (60.000 + 40.000) -100.000 -120.000 

Beregnet rentekorrektion (hævet total x 2 %) 2.000 2.400 

Beregnet rentekorrektion (indskudskontoen x 2 %) 3.000 2.200 

Faktisk rentekorrektion 2.000 2.200 

 

Det samlede rentekorrektionsbeløb skal indgå direkte i den personlige indkomst og fratrækkes i 

kapitalindkomsten. Det betyder, at rentekorrektionen ikke indgår i virksomhedens indkomstopgørelse, 

overskudsdisponering eller hæverækkefølge jf. VSL § 11 stk. 3.   

3.9 Overskudsdisponering 

Når der foretages en overskudsdisponering skal man først have opgjort den selvstændiges skattepligtige 

indkomst for virksomheden. I forbindelse hermed vil der først blive redegjort for hvordan en 

indkomstopgørelse ved anvendelse af virksomhedsordningen udarbejdes, og dernæst selve 

overskudsdisponeringen.   
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3.9.1 Indkomstopgørelse ved VSO 

Når den skattepligtige indkomst skal opgøres for virksomheden, opgøres den som en samlet skattepligtig 

indkomst, som beskattes med 25 % jf. VSL § 10 stk. 2. Opgørelsen sker efter samme princip som for 

almindelige selskaber jf. VSL § 6. Det er derfor ikke nødvendigt at opdele virksomhedens skattepligtige 

indkomst i kapitalindkomst og personlig indkomst, som ved opgørelse af en personlig indkomstopgørelse36. 

Ved opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst skal der ske fuld renteperiodisering af 

nettorenterne jf. VSL § 6 stk. 2. 

Derudover skal de faktiske overførsler fratrækkes og beløb som anses for overført skal tillægges i 

opgørelsen. Bidrag til kontingenter og fagforeninger mv. som nævnt i LL § 13 er ikke fradragsberettiget. 

Beløbene anses som overført til den selvstændige, som har fradrag for beløbet under ligningsmæssige 

fradrag. 

Opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst er vist i nedenstående figur 9. 

Figur 9: Opgørelse af skattepligtig indkomst i virksomhedsorden 

Foreløbigt resultat efter af- og nedskrivninger X 

Periodiserede renter i virksomheden  +/- X 

Faktiske overførelser   

  Refusion af omkostninger  - X 

  Medarbejdende ægtefælle  - X 

Beløb som anses for overført   

  Fratrukne faglige kontingenter  + X 

  Andre værdier (fri bil, eget vareforbrug, private andele mv.)  + X 

              

Skattepligtigt resultat XX 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsslide nr. 5   

  

3.9.2 Overskudsdisponering 

Når en selvstændig, som benytter sig af virksomhedsordningen, skal have udbetalt løn, svarer det til 

hævninger i virksomheden som den selvstændige bliver beskattet af. Man har ikke de samme 

lønmodtagerforhold som i aktie- eller anpartsselskaber, hvor der bliver udbetalt en fast månedsløn.  

I selskaber bliver den skattepligtige indkomst beskattet med 25 %. Derfor er det i virksomhedsordningen 

udformet således, at den del af virksomhedens overskud efter fradrag af kapitalafkast, som den 

selvstændige ikke har hævet, vil blive betragtet som virksomhedsindkomst, og derved blive beskattet med 

en aconto virksomhedsskat på 25 %. 
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Ligesom anpartshavere og aktionærer kan få udbetalt et afkast fra deres investeringer i selskaber, har den 

selvstændige mulighed for at få udbetalt et tilsvarende afkast, nemlig det årlige kapitalafkast, som 

beregnes via kapitalafkastgrundlaget, som nævnt i tidligere afsnit.  

Den selvstændige har altså to måder at foretage hævninger på, nemlig via kapitalafkastet og den personlige 

indkomst, som begge fremgår af kassesystemet i figur 10 nedenfor.  

Figur 10: Kassesystemet       

      

Overskud efter 
renter (1)   

          

    

Resterende 
overskud (3)   

Kapitalafkast (2) 

          

  

Virksomheds-
indkomst (6)   

Personlig 
indkomst (7)   

          

Virksomheds-
skat (5)   

Opsparet 
overskud (4)     

Kilde: Egen tilvirkning       

    Kassesystemet viser hvordan virksomhedens overskud efter renter, nemlig det skattepligtige resultat fra 

foregående afsnit, bliver fordelt som kapitalafkast, personlig indkomst og opsparet overskud.  

Dette gøres ved at tage udgangspunkt i virksomheden overskud efter renter (1). Herefter beregnes et 

kapitalafkast (2) ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen jf. VSL § 4 stk. 1. Dernæst 

fratrækkes kapitalafkastet i overskuddet, og det resterende overskud står tilbage (3).  

Det resterende overskud (3) skal hernæst fordeles imellem virksomhedsindkomst (6) og den selvstændiges 

personlige indkomst (7). Hvis man vil foretage en overskudsdisponering hvor der bliver opsparet maksimalt 

i virksomheden, er det en fordel at starte med at finde ud af, hvad det opsparede overskud skal bestå af, og 

den vej regne baglæns, for at finde den personlige indkomst. 

Dette gøres ved at året kapitalafkast fratrækkes i årets hævninger i virksomheden og årets private 

hævninger, hvis vi antager at årets kapitalafkast allerede er blevet hævet, og derfor ikke skal fratrækkes to 

gange i opgørelsen. Dernæst fratrækkes årets resterende overskud (3) og det maksimale beløb, der kan 

blive stående på kontoen for ’kontoen for opsparet overskud’ i virksomheden fremkommer. Dette er vist i 

nedenstående figur 11, som et taleksempel.  
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Figur 11: Maksimalt opsparet overskud       

1.100.000 Årets hævninger i virksomheden     
30.000 Årets private hævninger        

-180.000 Kapitalafkast         

950.000           
            

2.200.000 Resterende overskud       
-950.000 Årets samlede hævninger       

1.250.000 Max beløb der kan blive indskudt på konto for opsparet overskud. 

   Kilde: egen tilvirkning 

  Det er også muligt at foretages en overskudsdisponering, hvor man i stedet for at opspare maksimalt, 

opsparer det mest optimale i stedet. Dette gøres ved at beregne den selvstændiges personlige indkomst, så 

topskattegrænsen ikke overskrides og beskatning med yderligere 15 % undgås, hvis årets hævninger tillader 

det. 

Topskattegrænsen ligger på 423.800 kr. inkl. AM-bidrag, og bør derfor være det maksimale beløb den 

selvstændige skal hæve fra virksomhedens resterende overskud (3).  Virksomhedsindkomsten (6) er 

forskellen imellem det resterende overskud og den personlige indkomst der hæves. 

Virksomhedsindkomsten bliver beskattet med en aconto virksomhedsskat på 25 %, og når den fratrækkes i 

virksomhedsindkomsten står virksomhedens opsparede overskud tilbage, som indsættes på kontoen for 

opsparet overskud (4).   

Hvis den selvstændige har foretaget hævninger som overstiger 423.800 kr. vil han blive beskattet med ca. 

59 %, da han kommer over topskattegrænsen. I nogle tilfælde kan der være foretaget hævninger, som er 

større end virksomhedens resterende overskud. Her skal differencen fratrækkes i tidligere års hensættelser 

til senere hævninger. Hvis der ikke tidligere er hensat, skal hævningen fragå i kontoen for opsparet 

overskud. Det resterende beløb skal til sidst fragå på indskudskontoen jf. hæverækkefølgen. Bliver 

indskudskontoen herefter negativ, skal der beregnes en rentekorrektion.  

3.10 Underskud 

Når man vælger at benytte virksomhedsordningen, gælder der en særlig rækkefølge for modregning af 

underskud i virksomheden jf. VSL § 13. Rækkefølgen fremgår nedenfor: 

1. Opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat 

2. Positiv nettokapitalindkomst 

3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen 

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13 
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1. Opsparet overskud 

Indkomstårets underskud skal først modregnes i opsparet overskud fra tidligere år, jf. VSL § 13 stk. 1. Dette 

gøres ved, at det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af 

virksomhedsindkomsten, efter princippet først ind først ud, således at det samlede beløb svarer til 

indkomstårets underskud. Kontoen for opsparet overskud reduceres med det beløb, der er modregnet på 

kontoen. Beløbet kan opgøres som en procentdel af underskuddet. Hvis der bliver taget af overskuddet fra 

2007 og frem, skal der reduceres med 75 % 37. 

 

2. Positiv nettokapitalindkomst 

Når virksomhedens underskud overstiger de tidligere års opsparede overskud, skal underskuddet i stedet 

modregnes i den positive nettokapitalindkomst jf. VSL § 13 stk. 2. Er den selvstændige gift ved 

indkomstårets udløb, skal underskuddet modregnes med et beløb svarende til ægtefællernes samlede 

positive nettokapitalindkomst. Dette foretages i den selvstændiges kapitalindkomst, selvom denne bliver 

negativ. Beløb som modregnes i kapitalindkomst og personlig indkomst skal fradrages i den skattepligtige 

indkomst jf. VSL § 13 stk. 4. 

 

3. Anden personlig indkomst 

Når virksomhedens underskud overstiger opsparet overskud og den positive nettokapitalindkomst, skal 

underskuddet modregnes i den personlige indkomst, også selvom den personlige indkomst bliver negativ, 

jf. VSL § 13 stk. 3. Hvis den selvstændige er gift, skal en negativ personlig indkomst modregnes i 

ægtefællens personlige indkomst. Beløb som modregnes i den personlig indkomst skal fradrages i den 

skattepligtige indkomst jf. VSL § 13 stk. 4. 

 

4. I senere indkomstår 

Et uudnyttet underskud skal fremføres til senere indkomstår, hvor det bliver modregnet udenfor 

virksomhedsordningen jf. PSL § 13.  

 

3.11 Delkonklusion 

Fordelene ved at anvende virksomhedsordningen er, at der opnås fuld fradragsret af erhvervsmæssige 

renteudgifter. Derudover bliver en del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst, og en 

anden del af overskuddet kan opspares mod betaling af en foreløbig aconto virksomhedsskat på 25 %, 
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hvilket giver mulighed for at jævne sin indkomst ud over flere år, så en svingende indkomst og beskatning 

kan undgås.  

Det kræves, at den erhvervsdrivende virksomhedsøkonomi og privatøkonomi er adskilt, samt at der ved 

opstart opgøres en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag. Kapitalafkast, konto for opsparet overskud 

og kapitalafkastgrundlaget reguleres hvert år. Indskudskontoen reguleres kun hvis der har været indskud og 

hævninger. 

Ved indtræden i ordningen, skal alle erhvervsmæssige aktiver og passiver som udgangspunkt, medtages i 

virksomheden, dog findes der særregler vedrørende blandede benyttede aktiver. Det er samtidig også 

muligt at indskyde sin private gæld i virksomheden, så man opnår fuld fradragsværdi af de private 

renteudgifter. Når man indskyder sin private gæld, kan indskudskontoen blive negativ, og der skal derfor 

foretages en rentekorrektion.  

Hævninger og indskud i virksomheden skal ske efter den udvidede hæverækkefølge, som skal sikre, at den 

selvstændige bliver beskattet af hele virksomhedens overskud, inden der hæves skattefrit på 

virksomhedens indskudskonto.  

Opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat opgøres efter de samme regler som for selskaber, men 

med fradrag af faktiske overførsler og tillæg af beløb, der anses for overført. Overskudsdisponeringen 

benyttes primært til at optimere den selvstændiges personlige indkomst, og fremgår af et kassesystem, 

hvor virksomhedens overskud fordeles imellem personlig indkomst, kapitalindkomst og 

virksomhedsindkomst.  
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4. Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen blev indført ved lov nr. 1.030 af 19/12 1992, lovforslag nr. 96 af 17/11 1992, som en 

del af virksomhedsskatteloven. Dernæst blev loven opdelt i 3 afsnit. Første afsnit omhandler 

virksomhedsordningen, andet afsnit vedrører kapitalafkastordningen og tredje afsnit omhandler andre 

bestemmelser38.  

Kapitalafkastordningen blev indført som et forenklet alternativ til virksomhedsordningen, hvor 

selvstændige kan opnå mange af de samme fordele som virksomhedsordningen indeholder, og som 

hovedregel indebærer en lempelse af beskatningen i forhold til reglerne om beskatning efter 

personskatteloven39.  

Anvendelsesområdet for kapitalafkastordningen er personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, 

som enten er fuldt eller begrænset skattepligtige jf. VSL § 22a stk. 1. Det er derved den samme målgruppe 

som kan anvende virksomhedsordningen.  Kapitalafkastordningen kan dog ikke anvendes på dødsboer og 

konkursindkomst, da ordningen kun kan benyttes på fysiske personer.  

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen er der ikke de samme regnskabsmæssige krav, som ved 

anvendelsen af virksomhedsordningen. I Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder i § 23, 

fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget ved indtrædelse i ordningen skal kunne oplyses særskilt.  

4.1 Kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse. Hvis virksomheden er etableret i årets løb, 

opgøres kapitalafkastgrundlaget ved virksomhedens start. Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres primo hvert 

år, jf. VSL § 22a stk. 5.  

Kapitalafkastgrundlaget opgøres som værdien af samtlige erhvervsmæssige aktiver, og fratrækkes varegæld 

efter VSL § 22a stk. 5. Vurderingen af hvilke aktiver der er erhvervsmæssige samt hvorledes de 

værdiansættes, følger samme regler som i virksomhedsordningen. Blandet benyttede aktiver kan indgå 

med den forholdsmæssige andel i kapitalafkastgrundlaget jf. VSL § 22a stk. 6. 

Aktiver som indgår i opgørelsen 

 Aktiver der indgår i kapitalafkastgrundlaget er, erhvervsmæssigt benyttede grunde, bygninger, tekniske 

anlæg, maskiner, driftsmidler, inventar, varelagre, beholdninger, igangværende arbejde for fremmed 

regning, aktiverede forsknings- og udviklingsomkostninger, patenter, licenser, varemærker og goodwill. 
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Aktiver som ikke indgår i opgørelsen 

Aktiver hvor indkomsten beskattes efter anpartsreglerne i PSL § 4 stk. 1, nr. 10 og 12 og konkursindkomst 

efter konkursskatteloven § 6, indgår ikke i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. Ligesom likvider, 

fordringer og finansielle aktiver ikke medtages, med undtagelse af varedebitorer. Igangværende arbejde 

medregnes med nettoværdien, dvs. modregnet forudbetalinger. Varelager og varerdebitorer medtages 

ligeledes netto, således at varegæld som er opstået ifølge heraf skal modregnes, jf. VSL § 22a stk. 7.  

Nedenfor ses et eksempel på beregningen af kapitalafkastgrundlaget. 

figur 12: Kapitalafkastgrundlag     
     31.12.2010   
 

Formueoplysninger 31. december 2010: 

Goodwill 400.000   
 

Goodwill 400.000 

Fast ejendom 1.200.000   
 

Fast ejendom 1.200.000 

Inventar 200.000   
 

Likvider 500.000 

Værdi af bil, 350.000 kr. (50 % erhverv) 175.000 1.975.000 
 

Inventar 200.000 

  
 

  
 

Værdi af bil, 350.000 kr. (50 % erhverv) 175.000 

Igangværende arbejde 150.000   
 

Varedebitorer 300.000 

Varedebitorer 300.000   
 

Varelager 500.000 

Varelager 500.000   
 

Igangværende arbejde 150.000 

Varegæld -250.000 700.000 
  

3.425.000 

  
 

  
  

  

Kapitalafkastgrundlag, primo 2011 
 

2.675.000 
 

Varegæld 250.000 

Kilde: egen tilvirkning     
   

      I ovenstående eksempel er kapitalafkastgrundlaget beregnet til 2.675.000 kr. primo 2011, ved anvendelse 

af de skattemæssige oplysninger fra ultimo 2010.  

4.2 Kapitalafkast 

Kapitalafkastet beregnes på samme måde som i virksomhedsordningen, ved at gange 

kapitalafkastgrundlaget med årets kapitalafkastsats jf. VSL § 9 og § 22a stk. 2.  Kapitalafkastet går fra i den 

personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Den selvstændige får på den måde fradrag i den 

personlige indkomst for en del af de erhvervsmæssige renteudgifter. Hvis kapitalafkastet er større end de 

faktiske, afholdte renteudgifter, er det et udtryk for en forrentning af egenkapitalen i virksomheden, der 

skal beskattes som kapitalindkomst.  

