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1 Indledning 

Danmark har et skattesystem som altid er i forandring. Der bliver jævnligt lavet nye skattereformer, 

og der er løbende nye tiltag. Der har siden 1986 været 3 skattereformer, som alle har haft deres 

indvirkning på personskatteloven. Ved gennemførelsen af skattereformen, som trådte i kraft fra 

indkomståret 1987, var der en ny beskatningsmulighed for selvstændig erhvervsdrivende. Den 

såkaldte virksomhedsordning. Dennes formål var at give de selvstændige erhvervsdrivende nogle af 

de samme fordele som selskaber har. Efterfølgende i 1993 gav regeringen endnu et beskatnings-

alternativ til de selvstændige erhvervsdrivende, nemlig kapitalafkastningsordningen. Den nye 

ordning mindede til dels om den allerede eksisterende virksomhedsordning, men en mere forenklet 

udgave og med andre begrænsninger.  

 

Som virksomhedsejer kan det til tide, være svært at gennemskue hvilke skattemæssige forandringer, 

der gavner ens virksomhed og hvilke der gør det modsatte. Ligeledes er valget mellem de 

forskellige skatteordninger kompliceret. Som arbejdende revisorer ser vi ofte, at selvstændige 

erhvervsdrivende finder de nuværende regler indviklede og kan ikke gennemskue de 

beskatningsalternativer, de kan anvende. Ofte har de forud for vores rådgivning valgt, at blive 

beskattet efter de almindelige regler i personskatteloven, som ofte ikke er de skattemæssigt mest 

hensigtsmæssige.  

 

Danmark står endnu engang over for en ny skattereform, som på nogle områder påvirker de 

selvstændige erhvervsdrivende og påvirker valget af beskatningsform.  

 

I takt med at der i de kommende år vil komme flere ældre, falder den samlede arbejdsindsats. 

Såfremt det nuværende niveau for offentlige services og overførsler skal holdes, vil dette årligt give 

et hul i det offentlige budget på 14 mia. kr. Skattereformen skal sænke skatten på arbejde og dermed 

få flere til at yde en ekstra indsats. På nuværende tidspunkt er arbejdstiden i Danmark blandt de 

laveste i OECD-landene
1
, men hvis Danmark kommer op på samme niveau, vil hullet i de offentlige 

finanser være lukket. Beregninger viser, at en person der betaler mellem- og topskat, vil ud af 1.000 

tjente kroner får 280 kr. til rådighed. De resterende 720 kr. går til skat og afgifter. Ifølge 

Skattekommissionen skal skattereformen øge tilskyndelsen til at arbejde, være fordelingsmæssigt 

afbalanceret, bidrage til finansieringen af de højere offentlige udgifter på længere sigt, samt gøre 

                                                 
1
 Skattekommissionens forslag til skattereform (fuldstændig rapport), side 18 
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skatte- og afgiftssystemet mere robust over for international konkurrence og ikke mindst understøtte 

Danmarks ambitioner på klima- og miljøområdet. 
2
 

 

Der er politisk uenighed om den reelle virkning af skattereformen. Derfor finder vi det interessant at 

sætte regeringens hovedformål op mod den faktuelle virkning for den pågældende virksomhed.     

Hovedformålet fremgår af regeringsgrundlaget Mulighedernes Samfund: 

 

”Tiden er kommet til at gennemføre en reform af skattesystemet. En skattereform skal gøre det mere 

attraktiv, at yde en ekstra indsats. Sigtet er en markant sænkning af skatten på arbejdsindkomst, 

som skal stimulere arbejde og virkelyst. Reformen skal samtidig understøtte regeringens ambitioner 

på klima- og energiområdet, være fordelingsmæssigt afbalanceret og økonomisk holdbar.” 
3
 

 

På trods af, at det valgte emne om virksomhedsordningen og kapitalafkastningsordningen har været 

grundlag for mange hovedopgaver, sker der fortsat forandring i lovgivningen, som løbende gør, at 

de erhvervsdrivende stiller spørgsmål til deres beskatningsordning. Derfor finder vi det interessant 

at følge en virksomhed som er i fremadgående udvikling, i en tid hvor der også sker stor udvikling 

indenfor skattepolitikken.   

 

2 Problemformulering 

Som selvstændig erhvervsdrivende kan man vælge mellem forskellige beskatningsordninger. 

Problemet er ofte, at den erhvervsdrivende ikke kan skelne mellem de forskellige ordninger og 

derfor vælger den nemmeste. I de tilfælde hvor der vælges en anden beskatningsform end den 

personlige, er det ofte nødvendigt at benytte sig af skattemæssig rådgivning. Endvidere står 

selvstændige erhvervsdrivende endnu engang overfor nye problemstillinger og spørgsmål i 

forbindelse med vedtagelsen af den nye skattereform.  

 

Da problemstillingen er meget bred, har vi valgt at tage udgangspunkt i en allerede eksisterende 

virksomhed ved navn GraffitiJørgen v/ Jørgen Hansen, som endnu ikke har valgt anden form for 

beskatning end den personlige. 

    

                                                 
2
 Politikken d. 2. februar 2009, http://politiken.dk/debat/kroniker/article639556.ece 

3
 Skattekommissionens forslag til skattereform  



3 

 

2.1 Hovedspørgsmål 

 Hvilken beskatningsform er mest optimal for pågældende virksomhed? 

 

Som nævnt i indledningen står også denne virksomhed overfor nye valg og nye udfordringer i 

forbindelse med den nye skattereform. Derfor vil en stor del af opgaven omhandle den nye 

skattereform og hvordan denne har påvirkning på virksomheden.  

 

2.2 Delspørgsmål 

Udover hovedproblemet har vi stillet følgende spørgsmål: 

 Hvilke andre faktorer, med fokus på investering, spiller ind ved valg af virksomhedsform?  

 Er den valgte beskatningsform stadig den mest attraktive for virksomheden efter 

skattereformen? 

 Er den pågældende virksomhed stillet skattemæssigt bedre eller dårligere efter den nye 

skattereform? 

 Hvordan beskattes den selvstændig erhvervsdrivende i forhold til en hovedaktionær? – 

herunder kombinationsmuligheder med udlodning af udbytte. 

 

3 Beskrivelse af virksomheden GraffitiJørgen 

Jørgen Hansen har siden 2003 kørt rundt i Storkøbenhavn og vasket graffiti af de københavnske 

husmure.  Det startede som et bierhverv ved siden af hans eget job som rengøringsmand i et større 

rengøringsselskab. Eftersom rygtet om hans ydelser spredte sig, blev han kontaktet så ofte, at han 

ikke længere kunne vedligeholde sit rengøringsjob på fuldtid. Jørgen besluttede at opsige sin stilling 

og dedikere sig fuldt til graffitirengøringen. I 2003 startede han sin egen virksomhed og i den 

forbindelse købte han en bil, som udelukkende bliver brugt til graffitirengøring. Siden opstarten er 

hans virksomhed gået bedre år for år, og han overvejer nu at ansætte sin kone Jytte. Det kræver 

blandt andet, at han investerer i en ny bil. Siden 2004 har der hvert år været overskud i 

virksomheden, og nogle år har der været mere overskud end han kan nå at bruge. Det resterende 

overskud sætter han ind på en konto i banken.  

 

Jørgen er en meget bekymret mand, og han tænker ofte på, hvad han og hans kone skal leve af, den 

dag de går på pension. Samtidig synes han det ville være spild af hårdt arbejde, bare at lukke 
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virksomheden, fordi han en dag skal på pension. Han kunne godt tænke sig at hans datter Julie 

overtog virksomheden. 

 

Jørgen har lejet et skrivebord i et større kontorfællesskab og har derigennem fået lidt ekstern hjælp 

til bogføringen. Han har derfor ikke fundet det nødvendigt at benytte sig af en revisor. Hans 

bogholder har i længere tid opfordret ham til at benytte en anden beskatningsform, men hun har 

ikke kunnet hjælpe ham. Han har i forbindelse med den nye skattereform besluttet at lade et 

revisionsfirma tage sig af hans selvangivelse for indkomstårene 2009 og 2010.  

 

4 Afgrænsning 

 Ved beskrivelsen af personskatteloven vil vi kun beskrive forhold, som har indflydelse for 

selvstændige erhvervsdrivende og den pågældende virksomhed. Beskrivelsen er derfor ikke 

en fuldstændig beskrivelse af personskatteloven. Derfor er betragtning af loven for en 

lønmodtager ikke specificeret yderligere.    

 I takt med vedtagelsen af tidligere skattereformer har der været en masse overgangs-

bestemmelser, som ikke vil blive beskrevet.  

 Opgaven vil kun blive behandlet efter de danske skatteregler. 

 Der vil ikke blive beskrevet de forskellige regler indenfor værdistigninger efter 

ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven. 

 Der vil i skatteberegningerne ikke blive taget højde for Jørgens personlige renter og hans 

ligningsmæssige fradrag (med undtagelse af beskæftigelsesfradraget), idet de øvrige er 

uændrede. 

 De forskellige varelagerprincipper vil ikke blive uddybet.   

 Ved gennemgang af beskatning af selskaber vil selve omdannelsen til selskab ikke blive 

beskrevet. 

 

5 Metode 

Det er vores formål at give den selvstændige erhvervsdrivende et klart beslutningsgrundlag for valg 

af beskatningsform. For at gøre dette har vi set os nødsaget til at gennemgå 4 beskatningsformer på 

et teoretisk niveau, for derefter at anvende teorien med faktiske tal og ud fra den givne virksomheds 

situation. Da det stillede spørgsmål er afhængigt af mange faktorer, opstiller vi forskellige scenarier 
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ud fra den indledende beskrivelse af GraffitiJørgen. De anvendte tal er fra årsrapporten for 2009 jf. 

bilag 1. 

 

Der vil i løbet af opgaven blive nævnt og anvendt forskellige satser og beløb som, hvor ikke andet 

ville være nævnt, vil være 2009-satser, som er fundet i revisormanualen 2009, 2.udgave.  

 

Ved udarbejdelse af selve opgaven har vi i gruppen gennemdiskuteret alle afsnit, hvorefter vi hver 

især har formuleret de enkelte afsnit. Alle konklusioner er skrevet i fællesskab. 

 

Lea Helsvad Wagle har skrevet følgende afsnit: 8, 14.1.1, 10, 16 og 26. 

Stine Stenstrup Larsen har skrevet følgende afsnit: 12, 14 (-14.1.1), 17, 20, 22 og 24. 

 

Alle konklusioner, beregninger samt resterende afsnit er skrevet i fællesskab. 

 

6 Forudsætninger 

Vi antager, at hele virksomhedsejerens personlige indkomst udelukkende kommer fra den 

pågældende virksomhed. 

 Der er i opgaven anvendt en reel person med en konkret virksomhed, dog under dæknavn.  

 Vi har i vores beregninger forudsat, at GraffitiJørgen indtil indkomstår 2009 kun er blevet 

beskattet efter personskatteloven. 

 Jørgen er bosiddende i Ølstykke, og der anvendes derfor satser for Egedal kommune.   
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7 Del 1: Valg af beskatningsform 

I denne del vil opbygningen af det danske skattesystem blive gennemgået, herunder de forskellige 

indkomstniveauer og kategorisering af indkomsten. Opbygningen er gennemgående ens, uanset 

hvilke beskatningsform man anvender.  

 

Delkonklusioner i denne del er med til at besvare opgavens hovedspørgsmål. 

 

8 Personskatteloven 

Personer som opholder sig i over 6 måneder om året eller har fast bopæl i Danmark, er fuldt 

skattepligtige jf. kildeskatteloven § 6. Endvidere er personer som er omfattet af kildeskattelovens § 

2 også skattepligtige til Danmark, men kun i begrænset omfang. For at førnævnte personer kan 

beskattes i Danmark, skal der være en intern lovhjemmel til beskatning. Ofte anvendes 

statsskattelovens § 4, da den stort set er udtømmende. Alle personer med skattepligt til Danmark 

skal årligt opgøre deres skattepligtige indkomst. På baggrund af den skal skatten beregnes. Skatten 

er indkomstafhængig og varierer ud fra ens hjemstedskommune. Endvidere kan den skattepligtige 

vælge om han eller hun vil være medlem af folkekirken og dermed betale kirkeskat. Endvidere har 

alle skattepligtige personer et personfradrag, som for 2009 og 2010 udgør 42.900 kr.
4
 jf. 

personskattelovens § 10 stk.1.   

 

8.1 Indkomstopgørelse 

Det skattepligtige indkomstgrundlag fremkommer af den personlige indkomst, tillagt eller 

fratrukket kapitalindkomst og med fradrag for ligningsmæssige fradrag. Aktieindkomst behandles 

for sig selv. Loven håndhæver, at alt der ikke kan klassificeres som kapitalindkomst eller 

aktieindkomst, er personlig indkomst.  

                                                 
4
 Revisormanual 2009, udgave 2 
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Personlig indkomst: 

 

8.2 Bundskat 

Af den personlige indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, men inklusiv positiv 

kapitalindkomst, skal der betales bundskat. Personer hvis indkomst ikke overstiger personfradraget 

på 42.900 kr. betaler ikke bundskat. Bundskatten var i 2008 5,48 % og nedsættes til 5,04 % for 

indkomstår 2009.  Nedsættelsen af bundskatten skyldes, at 17 af landets 98 kommuner har fået lov 

til at hæve kommuneskatten
5
 fra 2010. Fra og med 2010 nedsættes bundskatten yderligere fra de 

5,04 % til 3,76 %. Reduceringen i 2010 af bundskatten skyldes at sundhedsbidraget
6
 sammenlægges 

med bundskatten fra indkomstår 2012 til 2019 med 1 procentenhed om året. Sundhedsbidraget som 

i 2009 blev beregnet ud fra den skattepligtige indkomst, bliver som nævnt en del af bundskatten 

som beregnes ud fra den personlige indkomst.  Fra 2019 vil bundskatten udgøre 11,76 %. Rent 

skattemæssigt har det påvirkning på flere af de nuværende fradragsværdier, således at 

fradragsværdien af de ligningsmæssige fradrag falder fra ca. 33,5 % til 25,5 % i samme periode som 

bundskatten forøges.  

 

8.3 Mellemskat 

Af personlig indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst, som for indkomståret 2009 overstiger 

347.200 kr., beregnes mellemskatten med 6 %. Som ægtefælle kan man benytte sin ægtefælles fradrag 

op til de 347.200 kr., hvis dennes personlige indkomst ikke når grænsen for mellemskat.  

Mellemskatten på 6 % afskaffes fra indkomståret 2010. Det betyder, at personlig indkomst op til 

389.900 kr. kun bliver beskattet med bundskat. 

 

8.4  Topskat 

For indkomstår 2009 skal personlig indkomst tillagt positiv kapitalindkomst som overstiger 347.200 kr. 

betale topskat. Topskatten beregnes med 15 %. Når topskatten beregnes, opgøres den personlig 

indkomst uden fradrag for indskud på kapitalpensioner og arbejdsgiverbetalte bidrag. Det er ikke muligt 

at fordele et eventuelt uudnyttet bundfradrag imellem ægtefæller, som det kunne gøres i bundskatten og 

mellemskatten. Dog gør det nuværende skatteloft, at den skattepligtige maksimalt kan betale en skat på 

59 % før kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag. 