I opgørelsen af kapitalafkastet indgår en maksimeringsregel jf. VSL § 22a stk. 3, som går ud på, at 

kapitalafkastet ikke må overstige den talmæssige største værdi af følgende:  

1. Den positive personlige nettoindkomst fra virksomheden jf. PSL § 3. 

2. Den samlede negative nettokapitalindkomst jf. PSL § 4. 
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1. Den positive personlige nettoindkomst 

Denne opgøres som bruttoindkomsten med fradrag af driftsomkostninger, afskrivninger mv. Hertil skal 

henlæggelser til konjunkturudligningskontoen fratrækkes ved opgørelsen af den personlige nettoindkomst 

jf. PSL § 3. stk. 2 nr. 8. Dog skal henlagte beløb på konjunkturudligningskontoen medregnes ved opgørelsen 

af den personlige nettoindkomst i det indkomstår hvor indskuddet hæves. 

Hvis den personlige nettoindkomst fra virksomheden er negativ i stedet for positiv, skal den sættes til nul 

ved kapitalafkastberegningen, se figur 13. 

2. Den samlede negative nettokapitalindkomst 

Når denne opgøres, ses der bort fra kapitalafkastet efter kapitalafkastordningen, samt den negative 

kapitalindkomst som følge af PSL § 4 stk. 1, nr. 10 og 12, som nævnt tidligere.  

Hvis nettokapitalindkomsten er positiv i stedet for negativ, skal den sættes til nul ved 

kapitalafkastberegningen, se figur 13.  

I de situationer hvor den ene af de to faktorer er nul, afgøres kapitalafkastets størrelse af den faktor som 

ikke er nul. Hvis begge faktorer er nul, kan der ikke beregnes noget kapitalafkast40.  

Hvordan maksimeringsreglen fungere, er vist i nedenstående eksempel, hvor der er taget udgangspunkt i 

forrige eksempel på beregning af kapitalafkastgrundlaget samt en kapitalafkastsats for 2011 på 2 %. 

    
Figur 13: Maksimeringsreglen  

  
Skatteværdi 

       

 

Kapitalgrundlag primo 2011 2.675.000 
  

Afkastgrundlag primo 
(2.675.000) 

    

 

Kapitalafkast 2011 (2.675.000 x 2 %) 53.500 
      

 

      
Den negative 

nettoindkomst 
(-50.000) 

 

Personlig indkomst 120.000 
  

  
 

     

Kapitalafkast -53.500 56 % 
 

 x sats 
 (x 2 %) 

  
 

 

 
26.500 

  
  

   

 

Kapitalindkomst, netto -50.000 
  

  
 

  
   

 

Kapitalafkast 53.500 33 % 
 

Maksimering kan ikke 
overstige de to faktorer 

(53.500) 

  
 

Positiv personlige 
nettoindkomst 

(120.000) 

 

 
3.500 

  
     

      

 

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsslide nr. 35 
 

 
  

 
 

    
 

  
 

 

I ovenstående eksempel ses det, at det beregnede kapitalafkast på 53.300 kr. har en talmæssig værdi, som 

er mindre end den personlige nettoindkomst på kr. 120.000, men en større talmæssig værdi end den 

negative nettoindkomst på 50.000. Derved skal årets kapitalafkast udgøre 50.000, da det beregnede 

kapitalafkast ikke må overstige de to faktorer.  
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4.3 Indkomstopgørelse ved kapitalafkastordningen 

Opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst sker efter samme princip som for almindelige 

virksomheder jf. VSL § 6. Det årlige kapitalafkast fragår i opgørelsen af den personlige indkomst, og lægges 

til kapitalindkomsten. Når det fragår i den personlige indkomst opnår den selvstændige en fradragsværdi på 

ca. 56 %, men skal til gengæld betale 33 % i skat, da den nu indgår i kapitalindkomsten. Derved vil det være 

en skattebesparelse for den selvstændige ved at benytte kapitalafkastordningen.  

Et eksempel på en skattepligtig indkomst ved anvendelse af kapitalafkastordningen ses nedenfor i figur 14, 

hvor der er taget udgangspunkt i de tidligere eksempler. 

Figur 14: Skattepligtig indkomst ved kapitalafkastordningen 

Personlig indkomst   

Overskud før renter 120.000 

 - kapitalafkast -50.000 

  70.000 

Kapitalindkomst   

Renteudgifter -50.000 

Kapitalafkast 50.000 

  0 

Ligningsmæssige fradrag   

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

  -13.600 

    

Skattepligtig indkomst 56.400 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsslide nr. 37 

4.5 Konjunkturudligningskonto 

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen, har den selvstændige mulighed for at foretage henlæggelser, og 

derved foretage en indkomstudjævning over årene. Dette foregår via en konjunkturudligningskonto efter 

reglerne i VSL § 22b. Kontoen minder om kontoen for opsparet overskud, som findes anvendt i 

virksomhedsordningen, dog med nogle begrænsninger på henlæggelser. 

Det er et krav, at der oprettes en særskilt bunden konto i et pengeinstitut hvor pengene indskydes jf. VSL § 

22b stk. 3. Der kan kun indskydes 75 % af opsparingen da de sidste 25 % betales i konjunkturudligningsskat. 

De rentetilskrivninger der måtte tilgå på kontoen, skal fragå kontoen før de oprindelige indskudte 

henlæggelser kan hæves. Rentetilskrivningerne beskattes efter de almindelige regler for beskatning af 

renteindtægter, jf. VSL § 22b stk. 10. 

Den selvstændige vælger selv hvor store beløb der skal henlægges hvert år. Der kan dog højst henlægges 25 

% af virksomhedens overskud, og mindst 5.000 kr. jf. VSL § 22b stk. 1. Den selvstændige opnår fradrag for 

henlæggelsen i det indkomstår hvor indskuddet hæves. Det hævede beløb skal indgå i den personlige 
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indkomst efter VSL § 22b stk. 4. Når der henlægges på konjunkturudligningskontoen, skal den selvstændige 

betale en aconto virksomhedsskat på 25 % af det henlagte beløb jf. VSL § 22b stk. 2. 

Beløb der er indsat på konjunkturudligningskontoen i pengeinstituttet, skal være bundet i 3 måneder, og et 

henlagt beløb skal indtægtsføres senest i det 10. år efter henlæggelsen er sket jf. VSL § 22b stk. 4. 

Hvis den selvstændige ophører med at anvende kapitalafkastordningen, skal de tidligere henlagte beløb 

indtægtsføres med virkning for det seneste indkomstår, hvor den selvstændige har anvendt ordningen efter 

VSL § 22b stk. 8. Hvis den selvstændige skifter til virksomhedsordningen, overgår beløbet på 

konjunkturudligningskontoen til kontoen for opsparet overskud i stedet41.    

4.6 Delkonklusion 

Kapitalafkastordningen har nogle af de samme fordele som virksomhedsordningen, den er blot mere enkel 

at anvende, da kravene til ordningen ikke er så store. Blandt andet kræver ordningen ikke, at man adskiller 

privatøkonomi og virksomhedsøkonomien, som i virksomhedsordningen. 

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal der opgøres et kapitalafkastgrundlag, som der beregnes et 

kapitalafkast ud fra. Kapitalafkastgrundlaget beregnes som erhvervsmæssige aktiver med fradrag af 

varegæld. Når kapitalafkastgrundlaget er opgjort, kan kapitalafkastet beregnes efter maksimeringsreglerne. 

Kapitalafkastet fratrækkes dernæst i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten, ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Det er med kapitalafkastordningen muligt, at opspare maksimum 25 % af virksomhedens overskud årligt, 

via en konjunkturudligningskonto, som oprettes i et pengeinstitut. Der kan kun indskydes 75 % af 

opsparingen da de sidste 25 % betales i konjunkturudligningsskat. Henlæggelsen kræver dog likviditet, da 

beløbet overføres til bankkontoen og ikke blot kan opspares regnskabsteknisk, som i 

virksomhedsordningen.   
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5. Sammenligning af PSL, VSO og KAO 
For besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 1 og 2, vil dette afsnit opsamle de væsentligste fordele, ulemper, 

forskelle og ligheder, der er imellem de tre ordninger, samt hvilke krav der skal opfyldes for at anvende 

ordningerne.  

5.1 Opfyldelseskrav 

Når man anvender reglerne i personskatteloven, er det eneste krav, at man skal være fuldt eller begrænset 

skattepligtig her til landet. Det samme gør sig gældende hvis man anvender kapitalafkastordningen. Der 

skal man blot kunne opgøre kapitalafkastgrundlaget særskilt, og oplyse til Skat hvis denne efterspørges. 

Kravene for at anvende virksomhedsordningen er dog mere komplekse. Her er det kun selvstændig 

erhvervsdrivende der må benytte sig af ordningen, hvor der kræves en opdeling af privatøkonomien og 

virksomhedsøkonomien. Dertil skal der oprettes en indskudskonto, et kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast 

og konto for opsparet overskud.  

5.2 Kapitalafkast 

I personskatteloven er det ikke muligt at få beregnet et kapitalafkast, som ved anvendelse af 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Kapitalafkastgrundlaget opgøres på to forskellige 

måder i de to ordninger, men aktiverne og passiverne værdiansættes på samme måde. Kapitalafkastsatsen, 

som ganges med kapitalafkastgrundlaget, er ligeledes ens i begge ordninger. Ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen er der sat nogle begrænsninger for, hvor meget der må beregnes i kapitalafkast jf. 

maksimeringsreglen. Ved anvendelse af virksomhedsordningen bliver det årligt beregnede kapitalafkast 

medregnet, hvis virksomheden har et positivt kapitalafkastgrundlag. I begge tilfælde vil kapitalafkastet blive 

beskattet som kapitalindkomst og fragå i den personlige indkomst jf. figur 15. 

5.3 Renter 

Når man anvender personskatteloven og kapitalafkastordningen bliver ens renteindtægter og renteudgifter 

beskattet som kapitalindkomst, mens ens resultat før renter beskattes som personlig indkomst. Hvis man 

anvender Virksomhedsordningen, vil nettorenterne indgå i virksomhedens overskud, og derved opnås der 

fuldt fradrag for renterne, da virksomhedens overskud beskattes som personlig indkomst. Ud over 

besparelsen i slutskatten, vil den fulde fradragsværdi af renterne medføre en besparelse af AM-bidraget, 

svarende til 8 % af renterne som indgår i virksomhedens overskud.  

Der henvises til nedenstående figur 15, for overblik over fordelingen af renteindtægter og renteudgifter for 

de tre ordninger.  
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Figur 15: Oversigt over beskatning af personlig indkomst og kapitalindkomst 

  PSL VSO KAO 

  Personskatteloven Virksomhedsskatteorden Kapitalafkastorden 

Personlig 
indkomst 

  
ca. 56 % 

 +/- resultat før renter  +/- resultat før renter  +/- resultat før renter 

   - kapitalafkast  - kapitalafkast 

   + renteindtægter   

   - renteudgifter   

   + rentekorrektion   

Kapital-
indkomst  
ca. 33 %          

 
(op til 49,5 %) 

 + renteindtægter  + kapitalafkast  + kapitalafkast 

 - renteudgifter  - rentekorrektion  + renteindtægter 

     - renteudgifter 

      

      

Kilde: Ernst & Young undervisningsmateriale, forår 2011   

        

5.4 Opsparing af overskud 

Ved anvendelse af personskatteloven er det ikke muligt at opspare en del af overskuddet, hvorfor hele 

overskuddet kommer til beskatning med det samme. Det er det derimod i virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen, hvor der opspares på to forskellige måder.  

I virksomhedsordningen kan virksomhedens overskud efter kapitalafkast og hævninger i den personlige 

indkomst opspares på kontoen for opsparet overskud, hvor der betales en aconto virksomhedsskat på 25 % 

af det hensatte beløb. Der er ingen regler for hvor meget der må opspares hvert år.  

I kapitalafkastordningen kan der opspares via konjunkturudligningskontoen, hvor der betales en 

konjunkturudligningsskat på 25 %, hvorfor kun 75 % af opsparingen kan indskydes på kontoen. I 

modsætning til reglerne i virksomhedsordningen, er reglerne for opsparing mere kompleks i denne ordning, 

da de opsparede midler, skal indsættes på en bunden bankkonto, og skal minimum stå der i 3 måneder og 

maksimalt 10 år. Et hensat beløb må minimum være 5.000 kr. og maksimum 25 % af årets overskud. Ved 

muligheden for opsparing på enten konto for opsparet overskud eller konjunkturudligningskontoen, giver 

det mulighed for at optimere slutskatten over en årrække, hvilket ikke kan lade sig gøre ved anvendelse af 

personskattelovens regler.  

5.5 Delkonklusion 

I ovenstående sammenligning er det tydeligt, at reglerne for anvendelse af personskatteloven er de mest 

simple, hvor kapitalafkastordningen kan ses som en overbygning af personskatteloven, blot med den ekstra 

mulighed for opsparing og ingen særlige regnskabsmæssige krav. Virksomhedsordningen er derimod den 

sværeste ordning at anvende, og kræver tit hjælp fra en revisor, da kravene til ordningen er rimelig 

omfattende.  
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Der er som sagt fordele og ulemper ved alle tre ordninger, og det er vigtigt at en selvstændig, som skal 

vælge hvilken ordning der skal anvendes, træffer den rigtige beslutning, da skattebesparelserne kan være 

store. Under alle omstændigheder må det være op til den enkelte selvstændige, at vurdere hvorvidt 

fordelene opvejer ulemperne.  

For at belyse vigtigheden i at vælge den mest rentable ordning, er der i del 2 beregninger for en given case. 

Her bliver der foretaget beregninger for alle tre ordninger for at se, hvilken ordning der opnår den største 

skattebesvarelse for casen. 
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6. Præsentation af virksomheden 

Lars Christensen har siden 1988 drevet virksomheden L.C. Maskinfabrik, som har stor erfaring indenfor 

faget maskinarbejde og klejnsmedearbejde. Han har kunder i både Danmark og Skandinavien, som alle 

kræver høj kvalitet og punktlig levering. L.C. Maskinfabrik fremstiller og monterer stålkonstruktioner samt 

beslag for byggeri. Der arbejdes i stål, aluminium, bronze, plast mv. 

Lars Christensen har over årene valgt at specialisere sig i kundespecifikke underleverandøropgaver, som fx 

trykning af PH-lampeskærme, hvor loyalitet vægtes højt hos begge parter. Virksomheden har sin egen 

maskinpark, som blandt andet indeholder drejebænke, fræsemaskiner, boremaskiner, kantpresser og 

svejseværker.  

Lars Christensen har igennem alle årene været beskattet efter reglerne i personskatteloven. Trods det gode 

samarbejde med kunderne, har der været store svingninger i økonomien, da branchen er let påvirkelig af 

konjunkturen i landet.  

Lars Christensen er gift med Charlotte Christensen, som er funktionæransat i en anden ekstern virksomhed, 

og har ikke noget med L.C. Maskinfabrik at gøre.  

I forbindelse med opstarten af virksomheden købte han erhvervsejendommen, som består af lager og 

produktionslokaler for nominelt 2.166.667 kr. Vurderingen pr. 1. oktober 2011 udgør 3.550.000 kr. 

Ejendommen benyttes ikke privat, og er derfor medtaget fuldt ud i virksomhedens regnskab. Købet af 

ejendommen blev finansieret ved kontant udbetaling samt optagelse af prioritetsgæld i et 

realkreditinstitut.  

Lars Christensen står som ejer på en Ford Mondeo på hvide plader, som bruges til både privat og 

erhvervsmæssig kørsel. Her får han udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens takster for den 

erhvervsmæssige kørsel. Da bilen primært anvendes privat, og reglerne omkring kørselsgodtgørelse er 

anvendt, indgår bilen ikke i virksomhedens regnskab.    

Han har i samarbejdet med sin revisor opstillet et årsregnskab for 2011, en opgørelse af den skattepligtige 

indkomst for 2011, samt en opgørelse af de skattemæssige værdier ultimo 2010 som er vist i bilag 4. 

Desuden har han på opfordring fra revisor haft en opdeling af hans private og erhvervsmæssige økonomi 

fra januar 2011, da skiftet til virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen har været på tale, efter at 

virksomheden har haft en god indtjening de senere år. 

Nedenfor er vist hvorledes Lars og Charlotte Christensens økonomi fordeler sig for indkomståret 2011, hvor 

L.C. Maskinfabrik ikke er indregnet. 
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Figur 16: Indkomståret 2011     

  Lars Charlotte 

Personlig indkomst, løn 0 668.181 

Kapitalindkomst -31.162 -31.162 

Ligningsmæssige fradrag 20.900 15.900 

  
 

  

Privat formue 
 

  

Bankindestående 657.423 352.971 

Prioritetsgæld -750.000 -750.000 

Privat bolig 1.500.000 1.500.000 

Aktier 756.400 425.780 

Personbil 425.000 0 

   Lars og Charlotte Christensen ejer en villa i Køge kommune med 50 % hver. Lars Christensen ønsker at vide, 

om der vil være en skattebesparelse ved at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen 

frem for personskattelovens regler. Lars Christensens skat vil derfor i efterfølgende afsnit blive beregnet 

ved anvendelse af alle tre ordninger, for at finde den mest rentable ordning for ham og L.C. Maskinfabrik 

for regnskabsåret 2011. 

7. Beregning ved brug af personskatteloven 

7.1 Beregning af slutskat 

Lars Christensen driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, og bliver derfor personligt beskattet af 

virksomhedens overskud i hans personlige indkomst. I bilag 4 ses virksomhedens årsregnskab for 2011. Her 

fremgår virksomhedens resultat før renter på 1.721.104 kr., som skal indgå i hans personlige indkomst. 

På figur 16 fremgår det, at han betaler til både en ratepension og en kapitalpension. Da han er selvstændig 

erhvervsdrivende har han ikke de samme grænser, som almindelige lønmodtagere. Han kan i stedet 

indbetale og fradrage op til 30 % af virksomhedens skattepligtige indkomst på sin ratepension, jf. PBL § 18 

stk. 5.  Han har dog kun overført 100.000 kr. på ratepensionen i år, men havde altså muligheden for at 

opspare (1.624.138 kr. x 30 %) 487.241 kr. For reglerne vedr. kapitalpension er der ingen særordning for 

selvstændige erhvervsdrivende. 

Ved beregning af hans kapitalindkomst, er hans personlige renteudgifter fra figur 16 lagt til virksomhedens 

nettorenter. 

Lars Christensens ligningsmæssige fradrag består af udgifter til fagforening samt A-kasse og et 

beskæftigelsesfradrag, som vist i opgørelsen af hans skattepligtige indkomst på figur 17. 
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Figur 17: Opgørelse af den skattepligtige indkomst   

  
   

før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Personlig indkomst 
  

  

Overskud virksomhed 1.721.104 137.688 1.583.416 

Bidrag til ratepensioner 100.000 
 

-100.000 

Bidrag til kapitalpension 15.000 
 

-15.000 

Forsikringer, personalegoder mv. 0 
 

0 

Personlig indkomst i alt 
 

  1.468.416 

Samlet AM-bidrag 
 

137.688   

  
  

  

Kapitalindkomst 
  

  

Renteindtægter (virksomhed 8.784 + privat 0) 8.784 

Renteudgifter (virksomhed 105.751 + privat 31.162) -136.913 

Kapitalindkomst i alt 
  

-128.129 

  
  

  

Ligningsmæssige fradrag 
  

  

Fagligt kontingent 
  

-2.300 

Bidrag til A-kasse 
  

-5.000 

Beskæftigelsesfradrag (4,25 % af 1.720.399) (dog max 13.600) -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 
  

-20.900 

  
     

  

Skattepligtig indkomst 1.319.387 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse   

       Lars Christensen har, efter personskattelovens regler, en skattepligtig indkomst på kr. 1.319.387 i 2011, 

som der skal betales skat af. I og med den skattepligtige indkomst overstiger topskattegrænsen, vil hans 

skatteprocent udgøre 51,54 % 42 da han bor i Køge kommune. Der er sket et nedslag på 0,04 % af hans 

personlige indkomst tillagt kapitalpensionen og fratrukket topskattegrænsen, da man ikke må overstige 

skatteloftet, som ligger på 51,50 %.  

Figur 18: Opgørelse af skatter         

AM-bidrag 
 

8,00 % af  1.721.104 
 

137.688 

Bundskat 
 

3,64 % af  1.468.416 
 

53.450 

Topskat 
 

15,00 % af  1.093.516 * 164.027 

Sundhedsbidrag 8,00 % af  1.319.387 
 

105.551 

Kommuneskat 24,90 % af  1.319.387 
 

328.527 

Kirkeskat 
 

0,87 % af  1.319.387 
 

11.479 

Nedslag for beskatning over 51,5 % (51,54 % - 51,5 %) = 0,04 %   

af (1.467.767 + 15.000 - 389.900) 
 

-437 
  

     
  

3,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat -1.562 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sundhedsbidrag -3.432 

25,77 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat og kirkeskat -11.055 

  
     

  

Beregnet skat 
    

784.237 

 *) Topskattegrænsen ekskl. AM-bidrag udgør 389.900. Derfor fratrækkes den personlige indkomst 
ekskl. Bidrag til kapitalpension heri og dernæst tages 15 %. 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse   

                                                             
42 Skatteprocenten består af: Bundskat 3,64 %, Topskat 15 %, Sundhedsbidrag 8 %, Kommuneskat 24,9 % (51,54 % i 
alt) 
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Med nedslag i topskatten på 0,04 % efter reglerne for skatteloftet, samt hans personfradrag for 

bundskatten, sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten, udgør hans samlede skattetilsvar inkl. AM-

bidrag 783.841 kr. som skal bruges til sammenligning af ordningerne.  

Hans effektive skatteprocent beregnes som hans beregnede skat divideret med den personlige indkomst 

(784.237 /1.468.416) 53,41 %.  

7.2 Delkonklusion 

Ved beregning af Lars Christensens skattetilsvar ved anvendelse af reglerne i personskatteloven, skal han 

for indkomståret 2011, betale et skattetilsvar på 784.237 kr. som svarer til en effektiv skatteprocent på 

53,41 %. Ved anvendelse af disse regler, har han ikke mulighed for at spare op ud over hans rate- og 

kapitalpension.  
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8. Beregning ved brug af virksomhedsordningen 

Inden der kan foretages en beregning af slutskatten for indkomståret 2011, ved anvendelse af 

virksomhedsordningens regler, skal der ved opstart af ordningen foretages opgørelser af indskudskontoen 

og kapitalafkastgrundlaget, hvoraf kapitalafkastet beregnes.  

Da Lars Christensen, på opfordring fra sin revisor, har haft en klar opdeling af sin privatøkonomi og 

virksomhedens økonomi i året, opfylder han kravene for at kunne anvende reglerne for indkomståret. Hvis 

han træder ind i ordningen, skal valget træffes ved en positiv tilkendegivelse ved indgivelse af selvangivelse 

for indkomståret. 

8.1 Indgående aktiver 

Som beskrevet tidligere, skal alle 100 % erhvervsmæssige aktiver som udgangspunkt indgå i 

virksomhedsordningen. Nedenfor vil aktiverne for L.C. Maskinfabriks balance blive gennemgået med 

henblik på at foretage en vurdering af, om disse skal indgå i virksomhedsordningen eller ej.  

Depositum, tilgodehavender og periodeafgrænsninger skal indgå i virksomhedsordningen, da disse aktiver 

udelukkende er erhvervsmæssige. 

Finansielle aktiver må kun indgå i opgørelse af virksomhedens indskudskonto, hvis virksomheden driver 

næring som formål. Da L.C. Maskinfabrik ikke opfylder dette krav, må aktiebeholdningen ikke indgå i 

opgørelsen af indskudskontoen. 

Kun den erhvervsmæssige del, af grunde og bygninger må indgå i virksomhedsordningen. Da virksomheden 

udelukkende benytter ejendommen erhvervsmæssigt, skal hele ejendommen indgå. Hans private bolig må 

ikke indskydes. Ved opgørelsen af indskudskontoen kan ejendommen enten indgå til den offentlige 

ejendomsvurdering ved indkomstårets begyndelse eller den kontante anskaffelsessum, hvor det alene er 

den kontante anskaffelsessum, som indgår ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.  

Inventar og tekniske anlæg, i form af drejebænke mv. skal ligeledes indgå i virksomhedsordningen, da disse 

er 100 % erhvervsmæssige. Hvis Lars Christensen valgte at indskyde sin private bil ville det være muligt at 

indskyde den fuldt ud, selvom han også foretage privatkørsel i den. Hvis den indskydes, frafalder hans ret til 

kørselsgodtgørelse. I stedet vil han blive beskattet efter reglerne omkring fri bil.  

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer skal indgå i virksomhedsordningen til værdien efter eventuelle 

nedskrivninger. Altså den skattemæssige værdi ultimo året, jf. varelagerloven § 1 stk. 1-3.  

De likvider, som står i virksomhedens navn skal indgå i virksomhedsordningen, såfremt disse ikke benyttes 

til private formål.  
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8.2 Indgående passiver 

Hele den erhvervsmæssige gæld skal indgå i virksomhedsordningen, samt ved opgørelse af 

indskudskontoen, og kan ikke undlades. Lars Christensens private gæld må som udgangspunkt ikke indgå, 

men kan dog indskydes i virksomheden og indgå på indskudskontoen, såfremt den stadig er positiv eller går 

i nul.  

Ved opgørelse af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget, kan der tages udgangspunkt i den 

skattemæssige egenkapital i L.C. Maskinfabrik, med reguleringer for ejendommens værdi samt 

aktiebeholdningen. I denne case, benyttes denne form for opgørelse blot til kontrol, for at sikre at alle de 

rigtige aktiver og passiver medregnes. 

Virksomhedens prioritetsgæld skal indgå i virksomhedsordningen, og her kan den private gæld ligeledes 

indregnes, så længe indskudskontoen er positiv. Lars Christensens private gæld er ikke indregnet i 

efterfølgende beregninger, da han foretrækker en så stor indskudskonto som muligt. Han opnår derved 

ikke noget rentefradrag i sin personlige indkomst for sine private renteudgifter til boliglånet. Til gengæld 

bliver hans indskudskonto og kapitalafkastgrundlag ikke nedbragt med den privat gæld, og han opnår 

derved et større kapitalafkast hvert år, og mulighed for at hæve et større skattefrit beløb på 

indskudskontoen efter reglerne i hæverækkefølgen.  

Virksomhedens kortfristede gæld, bestående af forudbetalinger fra kunder, leverandørgæld samt anden 

gæld, som skal medtages i virksomhedsordningen, da de vedrører virksomheden 100 %. Den 

erhvervsmæssige gæld skal indgå ved opgørelsen af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget. 

8.3 Opgørelse af indskudskontoen 

Indskudskontoen er en opgørelse af værdierne af de aktiverne som den selvstændige har indskudt i 

virksomheden, fratrukket gælden. Indskudskontoen er et udtryk for den egenkapital, som ejeren har skudt 

ind i virksomhedsordningen.   

Indskudskontoen beregnes for indkomståret 2011, på baggrund af den skattemæssige balance for 2010, 

som ses i bilag 4. Hvilke aktiver og passiver der kan indgå i virksomhedsordningen er blevet gennemgået i 

sidste 8.1 og 8.2. 
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Figur 19: Indskudskontoen     

Aktiver ved start af virksomhedsordningen 
 

  

  Depositum 75.667   

  Grunde og bygninger, kostpris 2.166.667   

  Inventar 132.471   

  Aktier 622.363   

  Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 636.783   

  Igangværende arbejder 700.000   

  Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 1.525.339   

  Periodeafgrænsningsposter 26.013   

  Likvide beholdninger 547.026 6.432.327 

Ejendommens kostpris 
 

-2.166.667 

Ejendommens seneste offentlige ejendomsvurdering 3.550.000 

Aktier jf. VSL § 2 
 

-622.363 

Gæld ved start af virksomhedsordningen 
 

  

  Prioritetsgæld -1.514.297   

  Modtagne forudbetalinger fra kunder -9.000   

  Leverandør af varer og tjenesteydelser -886.031   

  Anden gæld -397.599 -2.806.927 

Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen 
 

0 

  
  

  

Indskudskonto udgør ved opstart 
 

4.386.370 

Kilde: Egen tilvirkning     

    Ifølge figur 19, kan Lars Christensen indskyde 4.386.370 kr. på indskudskontoen primo 2011, da den 

skattemæssige gæld skal fratrækkes i de skattemæssige aktiver. Den offentlige ejendomsvurdering er 

større end anskaffelsessummen, og indgår derfor i beregningen af indskudskontoen. 

Aktierne må ikke indgå til opgørelsen, da han ikke driver virksomheden med næring som formål. Disse er 

derfor ligeledes fragået.  

Da indskudskontoen er positiv, har han en oplagt mulighed for at indskyde sin egen private gæld, men da 

han tidligere har ønsket, at denne ikke skal indregnes i virksomheden, indskydes den ikke på 

indskudskontoen. 

Det betyder, at Lars Christensen vil have mulighed for at hæve 4.386.370 kr. skattefrit såfremt øvrige 

henlæggelser i hæverækkefølgen er hævet forinden.  
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8.4 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Til opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget benyttes de samme skattemæssige værdier, som til opgørelsen af 

indskudskontoen primo 2011.  

Figur 20: Kapitalafkastgrundlag     

Virksomhedens aktier, primo 
 

  

  Depositum 75.667   

  Grunde og bygninger, kostpris 2.166.667   

  Inventar 132.471   

  Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 636.783   

  Igangværende arbejder 700.000   

  Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 1.525.339   

  Periodeafgrænsningsposter 26.013   

  Likvide beholdninger 547.026 5.809.964 

Virksomhedens passiver, primo 
 

  

  Prioritetsgæld -1.514.297   

  Modtagne forudbetalinger fra kunder -9.000   

  Leverandør af varer og tjenesteydelser -886.031   

  Anden gæld -397.599 -2.806.927 

Beløb, som er bogført på mellemregningskontoen, VSL § 4a 
 

0 

Beløb, som tvunget er afsat til senere hævning, VSL § 4 0 

Beløb, som frivilligt er afsat til senere hævning efter VSL § 10 0 

Beløb, der overføres fra virksomheden til privatøkonomien, VSL § 2 stk. 5 0 

  
  

  

Kapitalafkastgrund primo 
 

3.003.036,67 

Kilde: Egen tilvirkning     

    Som nævnt i afsnit 8.1 værdiansættelse, skal ejendommen indgå til den kontante anskaffelsessum ved 

opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, og aktier må ikke indgå ligesom ved indskudskontoen.  

L.C. Maskinfabrik har således et kapitalafkastgrundlag primo på kr. 3.003.036,67 kr. for indkomståret 2011, 

hvoraf kapitalafkastet skal beregnes. 

Kapitalafkastsatsen for 2011 udgør 2 %, og giver derved et kapitalafkast på (3.003.036,67 x 2 %) 60.060,73 

kr. for indkomståret 2011, som Lars Christensen kan trække ud af virksomheden og bliver beskattet som 

kapitalindkomst. 

Indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er stort set ens. Forskellen skyldes de forskellige 

indregningsværdier af ejendommen. Grunden til at begge konti er så ens skyldes, at det er opstartsåret. Der 

har hverken været hævninger eller overførelser primo året, men derimod kun indskud  

8.5 Årets skattepligtige resultat 

For at kunne sammenligne beskatningen ved anvendelse af de tre beskatningsmetoder, er det en 

forudsætning at Lars Christensen hæver hele årets overskud til at starte med. Fordelingen af årets overskud 

kan opgøres således: 
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figur 21: Fordeling af virksomhedens overskud   

Virksomhedens overskud 

1.624.138 

Opsparet overskud Hævet overskud 

(virksomhedsskat 
på 25 %) 

Kapitalafkast Resterende overskud 

(kapitalindkomst) (personlig indkomst) 

0 60.060,73 1.564.077,27 

kilde: Grundlæggende skatteret, 2011, s. 511 med egne tal   

      
 Når hele årets skattepligtige resultat, fra bilag 4, bliver hævet, fordeler det sig over kapitalafkastet på 

60.060,73 kr., som beskattes som kapitalindkomst, og det resterende overskud på 1.564.077,27 kr., som 

beskattes som personlig indkomst i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

8.6 Beregning af slutskat 

Til beregning af den skattepligtige indkomst, er der ved anvendelse af virksomhedsordningen nogle 

ændringer fra personskattelovens regler.  

Der skal betales et AM-bidrag af virksomhedens resultat, som er virksomhedens skattepligtige resultat efter 

renter, fratrukket kapitalafkastet. Der er til gengæld ikke ændret på pensionsindbetalingerne, da disse 

stadig er under den personlige indkomst. 

Da virksomhedens nettorenter nu fragår i den personlige indkomst, er de ikke længere under 

kapitalindkomsten, som nu kun indeholder kapitalafkastet og de private nettorenter. 

De ligningsmæssige fradrag er uændrede i forhold til beregningen af den skattepligtige indkomst ved 

personskatteloven.  