                                                 
5
 http://jp.dk/indland/indland_politik/article1824245.ece 

6
 Efter man nedlagde landets amter, erstattede man amtsskatten med sundhedsbidraget på 8 % 
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Indkomstgrænsen for betaling af topskat hæves med 42.700 kr. til 389.900 kr. i 2010 og til 409.100 

kr. i 2011. Personlig indkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og med tillæg af 

nettorenteindtægterne som overstiger topskattegrænsen, vil fortsat blive beskattet med 15 %.   

 

8.5 Det samlede skatteloft 

Skatteloftet er fra og med indkomståret 2010 nedsat til 51,5 %, hvorimod tidligere marginalskat 

udgjorde 59 % 
7
. De nye skatteprocenter betyder, at skatten af indkomst op til topskattegrænsen fra 

og med 2010 beskattes med ca. 37 % 
8
. Skatten af indkomst over topskattegrænsen beskattes med 

ca. 51,5 %.
9
 

 

Nedenstående figur skematiserer satser og grænser for indkomstår 2009 og 2010: 

2009 

 Skattetype Procent Bundgrænse Indkomst 

 Bundskat 5,04 42.900 Personlig indkomst efter AM-bidrag tillagt positiv kapitalindkomst 

 Mellemskat 6 347.200 Personlig indkomst efter AM-bidrag tillagt positiv kapitalindkomst 

 Topskat 15 347.200 Personlig indkomst efter AM-bidrag tillagt positiv kapitalindkomst 

 

     2010 

 Skattetype Procent Bundgrænse Indkomst 

 Bundskat 3,76 42.900 Personlig indkomst efter AM-bidrag tillagt positiv kapitalindkomst 

 Topskat 15 389.900 Personlig indkomst efter AM-bidrag tillagt positiv kapitalindkomst 

 Figur 1 

 

8.6 Kapitalindkomst  

Kapitalindkomst består hovedsageligt af renter og provisioner, som er opremset i 

personskattelovens § 4.  Positiv kapitalindkomst tillægges i den personlige indkomst og beskattes 

marginalt, i de tilfælde hvor den samlede indkomst overstiger mellemskatte- og topskattegrænsen. 

Negativ kapitalindkomst kan ikke modregnes i den positive kapitalindkomst og ej heller i den 

personlige indkomst, men bliver derimod behandlet med en fradragsværdi på ca. 33,5 %, på lige fod 

                                                 
7
 Revisormanual 2009 side112 – begge satser er uden kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag 

8
 For en gennemsnitskommune og uden Am-bidrag. 

9
 Revisormanual 2009 side112 – begge satser er uden kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag 
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med de ligningsmæssige fradrag. Det er muligt at fordele kapitalindkomst mellem ægtefæller, 

således at den ene ægtefælle får overført ekstra renteudgifter og får nedbragt sin skattebetaling.   

 

Som led i den nye skattereform er der sat et loft for fradragsberettigede renteudgifter. Personer med 

over 50.000 kr. i renteudgifter vil fra 2012 til 2019 miste 1 procent om året i fradragsværdien af 

deres negative kapitalindkomst, som overstiger de 50.000 kr. Fra og med 2019 er fradragsværdien 

af negativ nettokapitalindkomst på mere end 50.000 kr. således ca. 25,5 %.  

Som gift person kan man dog benytte sig af ægtefællens uudnyttede fradragsværdi, og i de tilfælde 

vil et ægtepar tilsammen kunne have 100.000 kr. i nettorenteudgifter, før de påvirkes.  

 

8.6.1 Kompensationsordning 

Der er fra indkomstår 2012 indført en kompensationsordning for tab af fradragsværdi på negativ 

kapitalindkomst for personer med særligt store renteudgifter. Ordningen sikrer at personen ikke kan 

miste mere som følge af reduktionen af fradragenes værdi, end de får i indkomstskattelettelser. 

Ordningen fungerer således, at det kun er positive kapitalindkomster som overstiger 40.000 kr., som 

vil blive tillagt i topskattegrundlaget.  

Såfremt man er gift, kan man også her benytte sig af ægtefællens uudnyttede fradragsværdi og i de 

tilfælde vil et ægtepar tilsammen kunne have 80.000 kr. i nettorenteudgifter, før de skal betale 

topskat heraf. På trods af at den faldende fradragsværdi først har virkning fra 2012, gælder 

kompensationsordningen allerede fra 2010.    

 

8.7 Ligningsmæssige fradrag 

Et ligningsmæssigt fradrag er et fradrag, der gives i den skattepligtige indkomst jf. 

personskatteloven § 1. I modsætning hertil forekommer fradrag, der eksempelvis gives i den 

personlige indkomst eller i kapitalindkomsten, jf. personskatteloven §§ 3 og 4.
 
Når et fradrag gives 

som et ligningsmæssigt fradrag, er skatteværdien af fradraget omkring 33 %.  

Der er forskellige ligningsmæssige fradrag som kan nedbringe den skattepligtige indkomst. De 

typiske fradrag er kontingent til A-kasser, faglige kontingenter, gaver til velgørende foreninger og 

befordring. I takt med at sundhedsbidraget bliver sammenlagt med bundskatten i den nye 

skattereform, falder skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag fra 33 % til 25 % fra 2012 til 

2019.  
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Endvidere er der sket nogle få ændringer for nogle af de ligningsmæssige fradrag, som uddybes 

nedenfor. 

 

8.7.1 Gaver til velgørende foreninger 

Efter gældende regler i 2009 er der fradrag for gaver til godkendte velgørende foreninger. Det årlige 

fradrag må højst være på 14.500 kr. Forudsætningerne for at fradraget godkendes er, at betalingen 

til den enkelte forening mindst udgør 500 kr. og at der ikke er fradrag for de første 500 kr. af årets 

samlede betalinger jf. ligningslovens § 8 A.  

De to forudsætninger for, at fradraget godkendes, afskaffes fra og med den 1. januar 2012. Det 

betyder, at der er fradrag for alle årets gaver uanset størrelsen. Fortsat gælder, at årets maksimale 

fradrag højst kan udgøre 14.500 kr. Det er som hidtil en betingelse for fradrag, at foreningen 

indberetter gaverne til SKAT. 

 

Dette betyder, at den skattepligtige kan få fradrag også for de første 500 kr. og få fradrag for de 

betalinger, som er under 500 kr. I afskaffelsen af forudsætninger er der en lille skattebesparelse, 

som er en form for kompensation for den nedsatte fradragsværdi, som kommer med omrokeringen 

af sundhedsbidraget. Ægtefæller kan ikke dele fradraget mellem sig hverken før eller efter 

skattereformen. 

 

8.7.2 Befordringsfradrag 

Såfremt personer har over 12 kilometers afstand til deres arbejdsplads, kan disse få fradrag for den 

del af kørslen som dagligt overstiger de 24 kilometer. Der gives fradrag med 1,90 kr. per kørte 

kilometer som ligger imellem 24 kilometer og op til 100 kilometer. For kørte kilometer som 

overstiger de 100 kilometer, gives der et fradrag på 0,95 kr. per kilometer.   

Fra 2010 sættes den daglige kilometergrænse for befordring op. Personer som kører mellem 25 km 

og 100 km om dagen, kan fra 2010 køre op til 120 km om dagen og få 1,90 kr. per kørte kilometer. 

Det betyder, at personer, hvis daglige befordring overstiger 100 km, får et større befordringsfradrag 

i 2010 end de gjorde i 2009. Fradraget pr. dag stiger med 19 kr., hvis personen har en daglig 

transport på mindst 120 km. 