Den skattepligtige indkomst er beregnet til 1.331.949 kr. hvilket altså er 12.562,30 kr. mere end ved 

anvendelse af personskatteloven. Dette skyldes, at der i figur 22 nedenfor er beregnet AM-bidrag af 

kapitalafkastet samt virksomhedens nettorenter. Den samlede personlige indkomst er derfor mindre end 

ved personskatteloven. Kapitalindkomsten er derimod steget da virksomhedens nettorenter ikke indgår 

længere.  
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Figur 22: Opgørelse af den skattepligtige indkomst   

  før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Personlig indkomst 
  

  

Overskud virksomhed 1.721.104 
 

  

Kapitalafkast -60.061 
 

  

Renteindtægter (virk. 8.784) 8.784 
 

  

Renteudgifter (virk. 105.751) -105.751 
 

  

Fri bil 0 
 

  

Resultat af virksomheden 1.564.077 125.126 1.438.950 

Bidrag til ratepensioner 100.000 
 

-100.000 

Bidrag til kapitalpension 15.000 
 

-15.000 

Personlig indkomst i alt 
 

  1.323.950 

Samlet AM-bidrag 
 

125.126   

  
  

  

Kapitalindkomst 
  

  

Kapitalafkast 60.061 

Renteindtægter (private 0) 0 

Renteudgifter (privat 31.162) -31.162 

Kapitalindkomst i alt 
  

28.899 

  
  

  

Ligningsmæssige fradrag 
  

  

Fagligt kontingent 
  

-2.300 

Bidrag til A-kasse 
  

-5.000 

Beskæftigelsesfradrag (4,25 % af 1.720.399) (dog max 13.600) -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 
  

-20.900 

  
  

  

Skattepligtig indkomst 1.331.949 

    

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse   

       Når skatten dernæst skal beregnes, er fremgangsmåden den samme som ved personskatteloven. Der er det 

samme personfradrag, og uændrede skattesatser.  

Figur 23: Opgørelse af skatter         

AM-bidrag 
 

8,00 % af  1.564.077 
 

125.126 

Bundskat 
 

3,64 % af  1.323.950 
 

48.192 

Topskat 
 

15,00 % af  949.050 * 142.358 

Sundhedsbidrag 8,00 % af  1.331.949 
 

106.556 

Kommuneskat 24,90 % af  1.331.949 
 

331.655 

Kirkeskat 
 

0,87 % af  1.331.949 
 

11.588 

Nedslag for beskatning over 51,5 % (51,54 % - 51,5 %) = 0,04 %   

af (1.467.767 + 15.000 - 389.900) -380 
  

     
  

3,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat -1.562 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sundhedsbidrag -3.432 

25,77 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat og kirkeskat -11.055 

  
     

  

Beregnet skat 
    

749.046 

 *) Topskattegrænsen ekskl. AM-bidrag udgør 389.900. Derfor fratrækkes den personlige indkomst 
ekskl. Bidrag til kapitalpension heri og dernæst tages 15 %. 

  
     

  

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse   
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Med nedslag i topskatten på 0,04 % efter reglerne for skatteloftet, samt hans personfradrag for 

bundskatten, sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten, udgør hans samlede skattetilsvar inkl. AM-

bidrag 749.046 kr. jf. figur 23, som skal bruges til sammenligning af ordningerne.  

Hans effektive skatteprocent beregnes som hans beregnede skat divideret med den personlige indkomst 

(749.049 /1.323.950) 56,58 %. 

8.7 Delkonklusion 

I de ovenstående afsnit er indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget blevet beregnet for indkomståret 

2011. Dernæst er kapitalafkastet beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget, som efterfølgende er indregnet i 

Lars Christensen personlige skattepligtige indkomst og skattetilsvar.  

Lars Christensen skattetilsvar er beregnet til 749.064 kr. med en effektiv skatteprocent på 56,58 % når han 

vælger at hæve hele overskuddet i indkomståret 2011.  
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9. Beregning ved brug af kapitalafkastordningen 

Lars Christensen driver en selvstændige erhvervsvirksomhed og er fuldt skattepligtig til landet, og opfylder 

derfor også reglerne for anvendelse af kapitalafkastordningen. Når denne ordningen benyttes, skal der 

beregnes et årligt kapitalafkastgrundlag, som beregnes ud fra primo værdierne for 2011. Altså de 

skattemæssige ultimo værdier for 2010, ligesom ved beregning af kapitalafkastgrundlaget under 

virksomhedsordningen. 

Inden beregningen af kapitalafkastgrundlaget vil L.C. Maskinfabriks aktiver og passiver blive gennemgået, 

da ikke alt må indgå i opgørelsen.  

9.1 Indgående aktiver 

Som udgangspunkt skal alle erhvervsmæssige aktiver indgår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, hvor 

varegæld fratrækkes. Der er dog nogle enkelte undtagelser til aktiver som ikke må indgå. 

Grunde og bygninger, som er benyttet erhvervsmæssigt skal indgå i kapitalafkastgrundlaget med den 

nominelle anskaffelsessum samt omkostninger til eventuelle ombygninger, og ikke den offentlige 

ejendomsvurdering som anvendt ved opgørelsen af indskudskontoen.  

Virksomhedens tekniske anlæg og driftsmidler skal ligeledes indgå, da disse vedrører virksomhedens drift. 

De skal indgå i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget med den afskrivningsberettede skattemæssige 

saldoværdi. 

Varebeholdningen, igangværende arbejde og varedebitorer vedrører ligeledes virksomhedens drift, og skal 

indgå i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget med den skattemæssige værdi med fradrag af varegæld som 

er opstået i den forbindelse, samt forudbetaling fra kunder. Hvis varegælden er større end de tre 

ovennævnte poster, skal den negative saldo ikke medtages i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

Periodeafgrænsninger er ikke et aktiv, der kan indgå i kapitalafkastgrundlaget, da det blot er en forskydning 

af en omkostning i driften. Det samme gør sig gældende ved depositum, da denne ikke er opstået i 

forbindelse med driften i virksomheden. Den likvide beholdning, fordringer og finansielle aktiver medtages 

ligeledes heller ikke i kapitalafkastgrundlaget. 

9.2 Indgående passiver 

Den eneste gæld, der må indgå i kapitalafkastgrundlaget er varegælden og forudbetaling fra kunder, hvis 

den er opstået i forbindelse med et tilgodehavende ved salg, igangværende arbejder eller 

varebeholdningen. En negativ saldo må ikke indgå. 
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Det vil sige, at prioritetsgæld og anden gæld ikke skal medregnes i kapitalafkastgrundlaget da disse ikke 

vedrører virksomhedens drift.  

9.3 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Kapitalafkastgrundlaget beregnes for indkomståret 2011, på baggrund af den skattemæssige balance for 

2010, som ses i bilag 4. Hvilke aktiver og passiver der kan indgå i virksomhedsordningen er blevet 

gennemgået i sidste afsnit. 

figur 24: Kapitalafkastgrundlag     

  31.12.2010   

Grunde og bygninger 2.166.667   

Tekniske anlæg, driftsmidler mv. 132.471 2.299.137 

  
 

  

Igangværende arbejde 700.000   

Varedebitorer 1.525.339   

Varelager 636.783   

Varegæld -886.031 1.976.090 

  
 

  

Kapitalafkastgrundlag, primo 2011 
 

4.275.227 

Kilde: egen tilvirkning     

   Kapitalafkastgrundlaget primo 2011 er beregnet til 4.275.227 kr. hvorved kapitalafkastsatsen skal gangens 

med kapitalafkastgrundlaget for at finde kapitalafkastet for 2011. Satsen for 2011 er på 2 %. Dette giver et 

kapitalafkast på (4.275.227 x 2 %) 85.504,55 kr.  

Det beregnede kapitalafkast må ikke overstige den negative nettokapitalindkomst eller den positive 

personlige nettoindkomst jf. maksimeringsreglen som er vist nedenfor.  

     
  Figur 25: Maksimeringsreglen     

     
  

      
  

Kapitalgrundlag primo 2011 
 

4.275.227 
 

  
Afkastgrundlag primo 

(4.275.227) 
    

  

Kapitalafkast 2011 (2.675.000 x 2 %) 85.505 
 

  
    

  

     
  

  
Negativ 

nettokapitalindkomst 
(-128.129) 

  

Personlig indkomst 
   

    
 

      

 
Overskud i virksomheden 1.720.399 

  
   x sats 

 (x 2 %) 
  

 
  

 
Ratepension 100.000 

  
    

   
  

 
Kapitalpension 15.000 1.835.399 

 
    

 
  

   
  

Kapitalindkomst, netto 
   

  Maksimering kan ikke 
overstige de to faktorer 

(85.505) 

  
 

Positiv personlige 
nettoindkomst 

(1.835.399) 

  

 
Renteindtægter 8.784 

  
        

 
Renteudgifter -136.913 -128.129 

 
  

  
  

     
                

kilde: egen tilvirkning 

           

             Her fremgår det, at den personlige indkomst udgør 1.835.399, som er en sammensætning af 

virksomhedens resultat før renter samt Lars Christensen personlige indbetaling til hans ratepension og 

kapitalpension. Den negative nettokapitalindkomst udgør -128.129 kr. som indeholder både virksomhedens 
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og hans private renteudgifter og renteindtægter. Men da det beregnede kapitalafkast ikke talmæssigt 

overstiger kapitalindkomsten og den personlige indkomst, kan denne indgå ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. 

9.4 Årets skattepligtige resultat 

For at kunne sammenligne beskatningen ved anvendelse af de tre beskatningsmetoder er det en 

forudsætning, at Lars Christensen hæver hele årets overskud til at starte med, og ikke hensætter en del af 

overskuddet på konjunkturudligningskontoen.  

9.5 Beregning af slutskat 

Kapitalafkastordningen kan ses som en overbygning af personskatteloven, og derved er forskellene 

minimale når Lars Christensens personlige skattepligtige indkomst beregnes.  

Den eneste forskel er blot, at kapitalafkastet skal fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i 

kapitalindkomsten. Når den fratrækkes i den personlige indkomst, er den med til at nedbringe AM-bidraget. 

Figur 26: Opgørelse af den skattepligtige indkomst   

  
   

før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Personlig indkomst 
  

  

Overskud virksomheden 1.721.104 
 

  

Kapitalafkast -85.505 
 

  

Resultat af virksomheden 1.635.600 130.848 1.504.752 

Bidrag til ratepensioner 100.000 
 

-100.000 

Bidrag til kapitalpension 15.000 
 

-15.000 

Forsikringer, personalegoder mv. 0 
 

0 

Personlig indkomst i alt 
 

  1.389.752 

Samlet AM-bidrag 
 

130.848   

  
  

  

Kapitalindkomst 
  

  

Kapitalafkast 85.505 

Renteindtægter (virksomhed 8.784 + privat 0) 8.784 

Renteudgifter (virksomhed 105.751 + privat 31.162) -136.913 

Kapitalindkomst i alt 
  

-42.624 

  
  

  

Ligningsmæssige fradrag 
  

  

Fagligt kontingent 
  

-2.300 

Bidrag til A-kasse 
  

-5.000 

Beskæftigelsesfradrag (4,25 % af 1.720.399) (dog max 13.600) -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 
  

-20.900 

  
     

  

Skattepligtig indkomst 1.326.227 

  
     

  

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse   

       Lars Christensen har, efter kapitalafkastordningen, en skattepligtig indkomst på kr. 1.326.227 i 2011, som 

der skal betales skat af. Forskellen fra den skattepligtige indkomst ved anvendelse af personskatteloven 

udgør 6.840 kr. hvilket svarer til AM-bidraget på 8 % af kapitalafkastet. 
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Når skatten beregnes i figur 27, er fremgangsmåden den samme som ved personskatteloven. Der er det 

samme personfradrag, og uændrede skattesatser.  

Med nedslag i topskatten på 0,04 % efter reglerne for skatteloftet, samt hans personfradrag for 

bundskatten, sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten, udgør hans samlede skattetilsvar inkl. AM-

bidrag 765.075 kr. jf. figur 27, som skal bruges til sammenligning af ordningerne.  

Hans effektive skatteprocent beregnes som hans beregnede skat divideret med den personlige indkomst 

(765.075 /1.389.752) 55,05 %.  

Figur 27: Opgørelse af skatter         

AM-bidrag 
 

8,00 % af  1.635.600 
 

130.848 

Bundskat 
 

3,64 % af  1.389.752 
 

50.587 

Topskat 
 

15,00 % af  1.014.852 * 152.228 

Sundhedsbidrag 8,00 % af  1.326.227 
 

106.098 

Kommuneskat 24,90 % af  1.326.227 
 

330.231 

Kirkeskat 
 

0,87 % af  1.326.227 
 

11.538 

Nedslag for beskatning over 51,5 % (51,54 % - 51,5 %) = 0,04 %   

af (1.467.767 + 15.000 - 389.900) 
   

-406 
  

     
  

3,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat 
 

-1.562 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sundhedsbidrag -3.432 

25,77 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat og kirkeskat -11.055 

  
     

  

Beregnet skat 
    

765.075 

 *) Topskattegrænsen ekskl. AM-bidrag udgør 389.900. Derfor fratrækkes den personlige 
indkomst ekskl. Bidrag til kapitalpension heri og dernæst tages 15 %. 

  
     

  

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse   

       

9.6 Delkonklusion 

I de ovenstående afsnit er kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastet beregnet for indkomståret 2011. 

Kapitalafkastgrundlaget er opgjort ved at gennemgå L.C. Maskinfabriks aktiver og passiver. Det beregnede 

kapitalafkast er beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget, og overstiger ikke maksimeringsreglen hvorfor 

kapitalafkastet er indregnet i Lars Christensens personlige skattepligtige indkomst.  

Lars Christensens skattetilsvar er beregnet til 765.075 kr. med en effektiv skatteprocent på 55,05 %, hvis 

han vælger at hæve hele overskuddet i indkomståret 2011.  
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10. Sammenligning af resultater 

Til sammenligning af de tre beskatningsformer er den skattepligtige indkomst, AM-bidraget, skattetilsvaret 

og den effektive skatteprocent oplistet til sammenligning.  

Figur 28: Sammenligning af beskatningsformerne       

  PSL VSO KAO 

Personlig indkomst 1.468.416 1.323.950 1.389.752 

Kapitalindkomst -128.129 28.899 -42.624 

Ligningsmæssige fradrag -20.900 -20.900 -20.900 

Skattepligtig indkomst 1.319.387 1.331.949 1.326.228 

  
  

  

AM-bidrag 137.688 125.126 130.848 

Besparelse af AM-bidrag i forhold til PSL 
 

12.562 6.840 
  

  
  

Skattetilsvar inkl. AM-bidrag 784.237 749.046 765.075 

Besparelse af skattetilsvar i forhold til PSL 
 

35.191 19.162 
  

  
  

Effektiv skatteprocent i forhold til den skattepligtige indkomst 59,44 % 56,24 % 57,69 % 

Effektiv skatteprocent i forhold til den personlige indkomst 53,41 % 56,58 % 55,05 % 

Kilde: egen tilvirkning       

10.1 Den skattepligtige indkomst 

Den skattepligtige indkomst er sammensat af den personlige indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige 

fradrag. Det fremgår, at den skattepligtige indkomst er lavest ved anvendelse af personskatteloven. Dette 

skyldes AM-bidraget, som er mindre ved både virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Til 

gengæld er den personlige indkomst mindre ved både virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, 

hvor virksomhedens nettorenter helt eller delvist fratrækkes i den personlige indkomst. 

Ved virksomhedsordningen fratrækkes alle virksomhedens nettorenteudgifter i den personlige indkomst, 

og der kan beregnes et kapitalafkast, som ligeledes fragår i den personlige indkomst, men som 

efterfølgende tillægges kapitalindkomsten. Forskellen imellem personskatteloven og 

kapitalafkastordningen er kapitalafkastet.  

Den personlige indkomst tager i alle tre beskatningsformer udgangspunkt i at hele virksomhedens 

skattepligtige resultat hæves. Lars Christensens udgifter til ratepensionen og kapitalpension befinder sig 

ligeledes i den personlige indkomst for alle beskatningsformerne.  

De ligningsmæssige fradrag er uændrede i alle tre beskatningsformer, og består af hans faglige kontingent, 

bidrag til A-kassen og beskæftigelsesfradraget.  
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10.2 Kapitalindkomst 

Som nævnt ovenfor er der stor forskel i kapitalindkomsten på de forskellige ordninger, da virksomhedens 

renter indgår i den personlige indkomst, og ikke kapitalindkomsten når man anvender 

virksomhedsordningen. I kapitalafkastordningen indgår alle renter i kapitalindkomsten. 

Ud over virksomhedens renter, indgår kapitalafkastet i kapitalindkomsten. Kapitalafkastet udgør 60 t.kr. i 

virksomhedsordningen og 85 t.kr. i kapitalafkastordningen, da kapitalafkastgrundlaget er forskelligt i 

ordningerne.  På figur 28 er kapitalindkomsten i virksomhedsordningen positiv, da kapitalkastet på 60 t.kr. 

er større end Lars Christensens personlige renteudgifter.  

Under kapitalafkastordningen er kapitalindkomsten stadig negativ, da virksomhedens renteudgifter på 

105.751 kr. fratrækkes her, og kapitalafkastet er beregnet til 85 t.kr. 

10.3 AM-bidrag 

AM-bidraget er forskelligt ved alle tre beskatningsformer, da grundlaget for beregningen er forskellige.  