 

Som tidligere gælder der særlige regler for personer med mindre indkomster. Personer som tjener 

under 248.700 kr. i 2010 kan opnå et ekstra befordringsfradrag på op til 6.000 kr. Beregningen af 
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det ekstra fradrag foretages af SKAT, som tager udgangspunkt i det selvangivne befordringsfradrag 

og giver yderligere 25 % i fradrag. I takt med at fradragsværdien falder for ligningsmæssige 

fradrag, sættes grænsen op for det ekstra befordringsfradrag. Fra indkomstår 2012 sættes grænsen 

op til 15.400 kr. og procenten for ekstrafradraget forøges fra 25 % til 64 %.
10

 

 

De ændrede befordringsregler kan være med til at øge incitamentet til at søge arbejde, som ligger 

længere væk fra ens hjemstedskommune, og samlet set øge mobilitet på arbejdsmarkedet. 

Den midlertidige ordning som findes for personer, der bor i specielt udvalgte udkantskommuner, vil 

vi ikke komme nærmere ind på. 

 

8.7.3 Beskæftigelsesfradrag 

Endvidere påvirkes beskæftigelsesfradraget også. Som vi kender det i dag, belønnes personer med 

arbejdsindkomst med et fradrag, som beregnes af SKAT. Beregningen er en procentdel af ens 

arbejdsindkomst med fradrag fra pensionsindbetalinger. Dette beløb ganges med 4,25 %. I de 

tilfælde, hvor fradraget overstiger 13.600 kr., fastholdes det på de 13.600 kr. Fra 2012 forøges de 

4,25 % gradvist til 5,6 % og ender på et maksimalt fradragsbeløb på 17.900 kr.  

 

Forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget er en form for udligning for den lavere fradragsværdi af de 

ligningsmæssige fradrag, som nævnt ovenover. 

 

8.7.4 Grøn check 

Den nye skattereform medfører en masse stigninger i miljøorienterede afgifter. I den forbindelse har 

regeringen som kompensation eller belønning indført ”en grøn check”. Den grønne check er på 

1.300 kr. til personer, der er fyldt 18 år, og en tillægscheck på 300 kr. pr. barn, dog maksimalt for 2 

børn. Checken er indkomstafhængig så for personer med personlig indkomst efter fradrag for AM-

bidrag på over 362.800 kr. vil checken aftrappes med 7,5 % af den del af indkomsten, der overstiger 

grundbeløbet. Med en personlig indkomst på over 380.130 kr. er checken nedtrappet til 0 kr. I de 

tilfælde hvor man modtager tillægget for ens børn, vil tillægget først aftrappes når ens egen 

personlige indkomst overstiger de 380.130 kr. 

                                                 
10

 Forårspakke 2.0 – Krøyer Pedersen statsautoriserede revisorer 
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8.8 Aktieindkomst  

Aktieindkomst bliver behandlet selvstændigt i skatteberegningen og indgår ikke i den skattepligtige 

indkomst. Hermed menes, at aktieindkomst beskattes separat, progressivt efter en 3-niveaudeling 

med 28 %, 43 % og 45 %. Aktieindkomst bliver omhandlet senere i opgaven afsnit 20.3. 

 

9 Delkonklusion 

Den nye skattereform er et forsøg på at forenkle skatteberegningen. Forenklingen ligger i, at fjerne 

sundhedsbidraget og øge bundskatten med tilsvarende sats. I og med at sundhedsbidraget frem til 

2010 er blevet beregnet ud fra den skattepligtige indkomst og ikke den personlige indkomst som 

bundskatten bliver beregnet ud fra, betyder omrokeringen at de hidtidige fradragsværdier for 

renteudgifter og ligningsmæssige fradrag reduceres i takt med stigningen af bundskatten. Som 

nævnt har man valgt, at folk med meget store renteudgifter skal kompenseres herfor. 

Kompensationsordningen er specielt tiltænkt boligejere, og ordningen understøtter skattestoppet fra 

2001, hvor man fastfrøs ejendomsværdiskatten. Ordningen skal udtrykke en form for sikkerhed 

overfor boligejere, samtidig med at motivationen til at spare op mindskes og merskatten kan 

finansiere andre skattelettelser. Den nye skattereform belønner personer med arbejdsindkomst og 

motiverer erhvervsaktive til at udvide deres mobilitet igennem bedre befordringsmuligheder. Om 

ændringerne har den ønskede virkning med at øge arbejdsindsats må tiden vise, men der er i hvert 

fald givet skattemæssige incitament til dette, samt større rådighedsbeløb bør øge den samlede 

efterspørgsel.         

 

10 Selvstændige erhvervsdrivende 

 

10.1 Definition 

Der findes i skattelovgivningen ingen nærmere definition af begrebet selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Man anses for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis man arbejder for 

egen regning og risiko. Ved egen regning og risiko forstås, at du forpligter dig personligt ved de 

aftaler, som du indgår om fx køb, salg og levering af varer eller tjenesteydelser. Der hæftes 

personligt for virksomhedens gæld og for de fejl og ulykker, som du eller dine ansatte måtte begå
11

.  

 

                                                 
11

 http://www.adir.dk/sw14995.asp 
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Virksomheden er ifølge dansk skatteret ikke en selvstændig juridisk enhed og er derfor ikke under-

lagt selvstændig skattepligt. I skattemæssigt ordbrug siges det at virksomheden er transparent. Dette 

betyder, at indkomst, der er erhvervet af virksomheden, beskattes direkte hos den selvstændige 

erhvervsdrivende. 

 

Indkomsten for en selvstændig erhvervsdrivende kan ligeledes opgøres efter anvendelse af reglerne 

i personskatteloven, efter samme metode som for almindelige skattepligtige personer. Efter 

statsskattelovens § 4, litra a, skal den erhvervsdrivende indregne indtægter fra hovederhverv samt 

indtægt fra andet erhverv. Personlig indkomst vil i denne opgave omfatte virksomhedens 

skattepligtige resultat.  

 

Da selvstændige erhvervsdrivende ikke er almindelige lønmodtagere, findes der særlige regler, som 

kan påvirke deres indkomstgrundlag. Lønmodtagere kan som hovedregel ikke fratrække udgifter i 

forbindelse med deres arbejde. Som selvstændig erhvervsdrivende opgøres indkomsten derimod 

som alt erhvervet indtægt, fratrukket fradragsberettigede driftsudgifter jf. personskattelovens § 3 

stk. 2.  Endvidere er den erhvervsdrivende omfattet at regler for bogføringspligt jf. 

bogføringslovens § 1, stk. 1.  

 

10.2 Virksomhedens udgifter 

 

10.2.1 Driftsudgifter 

Selvstændige erhvervsdrivende kan i modsætning til almindelige skattepligtige personer fratrække 

omkostninger, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten
12

. 

Herunder omfattes udgifter til vareforbrug, administration, personale og reklame. 

 

10.2.2 Etableringsudgifter 

 Endvidere kan personen fratrække udgifter vedrørende etableringen eller udvidelse af 

virksomheden, herunder udgifter til markedsundersøgelser, reklame, forsøg og forskning. Det 

samme gælder udgifter til revisor og advokat afholdt i forbindelse med etablering eller udvidelse af 

virksomheden. En forudsætning for fradraget er dog, at der faktisk sker etablering eller udvidelse af 

virksomheden. 

                                                 
12

 Grundlæggende skatteret, 1.udgave 1.oplag 2009 – side 227 
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Fra og med indkomståret 2010 er udgifter i forbindelse med etablering ikke længere 

fradragsberettigede. Dog kun de etableringsudgifter, der er brugt til revisor og advokat. Sagt på en 

anden måde er det de udgifter, som kendes fra ligningslovens § 8 J. 

 Hvis udgifterne er afholdt før 2010 og virksomheden først etableres eller udvides i 2010, er de 

fortsat fradragsberettigede. 