Ved personskatteloven beregnes AM-bidraget af virksomhedens skattemæssige resultat før renter og udgør 

derved 137.688 kr. Ved virksomhedsordningen beregnes AM-bidraget af virksomhedens resultat, som besår 

af virksomhedens skattemæssige resultat efter renter, fratrukket kapitalafkastet. Det betyder at Lars 

Christensens skattepligtige indkomst bliver 12.562 kr. større end den skattepligtige indkomst ved 

personskatteloven, da de 12.562 kr. er AM-bidraget af kapitalafkastet og virksomhedens nettorenter. 

Ved kapitalafkastordningen beregnes AM-bidraget ligeledes af virksomhedens resultat, som i dette tilfælde 

består af virksomhedens skattemæssige resultat før renter fratrukket kapitalafkastet og udgør derved 

130.848 kr. Dette resulterer i en besparelse i AM-bidraget på 6.840 kr. Denne besparelse er forskellen i den 

skattepligtige indkomst imellem personskatteloven og kapitalafkastordningen. 

10.4 Slutskat 

Det ses, at skattetilsvaret ved personskatteloven udgør 784.237 kr. som er 35.191 kr. større end 

skattetilsvaret i virksomhedsordningen, som lyder på 749.046 kr. og 19.162 kr. større end skattetilsvaret i 

kapitalafkastordningen, som lyder på 765.075 kr.   

Skattetilsvaret i personskatteloven er større end de øvrige ordninger, da der skal betales cirka 11.000 kr. 

mere i topskat og 2.000 kr. mere i bundskat i forhold til gennemsnittet af de tre ordninger, da topskatten og 

bundskatten beregnes ud fra den personlige indkomst, som er størst i personskatteloven. Derudover er det 

konstateret ovenfor, at AM-bidraget ligeledes er størst ved personskatteloven, som er med til at presse 

skattetilsvaret op. Men selvom der skal betales mere i topskat og AM-bidrag i personskatteloven, så bliver 
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skatten for sundhedsbidraget, kommuneskatten og kirkeskatten mindst i de tre ordninger, da disse 

beregnes ud fra den skattepligtige indkomst, som er lavest ved personskatteloven.  

10.5 Delkonklusion 

Når virksomhedens resultat hæves i året, og ikke opspares, vil det bedst kunne betale sig for Lars 

Christensen at anvende virksomhedsordningen, da hans samlede skattetilsvar udgør 749.046 kr. med en 

effektiv skatteprocent i forhold til den personlige indkomst på 56,58 %, og hvis han fortsætter efter 

reglerne i personskatteloven udgør hans skattetilsvar 784.237 kr. med en effektiv skatteprocent i forhold til 

den personlige indkomst på 53,41 %. Lars Christensen kan altså spare 35.191 kr. ved at skifte til 

virksomhedsordningen, når han vælger at hæve hele overskuddet i indkomståret 2011. Hvis han vælger at 

skifte til kapitalafkastordningen i stedet, vil han spare 19.162 kr.  

Når Lars Christensen vælger, om han vil anvende virksomhedsordningen for at opnå denne besparelse, 

kræver det nødvendigvis ikke bistand til revisor, men i mange tilfælde vil det være fornuftigt og nødvendigt, 

da reglerne er komplicerede. Derfor skal omkostningerne hertil helst ikke udgør mere end besparelsen, for 

at ordningen stadig skal være rentabel for ham.  

Hvis han i stedet vælger at anvende kapitalafkastordningen, vil udgifterne til revisor ikke nødvendigvis være 

særlige store eller ikke eksisterende, da reglerne er forholdsvis simple, og kan ses som en overbygning til 

reglerne i personskatteloven. 
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11. Optimering af skatten 

I ovenstående afsnit blev besparelsen ved anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 

frem for personskatteloven beregnet for Lars Christensen, under forudsætningen af, at han hævede hele 

virksomhedens overskud.  

Et af formålene med virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen er muligheden for 

resultatudjævning af virksomhedens overskud. I dette afsnit vil Lars Christensens skattetilsvar i 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen blive beregnet, i form af optimering af hans skat for 

indkomståret 2011. Dette gøres ved at anvende mulighederne for opsparing af overskud, henlæggelse til 

senere hævninger og hensættelse til konjunkturudligningskontoen. 

11.1 Optimering af skatten ved virksomhedsordningen 

Når der optimeres, skal den personlige indkomst helst ikke overstige topskattegrænsen, så 

marginalskatten43 kan blive så lav som muligt.  

Hvis Lars ikke skal op og betale topskat, skal han maksimalt hæve 532.500 kr. da bundgrænsen for 

topskatten lyder på 389.900 kr. før AM-bidrag. Herefter skal udgifterne til hans ratepension tillægges på de 

100.000 kr. da disse indgår i beregningsgrundlaget for topskatten. Dernæst tillægges AM-bidraget ved at 

dividere med 92 % og efterfølgende gange med 100 %. Dette giver i alt Lars Christensen mulighed for at 

hæve 532.500 kr. i hans personlige indkomst i indkomståret 2011, jf. udregning nedenfor. 

Topskattegrænsen 389.900 
Ratepension 100.000 

I alt (92 %) 489.900 
AM-bidrag 42.600 

Maksimal hævet personlig indkomst (100 %) 532.500 

 

11.1.1 Henlæggelse til senere hævning 

Lars Christensen har i løbet af indkomståret hævet 562.578 kr. jf. note 4 i L.C. Maskinfabriks regnskab jf. 

bilag 4. Ud af det hævede beløb har han hævet kapitalafkastet på 60.060 kr. og en virksomhedsacontoskat 

på 257.894 kr. som fremgår af overskudsdisponeringen på figur 29.1.  

Hævningen til betalingen af virksomhedsskatten, anses som en tvungen hævning i den udvidede 

hæverækkefølge, og kan hæves som nummer tre i rækken. Dernæst har han hævet kapitalafkastet, der 

ligeledes anses som en tvungen hævning, og ligger nummer fem i rækken jf. figur 8. Først nede under de 

frivillige hævninger fremgår øvrige hævninger som beskattes i den personlige indkomst.  

                                                             
43 Marginalskatten er den forøgelse i skattebetalingen, der skal betales af en øget indtægt. Altså den betalte skat af 
den sidst tjente krone. (Kilde: skm.dk/tal_statistik/indkomstfordeling/689.html)  
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Derfor vil hans samlede hævninger i note 4 blive fratrukket kapitalafkastet og virksomhedsacontoskatten, 

så hans samlede hævninger i indkomståret, der beskattet som personlige indkomst udgør 244.632 kr.  

Da han maksimalt bør hæve 532.500 kr. i den personlige indkomst, bliver der hensat 287.867 kr. til senere 

faktiske hævninger, da overskudsdisponeringen nedenfor på figur 29.1 viser en personlige indkomst på 

532.500 kr. Der henvises til figur 29 for udregningen. 

figur 29: Hensat til senere faktiske hævninger   

Faktisk hævet i indkomståret 2011 

 
562.587,33 

Hævet kapitalafkast 

  
-60.060,73 

Tvungen hævning af virksomhedsskat 

 
-257.894,32 

Rest hævninger 

   
244.632,29 

Maksimal hævning uden topskat betaling 532.500,00 

   Hensat til senere faktiske hævninger 

 
287.867,71 

kilde: egen tilvirkning       

     
11.1.2 Overskudsdisponering 

Nu hvor Lars Christensens maksimale personlige indkomst er beregnet, kan der foretages en 

overskudsdisponering, hvor der tages udgangspunkt i virksomhedens skattemæssige resultat efter renter, 

som dernæst fordeles ud på kapitalindkomst, personlig indkomst og virksomhedsindkomst.  

Figur 29.1: Kassesystemet 
  

   
Overskud efter renter 

 
   

1.624.138 
 

  
    

 

  
Resterende overskud 

 
Kapitalafkast 

  
1.564.077 

 
60.061 

 
    

  

 
Virksomhedsindkomst 

 
Personlig indkomst 

 
 

1.031.577 
 

532.500 
 

    
   Virksomhedsskat 

 
Opsparet overskud 

  257.894 
 

773.683 
  Kilde: Egen tilvirkning 

    

     Kapitalafkastet er uændret i forhold til tidligere beregninger, da kapitalafkastgrundlaget er uændret når der 

foretages en overskudsdisponering. Det resterende overskud udgør derfor 1.564.077 kr., hvor den 

maksimale personlige indkomst på 532.500 kr. fratrækkes, så virksomhedsindkomsten står tilbage, og 

udgør 1.031.577 kr. Af virksomhedsindkomsten skal der betales 25 % i acontoskat (1.031.577 x 25 %) som 

udgør 257.894 kr. Til sidst er 773.683 kr. tilbage af overskuddet, som kan opspares i virksomheden. 

11.1.3 Udskudt skat 

Når der opspares i virksomhedsordningen slipper Lars Christensen ikke for at skulle betale skat af det 

opsparede beløb. Han udskyder i stedet skatten, da beskatningen først sker når beløbet hæves i 
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virksomheden. Det er derfor vigtigt at vide hvor meget skat der er udskudt, da den skal betales når det 

hæves.  

Den udskudte skat beregnes ved at finde det opsparede overskud ekskl. AM-bidrag. Dernæst beregnes 

skatten heraf ved at gange med marginalskatten. Det samlede beløb der skal til beskatningen udgør AM-

bidraget og den beregnede marginalskat. Da der allerede er blevet betalt 25 % af det opsparet overskud, 

skal dette fratrækkes for af den samlede beregnede skat inkl. AM-bidrag. Dette fremgår af figur 30 

nedenfor. 

figur 30: Udskudt skat       
Opsparet overskud     1.031.577 
AM-bidrag af det opsparede overskud 8 % -82.526 

Opsparet overskud ekskl. AM-bidrag 
 

949.051 
skat til betaling af opsparet overskud 51,50 % -488.761 

  
   

  
Total skat til betaling (488.761 + 82.526) 571.287 
Allerede betalt aconto 

  
-257.894 

Udskudt skat 
   

313.393 

kilde: egen tilvirkning       

     Det fremgår, at Lars Christensen har en udskudt skat på 313.393 kr. Når han vælger at hæve det opsparede 

overskud, skal det indgå i den personlige indkomst, og den tidligere betalte acontoskat vil blive modregnet i 

slutskatten i det indkomstår han vælger at hæve fra kontoen for opsparet overskud.  

11.1.4 Beregning af slutskat 

Efter overskudsdisponeringen vil opgørelsen af den skattepligtige indkomst ændre sig, da 

virksomhedsindkomsten nu skal fratrækkes i den personlige indkomst, så resultat af virksomheden udgør 

532.500 før AM-bidrag, som ønsket i afsnit 11.1.  

Ved at foretage en overskudsdisponering bliver Lars’ skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 

382.898 kr. hvor den før optimering udgjorde 1.331.949 kr. da virksomhedsindkomsten nu fragår i hans 

personlige indkomst jf. figur 31. 

I og med den personlige indkomst, og dermed også den skattepligtige indkomst er formindsket, er hans 

skattetilsvar ligeledes blevet mindre.  
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Figur 31: Opgørelse af den skattepligtige indkomst     

  før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Personlig indkomst 
  

  

Overskud virksomhed 1.721.104 
 

  

Kapitalafkast -60.061 
 

  

Renteindtægter (virksomhed 8.784) 8.784 
 

  

Renteudgifter (virksomhed 105.751) -105.751 
 

  

Indkomst til virksomhedsbeskatning -1.031.577 
 

  

Fri bil 0 
 

  

Resultat af virksomheden 532.500 42.600 489.900 

Bidrag til ratepensioner 100.000 
 

-100.000 

Bidrag til kapitalpension 15.000 
 

-15.000 

Personlig indkomst i alt 
 

  374.900 

Samlet AM-bidrag 
 

42.600   
  

  
  

Kapitalindkomst 
  

  
Kapitalafkast 60.061 

Renteindtægter (private 0) 0 

Renteudgifter (privat 31.162) -31.162 

Kapitalindkomst i alt 
  

28.899 

  
  

  

Ligningsmæssige fradrag 
  

  

Fagligt kontingent 
  

-2.300 

Bidrag til A-kasse 
  

-5.000 

Beskæftigelsesfradrag (4,25 % af 1.721.104) (dog max 13.600) -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 
  

-20.900 

  
  

  

Skattepligtig indkomst 382.898 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse     

       I overskudsdisponeringen blev der hævet 532.500 kr. til beskatning som personlig indkomst. Det resulterer i 

at Lars Christensen ikke skal betale topskat. Til gengæld bliver han i stedet beskattet med 25 % af 

virksomhedsindkomsten som udgør (1.031.577 x 25 %) 257.894 kr. Lars Christensen opnår derved et samlet 

skattetilsvar på 427.396 kr. når han hæver op til topskattegrænsen. Hvis han hæver alt vil han, som 

beregnet tidligere, skulle betale 749.046 kr. i skat.  

Figur 32: Opgørelse af skatter         

AM-bidrag 
 

8,00 % af  532.500 
 

42.600 

Bundskat 
 

3,64 % af  374.900 
 

13.646 

Topskat 
 

15,00 % af  0 * 0 

Sundhedsbidrag 8,00 % af  382.898 
 

30.632 

Kommuneskat 24,90 % af  382.898 
 

95.342 

Kirkeskat 
 

0,87 % af  382.898 
 

3.331 

Aconto virksomhedsskat 25,00 % af  1.031.577 
 

257.894 
  

     
  

3,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat 
 

-1.562 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sundhedsbidrag -3.432 

25,77 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat og kirkeskat -11.055 

  
     

  

Beregnet skat 
    

427.396 

 *) Topskattegrænsen ekskl. AM-bidrag udgør 389.900. Derfor fratrækkes den personlige 
indkomst ekskl. Bidrag til kapitalpension heri og dernæst tages 15 %. 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse     
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Ved at benytte sig af fordelen ved optimering af den skattepligtige indkomst, opnår Lars Christensen en 

effektiv skatteprocent på (427.396 / (1.031.577 + 374.900)) 30,39 % frem for 56,24 % når hele overskuddet 

hæves.  

Når Lars Christensen beregnede skattetilsvar tillægges hans udskudte skat, vil hans samlede faktiske skat 

lyde på (427.396 + 331.393) 740.790 kr., som ligger tæt på hans skattetilsvar før optimeringen.  

11.2 Optimering af skatten ved kapitalafkastordningen 

Når der optimeres, skal den personlige indkomst helst ikke overstige topskattegrænsen. Ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen er det kun muligt at henlægge op til 25 % af virksomhedens overskud og minimum 

5.000 kr. som nævnt i afsnit 4.5.  

Da L.C. Maskinfabrik har haft et godt år, har hans virksomhed givet et stort overskud, som indebærer, at 

han ikke kan undgå at betale topskat ved anvendelse af kapitalafkastordningen. Det vil dog stadig være en 

fordel at hæve det maksimale beløb af overskuddet og henlægge på konjunkturudligningskontoen, da 

topskatten derved bliver mindre. 

L.C. Maskinfabrik har et overskud på 1.721.104 kr.44 og han kan derfor maksimalt henlægge (1.721.104 x 25 

%) 430.276 kr. på konjunkturudligningskontoen, mod en acontoskat på 25 % af det henlagte beløb. Han vil 

opnå et fradrag for henlæggelsen i det indkomstår han vælger at hæve indskuddet, og det hævede beløb 

skal indgå i hans personlige indkomst. 

11.2.1 Udskudt skat 

Når der opspares i kapitalafkastordningen slipper Lars Christensen ikke for at skulle betale skat af det 

opsparede beløb. Han udskyder i stedet skatten, da beskatningen først sker når beløbet hæves i 

virksomheden. Det er derfor vigtigt at vide hvor meget skat der er udskudt, da den skal betales når det 

hæves.  

Den udskudte skat beregnes på samme måde som i virksomhedsordningen, ved at finde det opsparede 

overskud ekskl. AM-bidrag. Dernæst beregnes skatten heraf ved at gange med marginalskatten. Det 

samlede beløb der skal til beskatningen udgør AM-bidraget og den beregnede marginalskat. Da der allerede 

er blevet betalt 25 % af det opsparet overskud, skal dette fratrækkes den samlede beregnede skat inkl. AM-

bidrag. Dette fremgår af figur 33 nedenfor. 

 

 

                                                             
44

 Der henvises til bilag 4 for årsregnskabet for 2011 
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figur 33: Udskudt skat       

Opsparet overskud     430.276 

AM-bidrag af det opsparede overskud 8 % -34.422 

Opsparet overskud ekskl. AM-bidrag 395.854 

Skat til betaling af opsparet overskud 51,50 % -203.865 

  

   

  

Total skat til betaling (34.422 + 238.287) 238.287 

Allerede betalt aconto 

  

-107.569 

Udskudt skat 

  

130.718 

kilde: egen tilvirkning       

    Det fremgår at Lars Christensen har en udskudt skat på 130.718 kr. Når han vælger at hæve det opsparede 

overskud, skal det indgå i den personlige indkomst, og den tidligere betalte acontoskat vil blive modregnet i 

slutskatten i det indkomstår han vælger at hæve fra kontoen for opsparet overskud.  