 

10.2.3 Repræsentation 

Der er som hovedregel kun begrænset fradrag for udgifter til repræsentation, jf. ligningslovens § 8, 

stk. 4. Repræsentationsudgifter kan kun fradrages med 25 pct. af de afholdte udgifter.  

På trods af den opstillede definition har dette område været grundlag for adskillige diskussioner og 

domfældelser. Området betragtes som et grænseområde mellem driftsomkostninger og 

privatforbrug.   Retten til at fratrække udgifter til repræsentation er med tiden reduceret til en 

skattemæssig fradragsværdi på 25 %. 

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som virksomheden afholder for at få afsluttet 

forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser. Udgifterne skal afholdes over 

for personer, som ikke er knyttet til virksomheden i form af medarbejdere. Repræsentation har 

karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for 

forretningsforbindelser. Repræsentationsudgifter er oftest udgifter til måltider, restaurationsbesøg, 

tobaks- og drikkevarer, gaver og opmærksomhed over for forretningsforbindelser og deres familier. 

Endvidere kan de omfatte afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser.
13

  

Der skelnes ikke mellem danske eller udenlandske forretningsforbindelser, og ej heller om 

udgifterne afholdes i Danmark eller i udlandet. 

10.2.4 Vareforbrug 

Den erhvervsdrivende har mulighed for at periodisere sit vareforbrug og indtægter efter reglerne i 

årsregnskabsloven. Hvis den erhvervsdrivende oparbejder et varelager i løbet af indkomståret, kan 

den med hjemmel i varelagerlovens § 1 værdiansætte varelageret efter 3 principper. Denne 

værdiregulering kan påvirke indkomstgrundlaget.   
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 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=103008&vId=202316&search=repræsentation 
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10.2.5 Medhjælpende ægtefælle 

I situationer hvor et ægtepar begge bidrager til den drevne virksomheds drift, kan overskuddet deles 

mellem ægtefællerne. Dette kan ske enten igennem overskudsfordeling med op til 50 % af 

overskuddet, som overføres til den medhjælpende ægtefælle. Dog må fordelingen højst udgøre et 

grundbeløb på 117.950 kr. jf. kildeskattelovens § 25A, stk. 3. Et andet alternativ er at den 

medhjælpende ægtefælle lønnes på lige fod med andre ansatte. Det er også muligt at lave en 

kombination mellem løn og overskudsfordeling. 

 

10.2.6 Bil 

Hvis den erhvervsdrivende vælger at bruge sin private bil til erhvervsmæssige anliggender, men 

ikke ønsker at bilen skal registreres som en del af virksomhedens aktiver, kan den erhvervsdrivende 

vælge at opgøre sine erhvervsmæssigt kørte kilometer i en kørebog og få skatterådets fastsatte satser 

for kørte kilometer. Som et alternativ til dette kan den erhvervsdrivende vælge at fratrække de 

dokumenterede faktiske udgifter. Hvilken metode der vælges er valgfri, men hvis der først er valgt 

den ene metode, kan man kun skifte metode én gang ved brug af samme bil og det skal ske ved 

opstart af et nyt indkomstår. Anskaffes derimod en ny bil, kan opgørelsesmetoden vælges på ny. 

Området omkring bil i virksomheden gennemgås i afsnit 14. 
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10.3 Salg af driftsmidler 

Sælger den erhvervsdrivende nogle af virksomhedens driftsmidler eller stopper sin virksomhed i 

indkomstår 2009, vil personen blive beskattet med 90 % af fortjenesten. Og ligeledes kan personen 

kun få tabsfradrag på 90 % jf. afskrivningslovens § 9 stk. 4. 

Denne regel afskaffes i forbindelsen med den nye skattereform. Fra 2010 beskattes personen fuldt 

ud af fortjenesten og i modsat tilfald kan hele tabet fradrages.   

 

Nedenfor er opstillet et eksempel, hvor den samlede fortjeneste udgør 300.000 kr.: 

Hvis salget sker i indkomståret 2009: 

 

Hvis salget sker i indkomståret 2010: 

Fortjeneste; 90 % af 300.000  270.000 

 

Fortjeneste  300.000 

AM-bidrag 8 %  -21.600 

 

AM-bidrag 8 %  -24.000 

Skattegrundlag  248.400 

 

Skattegrundlag  276.000 

Skat 59 %  146.556 

 

Skat 51,5 %  142.140 

Skat 146.556 

 

Skat  142.140 

AM-bidrag  21.600 

 

AM-bidrag  24.000 

Samlet skattebetaling  168.156 

 

Samlet skattebetaling  166.140 

Figur 2 

 

Beregningen af skattegrundlaget er 27.600 kr. mindre i 2009 end i 2010 og umiddelbart skulle man 

tro, at 90 % -reglen gjorde det mere attraktivt at sælge i 2009. På grund af den nedsatte marginalskat 

kommer det sælgeren til gode. Den lavere marginalskat kompenserer for afskaffelsen af 90 % -

reglen.  

 

10.4 Beskatning efter personskatteloven 

Først gøres virksomhedens skattemæssige resultat op. Som det fremgår af bilag 2 reguleres der 

skattemæssigt for repræsentation, ej fradragsberettigede omkostninger og der reguleres for 

regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger.  Efter reguleringerne er virksomhedens 

skattepligtige resultat på 731.235 kr. 

 

I nedenstående figur (på næste side) ses beskatning af virksomhedens resultat i GraffitiJørgens 

personlige indkomst i henhold til beskatningsforholdene for indkomstår 2009 og 2010: 
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2009 

 

2010 

Selvstændig erhvervsdrivende 

 

Selvstændig erhvervsdrivende 

Virksomhedens resultat 731.235 

 

Virksomhedens resultat 731.235 

AM-bidrag -58.499 

 

AM-bidrag -58.499 

Personlig indkomst 672.736 

 

Personlig indkomst 672.736 

Kapitalindkomst -15.702 

 

Kapitalindkomst -15.702 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

    

 

Grøn check 0 

Skattepligtig indkomst 643.434 

 

Skattepligtig indkomst 643.434 

Skat -300.248 

 

Skat -265.910 

Beløb til udbetaling 356.786 

 

Beløb til udbetaling 391.124 

Figur 3, jf. bilag 3 

 

Som det ses af beregningen, har GraffitiJørgen en udbetaling i 2009 på 356.786 kr. ved at anvende 

beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven. Virksomhedens skattepligtige resultat 

beskattes som Jørgens personlige indkomst. For indkomstår 2010 vil Jørgen spare 34.338 kr. i skat i 

forbindelse med den nye skattereform. Med Jørgens indkomst vil han komme til at betale topskat i 

begge indkomstår, men der er en topskattebesparelse på 25.193 kr., idet topskattegrundlaget forøges 

med 42.700 kr. Den resterende skattebesparelse skyldes fjernelsen af mellemskatten samt 

sænkningen af bundskatten.  Jørgen kompenseres ikke med den grønne check, idet hans indkomst er 

høj til at modtage grøn check. 

 

11 Delkonklusion 

Såfremt Jørgen anvender de almindelige regler i personskatteloven kan han forholdsvis enkelt 

opgøre sin skattepligtige indkomst. Ulempen er at han ikke benytter sig af de skattemæssige fordele, 

der er ved andre beskatningsmuligheder. Det er vores vurdering, at den nye skattereform gør den 

nuværende skatteberegning, en smule mindre kompliceret, i og med at mellemskatten forsvinder og 

med tiden at bundskat og sundhedsbidrag lægges sammen. Dog er tiltagene kun af teknisk karakter. 