11.2.1 Beregning af slutskat 

Efter henlæggelse på konjunkturudligningskontoen vil den skattepligtige indkomst ændre sig, da det 

henlagte beløb nu skal fratrækkes i den personlige indkomst sammen med kapitalafkastet. 

Ved at foretage en henlæggelse bliver Lars Christensens skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 

930.373 kr. hvor den før optimering udgjorde 1.389.751 kr. da henlæggelsen, fratrukket AM-bidrag, nu 

fragår i hans personlige indkomst jf. figur 34. 

Figur 34: Opgørelse af den skattepligtige indkomst     

  
   

før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 
Personlig indkomst 

  
  

Overskud virksomheden 1.721.104 
 

  

Kapitalafkast -85.505 
 

  

Henlagt til konjunkturudligningskontoen -430.276 
 

  

Resultat af virksomheden 1.205.324 96.426 1.108.898 

Bidrag til ratepensioner 100.000 
 

-100.000 

Bidrag til kapitalpension 15.000 
 

-15.000 

Forsikringer, personalegoder mv. 0 
 

0 

Personlig indkomst i alt 
 

  993.898 

Samlet AM-bidrag 
 

96.426   
  

  
  

Kapitalindkomst 
  

  

Kapitalafkast 85.505 

Renteindtægter (virksomhed 8.784 + privat 0) 8.784 

Renteudgifter (virksomhed 105.751 + privat 31.162) -136.913 

Kapitalindkomst i alt 
  

-42.624 

  
  

  
Ligningsmæssige fradrag 

  
  

Fagligt kontingent 
  

-2.300 
Bidrag til A-kasse 

  
-5.000 

Beskæftigelsesfradrag (4,25 % af 1.720.399) (dog max 13.600) -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt 
  

-20.900 

  
     

  
Skattepligtig indkomst 930.373 

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse     
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I og med den personlige indkomst, og dermed også den skattepligtige indkomst er formindsket, er Lars 

Christensens skattetilsvar ligeledes blevet mindre, som fremgår af figur 35 nedenfor. 

Figur 35: Opgørelse af skatter         

AM-bidrag 8,00 % af  1.205.324 
 

96.426 

Bundskat 
 

3,64 % af  993.898 
 

36.178 

Topskat 
 

15,00 % af  618.998 * 92.850 

Sundhedsbidrag 8,00 % af  930.373 
 

74.430 

Kommuneskat 24,90 % af  930.373 
 

231.663 

Kirkeskat 
 

0,87 % af  930.373 
 

8.094 

Konjunkturudligningsskat 25,00 % af  430.276 
 

107.569 

Nedslag for beskatning over 51,5 % (51,54 % - 51,5 %) = 0,04 %   

af (1.467.767 + 15.000 - 389.900) 
   

-248 
  

     
  

3,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat -1.562 

8,00 % af 42.900 personfradrag, sundhedsbidrag -3.432 

25,77 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat og kirkeskat -11.055 

  
     

  

Beregnet skat 
    

630.913 

 *) Topskattegrænsen ekskl. AM-bidrag udgør 389.900. Derfor fratrækkes den personlige indkomst 
ekskl. Bidrag til kapitalpension heri og dernæst tages 15 %. 

  
     

  

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra Skats årsopgørelse     

       Da Lars Christensen kun kan henlægge 430.276 kr. på konjunkturudligningskontoen slipper han ikke for at 

skulle betale topskat, som tidligere nævnt. Han bliver beskattet med 618.998 kr. hvor han tidligere blev 

beskattet med 1.014.852 kr.45 hvilket svarer til en besparelse på 395.853 kr. som svarer til henlæggelsen 

fratrukket AM-bidraget46. 

Derudover bliver han beskattet med 25 % af konjunkturhenlæggelsen som udgør (430.276 x 25 %) 107.569 

kr. Lars Christensen opnår derved et samlet skattetilsvar på 630.913 kr. hvis han henlægger maksimalt. 

Vælger han i stedet at hæve hele overskuddet, skal han betale en skat på 749.046 kr. 

 Ved at benytte sig af fordelen ved optimering af den skattepligtige indkomst, opnår Lars Christensen en 

effektiv skatteprocent på (630.913 / (430.276 + 993.898)) 44,30 % frem for 55,05 % når hele overskuddet 

hæves.  

11.3 Analyse af optimeringsresultaterne 

Til sammenligning af de tre beskatningsformer er den skattepligtige indkomst, AM-bidraget, skattetilsvaret 

og den effektive skatteprocent oplistet til sammenligning, i samme figur som i afsnit 10, hvor 

optimeringerne fra virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen nu er tilføjet. Nedenfor vil de to 

                                                             
45 Jf. figur 27: Opgørelse af skatter, ved KAO uden optimering 
46

 395.853/92 x 100 = 430.276 kr. 
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optimeringer blive fremhævet, da den effektive skatteprocent i forhold til den personlige indkomst er 

mindst. 

Figur 36: Sammenligning af beskatningsformerne 

  

PSL 
(alt hævet) 

VSO 
(alt hævet) 

VSO 
(optimering) 

KAO 
(alt hævet) 

KAO 
(optimering) 

Personlig indkomst 1.468.416 1.323.950 374.900 1.389.752 993.898 

Kapitalindkomst -128.129 28.899 28.899 -42.624 -42.624 

Ligningsmæssige fradrag -20.900 -20.900 -20.900 -20.900 -20.900 

Skattepligtig indkomst 1.319.387 1.331.949 382.899 1.326.228 930.374 

            

AM-bidrag 137.688 125.126 42.600 130.848 96.426 

Besparelse af AM-bidrag i forhold til PSL   12.562 95.088 6.840 41.262 

            

Skattetilsvar 784.237 749.046 427.396 765.075 630.913 

Besparelse af skattetilsvar i forhold til PSL   35.191 356.841 19.162 153.324 

            

Udskudt skat 0 0 313.393 0 130.718 

      Effektiv skatteprocent i forhold til den skattepligtige 
indkomst 59,44 % 56,24 % 30,22 % 57,69 % 46,37 % 
Effektiv skatteprocent i forhold til den personlige 
indkomst 53,41 % 56,58 % 30,39 % 55,05 % 44,30 % 

Kilde: egen tilvirkning           

            

11.3.1 Skattepligtig indkomst 

Den skattepligtige indkomst er lavest ved anvendelse af personskattelovens regler, hvis skatten ikke blev 

optimeret, og i stedet blev hævet i indtjeningsåret.  

Hvis Lars Christensen i stedet vælger at optimere skatten, vil hans skattepligtige indkomst blive markant 

lavere i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da en del af overskuddet kan opspares og derfor 

fragår i den skattepligtige indkomst. 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen vil hans skattepligtige indkomst blive nedbragt med 949.050 kr., 

som svarer til den del af overskuddet, som kan opspares i virksomheden efter AM-bidrag. Vælger han i 

stedet at anvende kapitalafkastordningen, vil hans skattepligtige indkomst blive nedbragt med 395.854 kr. 

hvilket ikke er en særlig stor besparelse i forhold til virksomhedsordningen, da han maksimalt kun må 

opspare 25 % af virksomhedens overskud hvert år.  

11.3.2 Kapitalindkomst 

Når der foretages optimering vil kapitalindkomsten forblive uændret, da optimeringen kun berører den 

personlige indkomst og derved også den skattepligtige indkomst. 
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I kapitalindkomsten ved kapitalafkastordningen indgår som sagt både de private og erhvervsmæssige 

nettorenter, hvor der i virksomhedsordningen blot indgår de private nettorenter, da virksomhedsrenterne 

fragår i den personlige indkomst, hvor ved der opnås en større besparelse.  

11.3.3 AM-bidrag 

Beregningsgrundlaget for AM-bidraget er forskelligt i forhold til virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen, som nævnt i afsnit 10.3. 

Det beregnes i begge tilfælde med udgangspunkt i virksomhedens skattemæssige resultat før renter 

fratrukket kapitalafkastet, som i begge metoder beregnes med forskelligt grundlag. I virksomhedsordningen 

fratrækkes yderligere virksomhedens nettorenter, hvorefter AM-bidraget kan beregnes.  

Ved at optimere i virksomhedsordningen opnår Lars Christensen et AM-bidrag på 42.600 kr. hvilket svarer 

til en besparelse på 95.088 kr. i forhold til AM-bidraget i personskatteloven, da det opsparede overskud 

nedbringer grundlaget til beregningen af AM-bidraget.    

Ved optimering i kapitalafkastordningen opnår Lars Christensen et AM-bidrag på 96.426 kr. hvilket svarer til 

en besparelse på 41.262 kr. i forhold til AM-bidraget i personskatteloven. Besparelsen er lavere end i 

virksomhedsordningen, hvilket skyldes forskellen i de opsparede beløb. Lars Christensen har i 

kapitalafkastordningen som sagt, kun mulighed for at henlægge 430.276 kr. på 

konjunkturudligningskontoen, hvor han i virksomhedsordningen har mulighed for at opspare 1.031.577 kr. 

hvilket giver et forskelligt AM-bidragsgrundlag.  

11.3.4 Slutskat 

Før optimeringen i virksomhedsordningen blev slutskatten beregnet til 749.046 kr., hvor den i 

personskatteloven står til 784.237 kr. hvilket ikke er langt fra hinanden. Efter optimeringen er slutskatten 

faldet til 427.396 kr. da den personlige indkomst og den skattepligtige indkomst er blevet væsentlige 

lavere. Derved opnår Lars Christensen en besparelse på 356.841 kr. ved optimering i forhold til at fortsætte 

med at anvende personskattelovens regler. 

 Den effektive skatteprocent i forhold til den personlige indkomst er faldet fra 56,58 % til kun 30,39 %, da 

han har opsparet så stor en del af overskuddet, at han undgår at betale topskat, som før optimeringen 

udgjorde 142.358 kr. jf. figur 23. I stedet skal han betale en virksomhedsacontoskat på 25 % af det 

opsparede overskud som udgør 257.894 kr.  

Lars Christensens sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat udgør ligeledes en mindre del, da hans 

skattepligtige indkomst er faldet, og derved beregningsgrundlaget for disse skatter. 
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Før optimering af kapitalafkastordningen udgjorde hans skattetilsvar 765.075 kr. med en besparelse på 

19.162 kr. i forhold til reglerne i personskatteloven. Efter optimering, udgør hans skattetilsvar 630.913 kr. 

hvilket er en forskel på 134.162 kr. han opnår derved en besparelse på 153.324 kr. i forhold til reglerne i 

personskatteloven.  

Lars Christensen opnår ikke en lige så stor besparelse som ved virksomhedsordningen, hvilket skyldes han 

ikke kan henlægge nok på konjunkturudligningskontoen, til at han kan undgå at betale topskat. Hvis han 

skulle undgå topskattegrænsen, skulle han have henlagt 618.988 kr. yderligere jf. figur 35, og derved undgå 

at betale 92.850 kr.47 

Ligesom i virksomhedsordningen skal Lars Christensen beskattes med 25 % af det henlagte beløb, som 

udgør 107.569 kr. jf. figur 35. Han opnår alligevel en lavere effektiv skatteprocent i forhold til den 

personlige indkomst, da hans personlige indkomst og skattepligtige indkomst er faldet ved optimeringen, så 

det samlede skatteberegningsgrundlag er lavere, og derved også hans skattetilsvar. Hans samlede 

skattetilsvar er faldet fra 55,05 % før optimeringen, til 44,30 % efter optimeringen.  

11.4 Delkonklusion 

Når en del af virksomhedens resultat vælges opsparet, vil det bedst kunne betale sig for Lars Christensen at 

anvende virksomhedsordningen, da hans samlede skattetilsvar udgør 427.396 kr. med en effektiv 

skatteprocent i forhold til den personlige indkomst på 30,22 %.  

Der er ingen tvivl om, at kapitalafkastordningen er bedre end personskatteloven, når han har muligheden 

for at henlægge et årligt beløb på konjunkturudligningskontoen. Han vil, som sagt, spare 153.342 kr. i 

forhold til personskatteloven, med en effektiv skatteprocent på 44,30 %. Men da reglerne har sine 

begrænsninger i kapitalafkastordningen, vil han stadig overskride topskattegrænsen og derved blive 

beskattet med 15 %.  

Lars opnår en skattebesparelse på 356.841 kr. i virksomhedsordningen efter optimering i forhold til 

personskattelovens regler. Denne besparelse bør som udgangspunkt godt kunne dække en mulig udgift til 

revisor, som ofte følger med ordningen grundet de komplicerede regler.  Det anbefales derfor, at Lars 

Christensen skifter fra personskatteloven til virksomhedsordningen i indkomståret 2011, da hans 

skattetilsvar er det mest optimale.  

  

                                                             
47

 Topskat jf. 35: 15 % af 618.988 = 92.850 kr. 
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12. Perspektivering 

I de indledende afsnit blev det beskrevet, hvor lidt kendskab mange selvstændige erhvervsdrivende i 

Danmark har til de danske skatteregler, og muligheden for optimering af skatten, hvis de skifter til 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.  

Igennem opgaven er der blevet redegjort for, hvor stor en besparelse det kan være, at vælge den mest 

optimale beskatningsform, som selvstændig erhvervsdrivende. Når denne besparelse opnås, er det 

medvirkende til, at den danske statskasse mister nogle skatteindtægter. Der kan i den forbindelse stilles 

spørgsmålstegn ved formålet med disse regler. 

Når statsskatten mister disse indtægter, er det ikke et udtrykt for en tabt kamp imod erhvervslivet, men 

blot en mulighed for at forøge væksten i landet, og dermed opnå en større indtjening på sigt. I og med de 

selvstændige erhvervsdrivende kan undlade at blive beskattet efter reglerne i personskatteloven, kan de 

spare en del skat, og derved have et større råderum over likviditeten i virksomheden, som kan bruges på 

geninvesteringer. Der skal købes råmaterialer, kontorartikler, betales løn til de ansatte, betale for 

driftsomkostninger, og dermed holde en masse jobs beskæftigede, så væksten i landet kan opretholdes. 

Derfor er det i alles interesse, at kunne bibeholde disse virksomheder.  

Selvstændige erhvervsdrivende kontra iværksætter 

Den erhvervspolitiske dagsorden i Danmark, har i langt tid været præget meget af selvstændighedskulturen 

samt iværksætterkulturen, da dette er vejen til vækst. Det er blevet konstateret, at klimaet ikke er det 

bedste for etablering af virksomheder i landet, da finanskrisen endnu ikke helt er ovre endnu, og derved 

kan det være en stor udfordring at fremskatte kapital. Derved er det svært for iværksættere at komme i 

gang, hvor det kan være lidt nemmere for selvstændige erhvervsdrivende, da de allerede er blevet 

etableret og måske blot skal igennem en overdragelse til anden side eller til slægtninge.  

Mange opfatter disse kulturer ens, men i virkeligheden skal de ses hver for sig, da iværksætterkulturen helt 

grundlæggende fornyer det danske erhvervsliv, mens selvstændighedskulturen videreføre det eksisterende 

erhvervsliv48. 

De er dog begge en vigtig faktor i det danske erhvervsliv, da de medvirker til vækst og indtægter i 

statskassen. For de selvstændige erhvervsdrivende konkluderes det fra Erhvervsministeriet, at der generelt 

er store nationale forskelle. Dog er et fælles træk i OECD-området, at der desværre er relativ få 

selvstændige erhvervsdrivende i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Når Danmark sammenligner sig med 

                                                             
48

 http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/ivaerksaetterkvvilkaar/kap03.html 

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/ivaerksaetterkvvilkaar/kap03.html
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USA, fremgår det, at de har det samme antal selvstændige i forhold til arbejdsstyrken som Danmark, til 

trods for, at vi har en væsentlig større offentlig sektor i Danmark49.  

Dermed kan det konstateres, at den offentlige sektor i Danmark ikke er en forhindring for at kunne opstarte 

en virksomhed, eller føre sin virksomhed videre. Mange danskere vil muligvis betragte den offentlige sektor 

som et sikkerhedsnet, hvis de vil forsøge sig som iværksættere, og måske ture tage springe. 

Interesse for kendskab til reglerne 

Hvis flere selvstændige erhvervsdrivende besluttede sig for at få et større skattemæssigt kendskab til, i 

hvert fald, de tre beskatningsformer, som de har muligheden for at blive beskattet efter, vil en del af dem, 

med stor sikkerhed, kunne opnå en skattebesparelse. 