Rent skattemæssigt fremgår det tydeligt at der er en del besparelse i skat fra 2010.  
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12 Virksomhedsskatteloven 

 

12.1 Kort om virksomhedsordningen 

I forbindelse med skattereformen i 1986 med virkning pr. 1. januar 1987 blev virksomheds- 

ordningen vedtaget. Indførelsen af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen (indført 

fra 1. januar 1993) bevirker, at selvstændigt erhvervsdrivende på nogle områder sidestilles med 

selskaber rent skattemæssigt. På langt sigt beskattes hele virksomhedens overskud, men i det 

enkelte indkomstår beskattes kun det beløb, som hæves ud af virksomheden som personlig 

indkomst. Herudover betales en acontoskat på 25 %, svarende til selskabsskatten, af det resterende 

skattemæssige overskud. Det opsparede overskud kan anvendes til at re- og geninvestere. 

Virksomhedsordningen er en skatteberegningsmodel, der giver den selvstændigt erhvervsdrivende 

mulighed for at optimere skatten og kun blive beskattet af det beløb, som rent faktisk hæves ud af 

virksomheden. Virksomhedsordningen er et alternativ til reglerne i personskatteloven. Dermed er 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen blot et sæt særlige beregningsregler, som kan 

anvendes af selvstændigt erhvervsdrivende, men derudover gælder personskattelovens regler.  

 

                          

  Skattelovgivningens almindelige regler, Statsskattelovens §§ 4, 5 og 6     
                          

                          

      Virksomhedsskatteloven               
                          

                          

          Virksomhedsordningen     Kapitalafkastordningen     

                          

                          
                          

                          
                          

Figur 4
14

 

 

Ved anvendelse af personskatteloven beskattes den personlige indkomst med op til 59 %. Negativ 

kapitalindkomst i form af renter har derimod kun en skattemæssig fradragsværdi på 33 %. 

Anvendes virksomhedsordningen, beskattes den personlige indkomst, det vil sige det beløb som 

hæves i året, ligeledes med op til 59 %. Renteudgifterne kan til gengæld fratrækkes direkte i den 

                                                 
14

 Materiale fra Revitax-kursus ved Camilla Poulsen 
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personlige indkomst og får dermed en større fradragsværdi, og man sparer AM-bidraget. Som følge 

af skattereformens nedsættelse af fradragsværdien på negativ kapitalindkomst bliver 

virksomhedsordningen endnu mere attraktiv end før. 

Når virksomhedsordningen anvendes, kan skatten optimeres således, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende ikke kommer til at betale topskat. Ligger virksomhedens overskud hvert år over 

topskattegrænsen, kan det dog ikke anbefales at optimere skatten således at der ikke betales topskat. 

I sådan tilfælde vil der på den selvstændigt erhvervsdrivende hvile en stor latent skattebyrde, som i 

værste fald udløses omkring pensionsalderen.    

 

Ulempen ved at anvende virksomhedsordningen er, at ordningen er temmelig kompliceret og 

kræver assistance fra revisor, hvilket kan være omkostningsfyldt. Derudover er kravet om skarp 

opdeling af privatøkonomi og virksomhedens økonomi ofte svært for den erhvervsdrivende at 

administrere. 

 

Som hovedregel kan virksomhedsordningen med fordel anvendes hvis:    

1. Virksomheden har nettorenteudgifter. 

2. Virksomheden har svingende indkomst, det vil sige høje indkomster nogle år, men lave 

indkomster andre år. 

3. Virksomheden har overskud før renter, der overstiger bundfradragene for beregning af 

mellem- og topskat. 

 

Nedenstående illustrerer konsekvenserne for GraffitiJørgen ved at vælge virksomhedsordningen 

frem for at lade sig beskatte efter reglerne i personskatteloven: 

 

Skattepligtig indkomst før renter 731.235 

Renteudgifter 15.702 

Skattepligtig indkomst efter renter 715.533 

Figur 5, beregninger jf. bilag 2 
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2009 

 

2009 

Selvstændig erhvervsdrivende efter PSL 

 

Selvstændig erhvervsdrivende efter VSO 

Virksomhedens resultat 731.235 

 

Virksomhedens resultat 731.235 

AM-bidrag -58.499 

 

Erhvervsmæssige renter -15.702 

Personlig indkomst 672.736 

 

AM-bidrag -57.243 

Positiv kapitalindkomst -15.702 

 

Personlig indkomst 658.290 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Skattepligtig indkomst 643.434 

 

Skattepligtig indkomst 644.690 

Skat -300.248 

 

Skat -296.934 

Beløb til udbetaling 356.786 

 

Beløb til udbetaling 361.356 

Figur 6 

 

Ovenstående beregning viser, at der vil være en AM-bidrag- og skattebesparelse på 4.570 kr. i 2009 

ved at anvende virksomhedsordningen. Det er antaget, at han i 2009 hæver hele overskuddet, 

hvorfor han ikke kommer under topskattegrænsen. Havde han ikke hævet hele overskuddet og 

dermed opsparet i virksomheden, havde skattebesparelsen været endnu større. Dog ville han skulle 

betale en acontoskat på 25 % af det opsparede overskud. Specifikation af skattepligtig indkomst ses 

ovenfor i figur 5. Såfremt GraffitiJørgen i 2009 havde hævet op til topskattegrænsen ville 

beregningen se således ud: 

2009 

Selvstændig erhvervsdrivende efter VSO 

Årets hævninger 393.093 

Erhvervsmæssige renter -15.702 

AM-bidrag -30.191 

Personlig indkomst 347.200 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Skattepligtig indkomst 333.600 

Acontoskat i virksomheden -84.536 

Skat -112.464 

Beløb til udbetaling 234.736 

Figur 7, jf. bilag  

Det opsparede overskud skal, når det bliver hævet ud, beskattes med GraffitiJørgens personlige 

skatteprocent fratrukket det beløb, som allerede er betalt aconto. 
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12.2 Betingelser for anvendelse af virksomhedsordningen 

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt før den selvstændigt erhvervsdrivende kan 

anvende virksomhedsordningen. Jf. virksomhedsskattelovens § 1 kan en skattepligtig, der driver 

selvstændig erhvervsvirksomhed anvende virksomhedsordningen.  

 

Virksomhedsordningen kan ikke anvendes på dødsboer, visse aktier, konkursindkomst samt på 

anpartsvirksomhed med over 10 ejere. 

  

Ved anvendelse af virksomhedsordningen er en række regnskabsmæssige krav, som skal være 

opfyldt. Dette indebærer jf. virksomhedsskattelovens § 2 stk. 1, at man skal opfylde 

bogføringslovens krav og denne skal tilrettelægges således at virksomhedens økonomi og den 

private økonomi er adskilte. Derudover skal der gives en række særskilte oplysninger. 

Det er derudover et krav, at virksomhedsordningen anvendes for hele indkomståret og at det på 

selvangivelsestidspunktet tilkendegives, at virksomhedsordningen ønskes anvendt. Man kan godt 

vælge virksomhedsordningen det ene år, kapitalafkastordningen det næste år og personskatteloven 

det tredje år
15

. 

 

Der er ligeledes en række krav til hvilke aktiver, der kan indgå i virksomhedsordningen. Dette 

betyder, at alle erhvervsmæssige aktiver skal indgå fuldt ud, men de private ikke kan indgå i 

ordningen. Som udgangspunkt er aktiver enten fuldt ud erhvervsmæssige eller fuldt ud private. 

Undtagelserne omfatter biler og ejendomme. Disse kan indgå som blandede aktiver og behandles 

anderledes end de øvrige aktiver. Biler i virksomhedsordningen bliver behandlet senere i opgaven i 

afsnit 14. 