I de indledende afsnit fremgik det på figuren i afsnittet ’Problemfelt’, at hele 64.000 erhvervsdrivende med 

hovederhverv for øje, ud af 179.000 erhvervsdrivende, hverken benyttede sig af virksomhedsordningen 

eller kapitalafkastordningen. Hermed ikke sagt, at personskattelovens regler på ingen måde er optimale. 

For de erhvervsdrivende, som ikke driver virksomheden som hovederhverv, benytter 96.000 ud af 212.000 

sig hverken af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Det vil altså sige at 40 % 50 af de 

erhvervsdrivende i Danmark benytter sig af personskattelovens regler.  

Da betydeligt flere driver erhverv uden hovedaktivitet, kan det være med til at dokumentere danskernes 

lille frygt for at springe ud som iværksætter uden anden fast indkomst. Men da sikkerhedsnettet i Danmark 

fungere som det gør, er det med til at få folk i gang, og måske senere hen fravælge deres faste job, og satse 

fuldt ud på deres egen personlige virksomhed. 

For de erhvervsdrivende som allerede benytter sig af en revisor, formodes det, at de allerede er blevet 

bekendt med de tre beskatningsformer på et overordnet plan, og trygt overlader beregningen af skatten til 

revisor og blindt stoler på, at den mest optimale beskatningsform er valgt til netop deres virksomhed.  

 

 

 

                                                             
49 http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/ivaerksaetterkvvilkaar/kap03.html  
50

 I alt erhvervsdrivende 391.000, hvor i alt 160.000 ikke er i ordningerne. Dette udgør (160.000/391.000 = 40 %)  

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/ivaerksaetterkvvilkaar/kap03.html
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13. Konklusion 

For at kunne konkludere, hvilken beskatningsform der er mest optimal for L.C. Maskinfabrik, er der først 

redegjort for forskellene og lighederne, samt fordelene og ulemperne imellem de tre beskatningsformer 

som Lars Christensen kan vælge at benytte sig af jf. undersøgelsesspørgsmål 1, samt redegøre for hvilke 

krav der skal være opfyldt, for at anvende ordningerne jf. undersøgelsesspørgsmål 2. 

Ved at sammenligning de tre beskatningsformer er det tydeligt, at reglerne for anvendelse af 

personskatteloven er de mest anvendelige, hvor kapitalafkastordningen kan ses som en overbygning af 

personskatteloven, blot med den ekstra mulighed for opsparing og ingen særlige regnskabsmæssige krav. 

Virksomhedsordningen er den mest komplicerede ordning. 

Når man anvender reglerne i personskatteloven, er det eneste krav, at man skal være fuldt eller begrænset 

skattepligtig her til landet. Hvis man anvender kapitalafkastordningen skal man ligeledes være fuldt eller 

begrænset skattepligtig her til landet. Dertil skal man opgøre et kapitalafkastgrundlag, som skal oplyse til 

SKAT hvis den efterspørges. Kravene for at anvende virksomhedsordningen er som nævnt mere komplekse. 

Her er det kun selvstændig erhvervsdrivende der må benytte sig af ordningen, hvor der kræves en opdeling 

af privatøkonomien og virksomhedsøkonomien. Dertil skal der beregnes en indskudskonto, et 

kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og konto for opsparet overskud.  

Der er som sagt fordele og ulemper ved alle tre ordninger, og det er vigtigt at en selvstændig, som skal 

vælge hvilken ordning der skal anvendes, træffer den rigtige beslutning, da skattebesparelserne kan være 

store 

De mest synlige forskelle imellem ordningerne er kapitalafkastet, renterne og muligheden for opsparing. 

Kapitalafkast 

I personskatteloven er det ikke muligt at få udbetalt et kapitalafkast, som ved anvendelse af 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Kapitalafkastgrundlaget opgøres på to forskellige 

måder i de to ordninger, men aktiverne og passiverne værdiansættes på samme måde. Kapitalafkastsatsen, 

som ganges med kapitalafkastgrundlaget, er ligeledes ens i begge ordninger. Ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen er der sat nogle begrænsninger for, hvor meget der må udbetales i kapitalafkast jf. 

maksimeringsreglen. Ved anvendelse af virksomhedsordningen bliver det årligt beregnede kapitalafkast 

blot udbetalt, hvis virksomheden har et overskud og en positiv indskudskonto. I begge tilfælde vil 

kapitalafkastet blive beskattet som kapitalindkomst og fragå i den personlige indkomst. 
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Renterne 

Når man anvender personskatteloven og kapitalafkastordningen bliver ens renteindtægter og renteudgifter 

beskattet som kapitalindkomst, mens ens resultat før renter beskattes som personlig indkomst. Hvis man 

anvender virksomhedsordningen, vil nettorenterne indgå i virksomhedens overskud, og derved opnås der 

fuldt fradrag for renterne, da virksomhedens overskud beskattes som personlig indkomst. Ud over 

besparelsen i slutskatten, vil den fulde fradragsværdi af renterne medføre en besparelse af AM-bidraget, 

svarende til 8 % af renterne, som indgår i virksomhedens overskud.  

Muligheden for opsparing 

Ved anvendelse af personskatteloven er det ikke muligt at opspare en del over overskuddet, hvorfor hele 

overskuddet kommer til beskatning på én gang. Det er det derimod i virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen, hvor der opspares på to forskellige måder.  

I virksomhedsordningen kan virksomhedens overskud efter kapitalafkast og hævninger i den personlige 

indkomst opspares på kontoen for opsparet overskud, hvor der betales en aconto virksomhedsskat på 25 % 

af det hensatte beløb. Der er ingen regler for hvor meget der må opspares hvert år. Dog under 

hensynstagen til årets hævninger. 

I kapitalafkastordningen kan der opspares via konjunkturudligningskontoen. I modsætning til reglerne i 

virksomhedsordningen, er reglerne for opsparing mere stramme i denne ordning, da de opsparede midler, 

skal indsættes på en bunden bankkonto, og skal minimum være bundet i 3 måneder og maksimalt 10 år. Et 

hensat beløb skal minimum være 5.000 kr. og maksimalt 25 % af årets overskud. Ved muligheden for 

opsparing på enten konto for opsparet overskud eller konjunkturudligningskontoen, giver det mulighed for 

optimering af slutskatten over en årrække, hvilket ikke kan lade sig gøre ved anvendelse af 

personskattelovens regler.  

Optimal beskatningsform for L.C. Maskinfabrik 

Når Lars Christensen kender de forskellige forskelle og ligheder imellem de tre beskatningsordninger, hvor 

der er beregnet en slutskat for indkomståret 2011 for hver af de tre beskatningsordninger, så Lars 

Christensen har et konkret billede af, hvordan reglerne vil påvirke ham og L.C. Maskinfabrik. For at kunne 

foretage en sammenligning, har det været en nødvendighed at forudsætte, at han hæver hele overskuddet 

i indkomståret jf. undersøgelsesspørgsmål 3. De vigtigste konklusioner er oplistet nedenfor. 

  PSL VSO KAO 

Skattetilsvar 784.237 749.046 765.075 

Effektiv skatteprocent i forhold til den personlige indkomst 53 % 57 % 55 % 
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Når hele virksomhedens resultat hæves i året, vil det bedst kunne betale sig for Lars Christensen at 

anvende virksomhedsordningen, hvor hans samlede skattetilsvar udgør 749.046 kr., med en effektiv 

skatteprocent i forhold til den personlige indkomst på 57 %. Hvis han fortsætter efter reglerne i 

personskatteloven, udgør hans skattetilsvar 784.237 kr. med en effektiv skatteprocent i forhold til den 

personlige indkomst på 53 %.  

Lars Christensen vil derfor ikke opnå den store besparelse ved at skifte til virksomhedsordningen frem for 

personskatteloven, da han kun kan sparer 35.191 kr. når han vælger at hæve hele overskuddet i 

indkomståret 2011. Hvis han vælger at skifte til kapitalafkastordningen i stedet, vil han spare 19.162 kr. 

som er en lille del, i forhold til omkostningerne til omlægningen af ordningerne. 

 Ovenstående sammenligning tager ikke højde for de optimeringsmuligheder, som virksomhedsordningen 

og kapitalafkastordningen tilbyder. Dette er derfor beregnet, så Lars Christensen har muligheden for at 

opnå en større fleksibilitet over virksomhedens overskud, og udjævne indkomsten over årene. 

Optimal beskatningsform for L.C. Maskinfabrik ved optimering 

Efter en optimering af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen for L.C. Maskinfabrik, har 

skattetilsvaret samt den effektive skatteprocent i forhold til den personlige indkomst ændre sig, som vist i 

nedenstående. 

  PSL VSO KAO 

Skattetilsvar 784.237 427.396 630.913 

Effektiv skatteprocent i forhold til den personlige indkomst 53 % 30 % 44 % 

        

Når en del af virksomhedens resultat vælges opsparet, vil det bedst kunne betale sig for Lars Christensen at 

anvende virksomhedsordningen, da hans samlede skattetilsvar derved er 427.396 kr. med en effektiv 

skatteprocent i forhold til den personlige indkomst på 30 % jf. undersøgelsesspørgsmål 4.  

Der er ingen tvivl om, at kapitalafkastordningen er bedre end personskatteloven når han har muligheden 

for at henlægge et årligt beløb på konjunkturudligningskontoen. Han vil spare 153.342 kr. i forhold til 

personskatteloven, med en effektiv skatteprocent på 44 %. Men da reglerne har sine begrænsninger i 

kapitalafkastordningen, bevirker det, at han stadig overskrider topskattegrænsen og derved beskattes med 

15 %.  

Lars Christensen opnår en skattebesparelse på 356.841 kr. i virksomhedsordningen, efter optimering i 

forhold til personskattelovens regler. Denne besparelse bør som udgangspunkt godt kunne dække en mulig 

udgift til revisor, som ofte følger med ordningen grundet de komplicerede regler.  Det anbefales derfor, at 

Lars Christensen skifter fra personskatteloven til virksomhedsordningen med hævning af overskuddet til 
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topskattegrænsen i indkomståret 2011, da hans skattetilsvar hermed er det mest optimale, og udgifter til 

revisor ikke vil overstige besparelsen.  

Hvis flere selvstændige erhvervsdrivende besluttede sig for at opnå et større skattemæssigt kendskab til de 

tre beskatningsformer, de har muligheden for at blive beskattet efter, ville en del af dem med stor 

sikkerhed, kunne opnå en skattebesparelse. 
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Bilag 1 

 

 

Skattesatser; bundgrænser, procenter og fradrag 
 

Skattesatser 2011 og 2012 

Skat År 2011 År 2012 

Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct. 

Sundhedsbidrag 8 pct. 7 pct. 

Personfradrag (fyldt 18 år) 42.900 kr. 42.900 kr. 

Personfradrag (under 18 år) 32.200 kr. 32.200 kr. 

Bundskat 3,64 pct. 4,64 pct. 

Topskat 15 pct. 15 pct. 

Bundgrænse for topskat 389.900 kr. 389.900 kr. 

Skatteloft, personlig indkomst 51,5 pct. 51,5 pct. 

Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 47,5 pct. 45,5 pct. 

Grænse for indregning af restskat  18.300 kr. 18.300 kr. 

Progressionsgrænse for aktieindkomst 48.300 kr. 48.300 kr. 

Skattesats for aktieindkomst under 
progressionsgrænsen samt over den høje 
grænse 

28/42 pct. 27/42 pct. 

Bundgrænse for 
jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 

8.000 kr. 8.000 kr. 

Maksimumgrænse for fradrag for 
kapitalpension 

46.000 kr. 46.000 kr. 

Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 5.500 kr. 5.500 kr. 

Maks. beskæftigelsesfradrag 13.600 kr. 14.100 kr. 

Personalegoder År 2011 År 2012 

Bagatelgrænse for visse personalegoder 5.500 kr. 5.500 kr. 

Værdi af fri bil 
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) - 300.000 kr. 
Over 300.000 kr. 

 
25 pct. 
20 pct. 

 
25 pct. 
20 pct. 

Værdi af fri telefon Omfattet af multimedieskatten 2.500 kr. 

Værdi af multimedier (fx telefon, pda, pc og 
bredbånd) 

3.000 - 
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Befordring År 2011 År 2012 

Indtægtsgrænse for ekstra befordringsfradrag 248.700 kr. 248.700 kr. 

Befordringsfradrag hjem-arbejde   

- de første 24 km intet fradrag intet fradrag 

- 25 - 100 km (120 km fra 2012) 200 øre/km 210 øre/km 

- over 100 km (120 km fra 2012) 100 øre/km 105 øre/km 

- over 100/120 km i visse udkantskommuner 200 øre/km 210 øre/km 

Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:   

- med bil/motorcykel 50 kr. 50 kr. 

- med kollektiv trafik 8 kr. 8 kr. 

Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:   

- med bil/motorcykel 90 kr. 90 kr. 

- med kollektiv trafik 15 kr. 15 kr. 

Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse   

- kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 
20.000 km/år 

367 øre/km 380 øre/km 

- kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 
20.000 km/år 

200 øre/km 210 øre/km 

- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-
knallert 

49 øre/km 50 øre/km 

Gaver År 2011 År 2012 

Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til 
nærtbeslægtede 

58.700 kr. 58.700 kr. 

Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til 
svigerbørn 

20.500 kr. 20.500 kr. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Kilde: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800 
  

http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/4740.html
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800
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Kommunernes skatteprocenter i år 2011 
 

Kommune navn Kommune Sundhed Kirke I alt Skatteloftsnedslag 

Aabenraa 25,40 8,00 0,95 34,35 0.54 

Aalborg 25,40 8,00 0,98 34,38 0.54 

Albertslund 24,60 8,00 0,85 33,45 0.00 

Allerød 25,30 8,00 0,58 33,88 0.44 

Assens  26,10 8,00 0,99 35,09 1.24 

Ballerup 25,50 8,00 0,75 34,25 0.64 

Billund 25,20 8,00 0,89 34,09 0.34 

Bornholm 25,90 8,00 0,93 34,83 1.04 

Brøndby 24,50 8,00 0,80 33,30 0.00 

Brønderslev 26,90 8,00 1,10 36,00 2.04 

Dragør 24,80 8,00 0,64 33,44 0.00 

Egedal 25,70 8,00 0,67 34,37 0.84 

Esbjerg 25,40 8,00 0,81 34,21 0.54 

Fanø 24,30 8,00 1,14 33,44 0.00 

Favrskov 25,70 8,00 1,03 34,73 0.84 

Faxe 26,00 8,00 1,08 35,08 1.24 

Fredensborg 25,40 8,00 0,66 34,06 0.54 

Fredericia 25,50 8,00 0,88 34,38 0.64 

Frederiksberg 23,10 8,00 0,50 31,60 0.00 

Frederikshavn 25,20 8,00 1,03 34,23 0.34 

Frederikssund 25,90 8,00 0,96 34,86 1.04 

Værløse 24,90 8,00 0,65 33,55 0.04 

Farum 27,20 8,00 0,65 35,85 2.34 

Faaborg-Midtfyn 26,10 8,00 1,05 35,15 1.24 

Gentofte 22,80 8,00 0,44 31,24 0.00 

Gladsaxe 24,10 8,00 0,75 32,85 0.00 

Glostrup 24,20 8,00 0,66 32,86 0.00 

Greve 23,90 8,00 0,73 32,63 0.00 

Gribskov 24,50 8,00 0,94 33,44 0.00 

Guldborgsund 25,80 8,00 1,17 34,97 0.94 

Haderslev 26,50 8,00 0,95 35,45 1.64 

Halsnæs 25,40 8,00 0,85 34,25 0.54 

Hedensted 25,40 8,00 1,08 34,48 0.54 

Helsingør 25,40 8,00 0,78 34,18 0.54 

Herlev 23,70 8,00 0,77 32,47 0.00 

Herning 24,90 8,00 0,99 33,89 0.04 

Hillerød 25,60 8,00 0,69 34,29 0.74 

Hjørring 25,40 8,00 1,19 34,59 0.54 

Holbæk 25,10 8,00 0,96 34,06 0.24 

Holstebro 25,30 8,00 1,08 34,38 0.44 

Horsens 25,20 8,00 0,89 34,09 0.34 

Hvidovre 25,60 8,00 0,72 34,32 0.74 

Høje-Taastrup 24,70 8,00 0,85 33,55 0.00 

Hørsholm 23,50 8,00 0,59 32,09 0.00 

http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/580/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/851/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/165/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/201/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/420/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/151/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/530/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/400/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/153/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/810/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/155/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/240/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/561/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/563/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/710/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/320/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/210/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/607/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/147/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/813/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/250/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/190/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/190/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/430/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/157/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/159/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/161/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/253/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/270/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/376/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/510/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/260/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/766/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/217/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/163/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/657/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/219/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/860/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/316/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/661/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/615/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/167/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/169/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/223/
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Ikast-Brande 25,10 8,00 1,00 34,10 0.24 

Ishøj 25,00 8,00 0,90 33,90 0.14 

Jammerbugt 25,30 8,00 1,20 34,50 0.44 

Kalundborg 25,30 8,00 1,01 34,31 0.44 

Kerteminde 26,10 8,00 1,00 35,10 1.24 

Kolding 25,00 8,00 0,94 33,94 0.14 

København 23,80 8,00 0,80 32,60 0.00 

Køge 24,90 8,00 0,87 33,77 0.04 

Langeland 27,80 8,00 1,16 36,96 2.94 

Lejre 25,40 8,00 1,06 34,46 0.54 

Lemvig 24,80 8,00 1,27 34,07 0.00 

Lolland 26,70 8,00 1,23 35,93 1.84 

Lyngby-Taarbæk 23,70 8,00 0,63 32,33 0.00 

Læsø 25,60 8,00 1,30 34,90 0.74 

Mariagerfjord 25,70 8,00 1,15 34,85 0.84 

Middelfart 25,80 8,00 0,95 34,75 0.94 

Morsø 25,30 8,00 1,20 34,50 0.44 

Norddjurs 24,60 8,00 1,00 33,60 0.00 

Nordfyns 26,10 8,00 1,04 35,14 1.24 

Nyborg 26,40 8,00 1,15 35,55 1.54 

Næstved 25,00 8,00 0,98 33,98 0.14 

Odder 25,10 8,00 1,00 34,10 0.24 

Odense 24,50 8,00 0,68 33,18 0.00 

Odsherred 26,60 8,00 0,98 35,58 1.74 

Randers 25,60 8,00 0,89 34,49 0.74 

Rebild 25,10 8,00 1,20 34,30 0.24 

Ringkøbing-Skjern 24,70 8,00 1,05 33,75 0.00 

Holmsland 24,70 8,00 1,05 33,75 0.00 

Ringsted 26,70 8,00 0,99 35,69 1.84 

Roskilde 25,20 8,00 0,84 34,04 0.34 

Rudersdal 22,80 8,00 0,56 31,36 0.00 

Rødovre 25,70 8,00 0,72 34,42 0.84 

Samsø 26,00 8,00 1,50 35,50 1.14 

Silkeborg 25,50 8,00 0,95 34,45 0.64 

Skanderborg 25,70 8,00 0,86 34,56 0.84 

Skive 25,50 8,00 1,00 34,50 0.64 

Slagelse 24,70 8,00 0,96 33,66 0.00 

Solrød 24,80 8,00 0,90 33,70 0.00 

Sorø 26,40 8,00 0,95 35,35 1.54 

Stevns 25,00 8,00 1,10 34,10 0.14 

Struer 24,90 8,00 1,20 34,10 0.04 

Svendborg 26,80 8,00 1,06 35,86 1.94 

Syddjurs 25,40 8,00 1,00 34,40 0.54 

Sønderborg 25,20 8,00 0,93 34,13 0.34 

Thisted 25,50 8,00 1,28 34,78 0.64 

Tønder 25,30 8,00 1,20 34,50 0.44 

Tårnby 23,50 8,00 0,61 32,11 0.00 

Vallensbæk 25,10 8,00 0,64 33,74 0.24 

Varde 25,10 8,00 1,02 34,12 0.24 

Vejen 25,20 8,00 1,06 34,26 0.34 

Vejle 23,40 8,00 0,91 32,31 0.00 

Vesthimmerland 27,70 8,00 1,18 36,88 2.34 

Viborg 25,80 8,00 0,95 34,75 0.94 

http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/756/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/183/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/849/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/326/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/440/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/621/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/101/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/259/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/482/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/350/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/665/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/360/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/173/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/825/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/846/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/410/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/773/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/707/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/480/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/450/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/370/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/727/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/461/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/306/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/730/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/840/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/760/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/760/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/329/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/265/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/230/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/175/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/741/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/740/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/746/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/779/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/330/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/269/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/340/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/336/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/671/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/479/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/706/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/540/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/787/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/550/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/185/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1084/187/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/573/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/575/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/630/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1081/820/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/791/
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Vordingborg 25,20 8,00 1,02 34,22 0.34 

Ærø 26,10 8,00 1,10 35,20 1.24 

Århus 24,40 8,00 0,79 33,19 0.00 

      I alt 2.525,30 
 

93,62 
  antal kommuner 100,00 

 
100,00 

  gennemsnits sats 25,25 
 

0,94 
  

       

  

http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1085/390/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1083/492/
http://www.skm.dk/tal_statistik/kommuneskatter/procenter/1082/751/
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Bilag 3 
 

Oversigt over værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelsen af indskudskontoen 

Aktiver Værdiansættelse 

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets 
begyndelse. 

  Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn til ved 
vurderingen. Eventuel anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv., der 
ikke er medregnet i vurderingen, skal lægges til. Hvis der ikke er ansat en 
ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdien pr. seneste 1. 
oktober forud for indkomstårets begyndelse med tillæg af eventuel ikke 
medregnet anskaffelsessum for ombygninger, forbedringer mv. 

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke ved opgørelsen af 
indskudskontoen. 

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Blandet benyttet telefon eller computer 
med tilbehør 

Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Driftsmidler, der hidtil er anvendt privat Handelsværdi 

Varelagre Værdien opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3 

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med afskrivninger 

Øvrige aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Hvis 
anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne værdi bruges. 

Finansielle aktiver, der ikke er omfattet af 
VSL § 1, stk. 2 

Som udgangspunkt kursværdien 

Passiver Værdiansættelse 

Gæld Kursværdien 

Løbende ydelser som led i gensidigt 
bebyrdende aftale. 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne 

Konjunkturudligningskontoen Indestående på konjunkturudligningskontoen i tilknytning til 
kapitalafkastordningen. Se VSL § 22 b, stk. 8 
 

Kilde: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948837&chk=205104#1948881 

 

  

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A19930091829_P1?newwindow=true
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20070107529_P22B?newwindow=true
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20070107529_P22B?newwindow=true
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Bilag 4 
 
Bilag 4 indeholder alle de skattemæssige og regnskabsmæssige tal, for L.C. Maskinfabrik i 2010 og 2011, til 
brug for opgaven. 
 
 
 
 

Skattemæssig balance 
    pr. 31. december 2010 
    

       Aktiver 
      

       Depositum 
    

75.667 

Grunde og bygninger, kostpris 
   

2.166.667 

Inventar 
     

132.471 

Aktier 
     

622.363 

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 
 

636.783 

Igangværende arbejder 
   

700.000 

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 
 

1.525.339 

Periodeafgrænsningsposter 
   

26.013 

Likvide beholdninger 
   

547.026 

Aktiver i alt 
    

6.432.327 

       Passiver 
      

       Egenkapital 
    

3.625.400 

Prioritetsgæld 
    

1.514.297 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 
  

9.000 

Leverandør af varer og tjenesteydelser 
  

886.031 

Anden gæld 
    

397.599 

Passiver i alt 
    

6.432.327 

       

      
0 

 

  



Afsluttende hovedopgave  

Valg af optimal beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende 

Maria Østergaard Andersen 

 

Side 89 af 95 
 

Resultatopgørelse 

for perioden 1. januar - 31. december 2011 
    

     
Note 

  
2010 

Nettoomsætning 
  

7.151.395 6.313.710 

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under 
fremstilling 

  
-95.818 252.969 

   
7.055.577 6.566.679 

    
  

Udgifter til råvarer og hjælpematerialer 
  

2.673.645 2.777.809 

Andre eksterne omkostninger 
  

1.421.974 967.641 

Bruttofortjeneste 
  

2.959.957 2.821.229 

    
  

Personaleomkostninger 1 
 

1.171.027 1.249.839 

Af- og nedskrivninger materielle og immaterielle 
anlægsaktiver 2 

 
68.532 96.900 

Resultat før renter 
  

1.720.399 1.474.489 

    
  

Renteindtægter 
  

8.784 27.642 

Renteomkostninger 
  

-105.751 -114.051 

Årets resultat 
  

1.623.432 1.388.080 

         Balance 
      pr. 31. december 2011 
      

         Aktiver 
    

     Anlægsaktiver 
   

  

Immaterielle anlægsaktiver 
   

  

Depositum 
  

75.667 75.667 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 
  

75.667 75.667 

    
  

Materielle anlægsaktiver 
   

  

Grunde og bygninger 
  

1.256.667 1.300.000 

Inventar 
  

28.887 31.275 

Teknisk anlæg 
  

208.154 230.965 

Materielle anlægsaktiver i alt 3 
 

1.493.708 1.562.241 

    
  

Fiansielle anlægsaktiver 
   

  

Aktier 
  

622.363 622.363 

Fiansielle anlægsaktiver i alt 
  

622.363 622.363 

    
  

Anlægsaktiver i alt 
  

2.191.738 2.260.271 
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Omsætningsaktiver Note 
  

 2010 

Varebeholdning 
   

  

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 
  

540.965 636.783 

Varebeholdning i alt 
  

540.965 636.783 

    
  

Tilgodehavender 
   

  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
  

1.528.677 1.525.339 

Igangværende arbejder for fremmed regning 
  

950.000 700.000 

Periodeafgrænsningsposter 
  

24.837 26.013 

Tilgodehavender i alt 
  

2.503.514 2.251.351 

    
  

Likvide beholdninger 
  

751.637 547.026 

    
  

Omsætningsaktiver i alt 
  

3.796.115 3.435.160 

    
  

Aktiver i alt 
  

5.987.853 5.695.431 

     

     Passiver 
    

     Egenkapital 
   

  

Egenkapital primo 
  

2.888.503 1.760.333 

Året hævninger 4 
 

-562.587 -346.648 

Kursregulering aktier 
  

0 86.739 

Overført resultat 
  

1.623.432 1.388.080 

Egenkapital i alt 
  

3.949.348 2.888.503 

    
  

Gæld 
   

  

Langfristet gæld 
   

  

Prioritetsgæld 
  

1.451.223 1.514.297 

Langfristet gæld i al 
  

1.451.223 1.514.297 

    
  

Kortfristet gæld 
   

  

Modtagne forudbetalinger fra kunder 
  

9.000 9.000 

Leverandører fra varer og tjenesteydelser 
  

208.835 886.031 

Anden gæld 
  

369.448 397.599 

Kortfristet gæld i alt 
  

587.283 1.292.631 

    
  

Gæld i alt 
  

2.038.505 2.806.927 

    
  

Passiver i alt 
  

5.987.853 5.695.431 

     Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 5 
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Noter 
       

        

       
2010 

Note 1 Personaleomkostninger 
   

  

Lønninger 
    

834.097 967.578 

Pensionsomkostninger 
   

321.928 270.578 

Andre omkostninger til social sikring 
  

15.002 11.683 

      
1.171.027 1.249.839 

Der har i det foreløbige år været 4 fuldtidsansatte 
  

  

       
  

       
  

Note 2 Afskrivninger 
    

  

Bygninger og installationer 
   

43.333 43.333 

Tekniske anlæg og maskiner 
   

22.811 17.720 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
  

2.388 35.847 

      
68.532 96.900 

        

        Note 3 Materielle anlægsaktiver 
    

Anskaffelsessum 
  

Teknisk 
anlæg 

Inventar 
Grunde og 
bygninger 

Saldo primo 
  

358.409 109.001 2.166.667 

Tilgang 
   

0 0 0 

Afgang 
   

0 0 0 

Anskaffelsessum ultimo 
 

358.409 109.001 2.166.667 

        Af - og nedskrivninger 
     Saldo primo 

  
127.444 77.726 866.667 

Tilgang 
   

22.811 2.388 43.333 

Afgang 
   

0 0 0 

Af- og nedskrivninger ultimo 
 

150.255 80.114 910.000 

        Regnskabsmæssig værdi ultimo 208.154 28.887 1.256.667 

        Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1/10 2011 udgør 4.550.000 
  

        

        

       
2010 

Note 4 Årets hævninger 
    

  

Hævet kontant i året 
   

176.587 199.981 

Betalt B-skat i året 
    

332.667 125.333 

Betalt AM-bidrag i året 
   

53.333 21.333 

      
562.587 346.648 
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        Note 5 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 
  Virksomheden har ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser 

  

Skattepligtig indkomst for året 1. januar - 31. december 2011 
 

        Resultat før renter 
   

Note 
 

1.720.399 

        Tillæg til den skattepligtige indkomst 
    Tilbageførsel af afskrivninger 

    
68.532 

Private, ekskl. Private andele af afskrivninger 1 
 

16.154 

Ikke fradragsberettigede omkostninger 
 

2 
 

35.804 

       
1.840.889 

        Fradrag i den skattepligtige indkomst 
    Skattemæssige afskrivninger 

  
3 + 4 

 
-119.784 

Resultat før renter 
     

1.721.104 

        Renteindtægter 
     

8.784 

Renteomkostninger 
     

-105.751 

        Årets skattepligtige indkomst 
    

1.624.138 

        Den skattemæssige balance 
  pr. 31. december 2011 

     

        Aktiver 
   

    Anlægsaktiver 
   Immaterielle anlægsaktiver 
   Depositum 
  

75.667 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 
  

75.667 

    Materielle anlægsaktiver 
   Grunde og bygninger 
  

2.166.667 

Inventar og biler 
  

99.353 

Materielle anlægsaktiver i alt 
  

2.266.020 

    Fiansielle anlægsaktiver 
   Aktier 
  

622.363 

Fiansielle anlægsaktiver i alt 
  

622.363 
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Anlægsaktiver i alt 
  

2.964.050 

    Omsætningsaktiver 
   Varebeholdning 
   Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 
  

540.965 

Varebeholdning i alt 
  

540.965 

    Tilgodehavender 
   Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
  

1.528.677 

Igangværende arbejder for fremmed regning 
  

950.000 

Periodeafgrænsningsposter 
  

24.837 

Tilgodehavender i alt 
  

2.503.514 

    Likvide beholdninger 
  

751.637 

    Omsætningsaktiver i alt 
  

3.796.115 

    Aktiver i alt 
  

6.760.165 

    Passiver 
   

    Egenkapital 
   Egenkapital primo 
  

2.715.401 

Året hævninger 
  

-562.587 

Repræsentation ej fradrag 2 
 

-35.804 

Privatandele 1 
 

-16.154 

Kursregulering aktier 
  

996.666 

Overført resultat 
  

1.624.138 

Egenkapital i alt 
  

4.721.660 

    Gæld 
   Langfristet gæld 
   Prioritetsgæld 
  

1.451.223 

Langfristet gæld i al 
  

1.451.223 

    Kortfristet gæld 
   Modtagne forudbetalinger fra kunder 
  

9.000 

Leverandører fra varer og tjenesteydelser 
  

208.835 

Anden gæld 
  

369.448 

Kortfristet gæld i alt 
  

587.283 

    Gæld i alt 
  

2.038.505 

Passiver i alt 
  

6.760.165 
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    Noter til den skattemæssige balance 
    

        

       
2011 

Note 1 Privatandel 
     Privat andel revisor 

     
666,67 

Privat andel andet 
     

15.487,33 

       
16.154,00 

        Note 2 Repræsentation 
     Repræsentation 75 % af omkostninger 

   
35.804 

       
35.804 

        Note 3 Skattemæssige afskrivninger, bygninger 
  Afskrivningsgrundlag 

    
2.166.667 

Akk. Afskrivninger 
     

1.733.333 

Årets afskrivninger 
 

4 % af 2.166.667 
 

86.667 

Saldo til fortsat afskrivning 
    

346.667 

Skattemæssige afskrivninger på bygninger 
  

86.667 

        

        Note 4 Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler 
  Driftsmidlerne er 100 % erhvervsmæssigt benyttet 
  

        Saldo primo 
     

132.471 

Tilgang 
      

0 

Afgang 
      

0 

Saldo til afskrivning 
     

132.471 

Årets afskrivning 
 

25 % af 132.471 
 

33.118 

Saldo ultimo til fortsat afskrivning 
   

99.353 
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Bilag 5 
 

Oversigt over skattesatserne for den personlige indkomst ved topskattegrænsen. 

Personlig indkomst 
     

       

 
ekskl. AM-bidrag inkl. AM-bidrag 

over 
topskat 

            

 
47,37 %   

 
55,37 %   

  
  

  
  

  389.900 kr. 423.000 kr. 

under 
topskat 

  
  

  
  

 
33,57 %   

 
41,57 %   

            

       
  
Oversigt og skattesatserne ved positiv og negativ kapitalindkomst. 

Kapitalindkomst 
     

       

 
beløb skatteprocent 

Positiv 
kapital-
indkomst 

  
  

  
  

  
  

 
47,5 %   

40.000 kr. / 80.000 kr.       

  
  

  
  

  
  

 
36 %   

            

  0 kr.           

Negativ 
kapital-
indkomst 

  
  

  
  

  
  

 
36 %   

50.000 kr. / 100.000 kr.       

  
  

  
  

  
  

 
33 %   

            

        