 

Ved indtræden i virksomhedsordningen har den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at 

indskyde al gæld inklusiv privat gæld. Herefter er det kun muligt at optage gæld i erhvervsmæssigt 

benyttede aktiver. Hvis indskudskontoen ved opstart af virksomhedsordningen er negativ, skal der 

som udgangspunkt beregnes rentekorrektion, med mindre det kan dokumenteres at al gæld er 

erhvervsmæssig.  

 

                                                 
15

 http://www.ejerportal.dk/skatteregler/, afsnit ”Hvornår skal der vælges?” 

http://www.ejerportal.dk/skatteregler/
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12.3 Lovpligtige opgørelser samt beregning af skatten for GraffitiJørgen for 2009 

 

12.3.1 Indskudskontoen 

Indskudskontoen repræsenterer den værdi, som den selvstændigt erhvervsdrivende på et senere 

tidspunkt kan hæve skattefrit.  

 

Indskudskontoen opgøres ved indtræden i virksomhedsordningen som den skattemæssige værdi af 

aktiverne fratrukket virksomhedens gæld. Indskuddet betragtes som værende indskudt af ejeren og 

dermed indskudt med allerede beskattede midler. En hævning fra indskudskontoen vil derfor være 

skattefri. Indskudskontoen danner grundlag for om der skal beregnes rentekorrektion. Ved 

opgørelse af indskudskonto kan det forekomme at disse bliver negative. Er al gæld erhvervsmæssig, 

er der mulighed for at nulstille indskudskontoen således, at der ikke skal beregnes rentekorrektion. 

Der kan kun nulstillesved indtræden i virksomhedsordningen. Reglen om rentekorrektion er indlagt 

som værn mod at den erhvervsdrivende kan fratrække alle sine renteudgifter (inklusiv dem som 

vedrører privatøkonomien) i den personlige indkomst og derved spare AM-bidrag af renter samt 

skat. Ved indkomstårets udløb reguleres indskudskontoen. 

 

Indskudskontoen primo opgøres således: 

   Aktiver 319.056   

Passiver -341.261   

Indskudskontoen i alt -22.205   

Figur 8 

 

Indskudskontoen er negativ hvilket kan være en indikation af, at der er medtaget privat gæld. Efter 

samtale med GraffitiJørgen samt analyse af regnskabstallene fremkommer det, at indskudskontoen 

er negativ blandt andet fordi der er blevet afskrevet mere på driftsmidler end der er afdraget på den 

tilhørende gæld. Indskudskontoen sættes derfor til nul primo og der skal derfor ikke beregnes 

rentekorrektion. 
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9.3.2 Beregning og optimering af skatten 

 

Figur 9 

Note 1 – Overskud: Der er taget udgangspunkt i årets skattepligtige indkomst. 

 

Note 2 – Kapitalafkast: Ved kapitalafkast forstås den del af årets overskud der svarer til beregnet 

afkast af den skattepligtiges investering i virksomheden. Det beskattes som kapitalindkomst.  

 

Såfremt kapitalafkastgrundlaget er negativt beregnes ikke kapitalafkast. 

 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres jf. virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1 ved indkomstårets 

begyndelse som den skattemæssige værdi af aktiverne fratrukket gælden, beløb hensat til senere 

faktisk hævning, indestående på mellemregningskontoen og beløb, der overføres fra 

virksomhedsordningen til privatøkonomien fra indkomstårets begyndelse. 

 

Kapitalafkastgrundlag: 

Kapitalafkastgrundlag primo -22.205 

Kapitalafkast, 4 % 0 

Figur 10 

 

Indskudskonto og kapitalafkastgrundlag vil som udgangspunkt være ens. Dog kan der fremkomme 

en difference såfremt eventuelle ejendomme, på indskudskontoen, vælges indskudt til offentlig 

vurdering, samt hvis der er hensat til senere faktisk hævning eller er en mellemregning. I 
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kapitalafkastgrundlaget indgår ejendomme med anskaffelsessummen. Der er i GraffitiJørgens 

regnskab ikke nogen ejendom hvorfor dette område ikke behandles yderligere. 

 

Note 3 – Resterende overskud, er den del af overskuddet, der er tilbage efter kapitalafkastet er 

fratrukket. Idet der i dette tilfælde ikke beregnes kapitalafkast er hele overskuddet resterende 

overskud. 

 

Note 4 – Virksomhedsindkomst beregnes ud fra den skattepligtige indkomst fratrukket de 

hævninger den skattepligtige har overført til privatøkonomien. Resultatet af dette er 

virksomhedsindkomsten efter skat, svarende til det opsparede overskud. Herefter divideres med 

0,75 for at få indkomsten før skat. 

 

Skattepligtig indkomst 715.533   

Hævninger i året -595.677   

  119.856   

Virksomhedsindkomst 0,75 159.808 

Figur 11 

 

Note 5 – Personlig indkomst opgøres som udgangspunkt som al skattepligtig indkomst fratrukket 

kapitalindkomst. I nedenstående opgørelse er virksomhedsindkomsten også fratrukket idet den 

midlertidigt beskattes med 25 % selskabsbeskatning og indgår i det opsparede overskud, der 

beskattes som personlig indkomst ved hævning. 

 

Skattepligtig indkomst 715.533 

Kapitalafkast 0 

Virksomhedsindkomst -159.808 

  555.725 

Figur 12 
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Note 6 – Opsparet overskud er den del af den skattepligtige indkomst som den erhvervsdrivende 

vælger skal blive stående i virksomheden. Dette mod en betaling af en foreløbig skat på 25 %. Det 

opsparede overskud beregnes som årets skattepligtige indkomst fratrukket årets hævninger
16

. 

 

Skattepligtig indkomst 715.533 

Hævninger i året -595.677 

  119.856 

Figur 13 

 

Note 7 – Virksomhedsskat beregnes med 25 % af virksomhedsindkomsten. 

 

Under henvisning til ovenstående model, kan det konstateres at GraffitiJørgen i 2009 har hævet 

595.677 kr. Dermed bliver skatteberegningen således: 

 

2009 

Selvstændig erhvervsdrivende efter VSO 

Årets hævninger 595.677 

Erhvervsmæssige renter -15.702 

AM-bidrag -46.398 

Personlig indkomst 533.577 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Skattepligtig indkomst 519.977 

Acontoskat i virksomheden -33.890 

Skat -222.982 

Beløb til udbetaling 310.595 

Figur 14, jf. bilag 16 

 

Idet GraffitiJørgen allerede ved udgangen af 2009 har hævet ud over topskattegrænsen på 347.200 

kr., kan han ikke undgå at betale topskat. Den samlede skattebetaling i 2009 bliver dermed 303.270 

kr. inkl. acontoskat af det opsparede overskud.  Uden acontoskatten, ville skattebetalingen være på 

269.380 kr. Beregningen på næste side viser, at GraffitiJørgen efter de almindelige regler i 

personskatteloven skal betale 273.950 kr. 

                                                 
16

 Årets hævninger ses i årsrapporten side 9 
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2009 

Selvstændig erhvervsdrivende efter PSL 

Virksomhedens resultat 595.677 

AM-bidrag -47.654 

Personlig indkomst 548.023 

Positiv kapitalindkomst -15.702 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Skattepligtig indkomst 518.721 

Skat -226.296 

Beløb til udbetaling 306.025 

Figur 15, jf. 16  

 

12.3.2 Hæverækkefølgen 

Hævninger i virksomhedsordningen danner grundlag for beskatningen af den selvstændigt 

erhvervsdrivende i det pågældende år. Når man overfører værdier fra virksomheden til ens 

privatøkonomi anses disse hævninger for at være sket i en bestemt rækkefølge. Hæverækkefølgen 

sikrer at hævninger af overskuddet bliver beskattet fuldt ud af virksomhedens overskud før de 

hæves skattefrit på indskudskontoen. Hvis man ikke havde hæverækkefølgen, kunne man starte med 

at hæve fra indskudskontoen og dermed ikke blive beskattet af denne hævning.  

 

Selve overførslen af de værdier der overføres, kan ske på følgende måder: 

 Beløb eller værdier, der faktisk hæves. Det kan være beløb, som den erhvervsdrivende 

overføre fra virksomhedens konto til sin egen og der dermed er en transaktion, som 

bogføres. 

 

 Det kan også være værdier, som anses for at være overført. Det kan for eksempel være 

værdien af fri bil. Idet der ikke er tale om et beløb, der reelt bliver overført fra den 

erhvervsdrivende til virksomheden, er der blot tale om bogføringsmæssige posteringer. 

Beløbet vil blive krediteret i resultatopgørelsen og debiteret i hævninger.  
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 Endeligt kan det også være beløb, som er hensat til senere faktisk hævning. Det vil sige, at 

beløbet er blevet beskattet i det år hvor overførslen finder sted, men beløbet er endnu ikke 

hævet. Dermed kan beløbet senere hen hæves skattefrit. 

 

Hæves der ud over hvad der er indestående på indskudskontoen medfører det at indskudskontoen 

bliver negativ. Dette betyder med andre ord at ejeren har lånt penge i virksomheden. Konsekvensen 

heraf vil være, at der skal beregnes en rentekorrektion af den negative indskudskonto. 

 

13 Delkonklusion 

Beregninger af GraffitiJørgens skat viser, at såfremt han vælger at indtræde i virksomhedsordningen 

vil han i 2009 få en skattebesparelse på 4.570 kr.. Det er forudsat, at der er foretaget de hævninger, 

som er anført i årsrapporten 2009. Det er dermed en fordel for ham at anvende 

virksomhedsordningen. Dog ville ordningen have været endnu mere fordelagtigt hvis der kunne 

beregnes et kapitalafkast og han dermed kunne have sparet AM-bidrag. GraffitiJørgen skal dog 

være opmærksom på at skattebesparelsen i 2009 medfører at skatten af det opsparede overskud blot 

udsættes til den dag hvor han hæver det. 

 

14 Beskatning af bil i virksomhedsordningen 

Som led i positiv udvikling i GraffitiJørgen overvejer ejeren at ansatte en medarbejder. Dette vil 

betyde at der skal anskaffes yderligere en bil. Den nuværende bil anvendes udelukkende 

erhvervsmæssigt, men ejeren påtænker, at han selv vil køre den nye bil og både anvende den til 

erhvervsmæssig brug og i privat øjemed. Såfremt virksomhedsordningen anvendes kan bilen indgå 

fuldt ud i virksomheden eller den kan holdes uden for jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 5. pkt. 

Den erhvervsdrivende har følgende tre muligheder for bilen:  

 Bilen indgår som et aktiv i virksomheden 

 Bilen holdes udenfor og virksomheden godtgør de faktiske omkostninger 

 Bilen holdes udenfor og virksomheden godtgør ud fra Skatterådets satser.  

 

Se oversigt i bilag 5. 

 

Med udgangspunkt i de nævnte muligheder, er der lavet følgende beregninger med tilhørende 

forudsætninger. Hvor der ikke er skrevet andet, er der taget udgangspunkt i årsrapporten for 2009. 



28 

 

Økonomiske forudsætninger fremgår af bilag 6. 

 

Der er i dette afsnit kun tale om vejledende beregninger idet alle tal er budgetterede tal.  

 

14.1 Beregning af fri bil 

Til beregning af værdien af fri bil anvendes ligningsvejledningens § 16, stk. 4: 

 

25 % op til 300.000 75.000 

20 % over 300.000 4.800 

  79.800 

Miljøtillæg 3.020 

Fri bil 82.820 

Figur 15 

 

Miljøtillægget er medtaget som en konsekvens af skattereformen, se nedenstående afsnit. 

Efter samtale med GraffitiJørgen har vi anslået at bilen anvendes 55 % erhvervsmæssigt og 45 % 

privat. 

 

14.1.1 Miljøtillæg 

Beskatningsgrundlaget for værdien af fri bil ændres i den nye skattereform. Beskatningsgrundlaget, 

som vi kender det nu, forøges med et miljøtillæg svarende til den årlige ejerafgift. Ejerafgiften 

opgøres på grundlag af bilens brændstofforbrug, nærmere konkretiseret ved, hvor mange kilometer 

bilen kører per liter benzin
17

. Afgiftssatserne findes i afgiftsloven. 

 

Hvis bilen første gang er indregistreret inden den 1.juli 1997, er den ikke omfattet af afgiftsloven, 

men af vægtafgiftsloven og det tillagte miljøtillæg svarer derfor i stedet til bilens vægtafgift jf. 

vægtafgiftsloven
18

. 

 

Hensigten med miljøtillægget er at give et incitament for arbejdstageren, til at vælge en bil der kører 

langt på literen. Som det fremgår af afgiftslovens satser, ville det tillagte miljøtillæg være mindst i 

                                                 
17

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17162 
18

 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7747.html#Miljoetillaeg 
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det tilfælde man anskaffer en dieselbil som kører over 32,1 kilometer på literen. Da tillægget kun 

udgør 80 kr. per halvår. 

 

Dog skal der tages højde for at en dieselbil som kører langt på literen ofte vil have en højere 

anskaffelsessum og derved også et større skattemæssigt afskrivningsgrundlag. Beregningen af 

værdien af fri bil opgøres på samme måde som tidligere. Hvis man derfor anskaffer sig en 

miljøvenlig bil, for at nedsætte sit miljøtillæg, bliver værdien af fri bil større, da anskaffelses-

summen af bilen er større. 
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14.2 Bilen indgår i virksomheden 

Hvis bilen indgår fuldt ud i virksomheden behandles bilen som et fuldt ud erhvervsmæssigt aktiv og 

alle driftsudgifter og afskrivninger kan fradrages i virksomhedens indkomst. For at kompensere for 

det fulde fradrag tillægges virksomhedens overskud et beløb svarende til værdien af fri bil. Derefter 

fordeles virksomhedsindkomsten efter de almindelige regler. Nedenstående beregning viser 

indkomsten for 2010 hvis bilen indgår i virksomheden. 

 

Virksomhedens resultat: 

 Overskud før udgifter til drift af bil 700.000 

Drift af bil -58.000 

Skattemæssige afskr. af bil -81.000 

Renteudgifter på billån -25.920 

Overskud efter udgifter til bil 535.080 

    

Skattepligtig værdi af fri bil 82.820 

Årets overskud 617.900 

Figur 16 

 

 Årets overførsler fra virksomheden til den skattepligtige: 

Kapitalafkast 0 

Resterende overskud 617.900 

Kapitalindkomst:   

Kapitalafkast 0 

I alt kapitalindkomst 0 

Personlig indkomst for AM-bidrag:   

Overført resterende overskud 617.900 

i alt personlig indkomst 617.900 

Figur 17 

Beregningerne viser at der vil være en kapitalindkomst på 0 og en personlig indkomst på 617.900 

kr. 
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14.3 Bilen holdes uden for virksomheden 

14.3.1 Fordeling af faktiske udgifter 

Såfremt bilen holdes udenfor virksomheden er der som tidligere nævnt to muligheder. Hvis 

virksomheden godtgør de faktiske omkostninger, der vedrører den erhvervsmæssige kørsel, vil 

opgørelsen se således ud: 

 

Virksomhedens resultat: 

 Overskud før udgifter til drift af bil 700.000 

Leje af bil, 55 % -76.450 

Årets overskud 623.550 

Figur 18 

 

 Årets overførsler fra virksomheden til den skattepligtige: 

Refusion, leje af bil -76.450 

Kapitalafkast 0 

Resterende overskud 623.550 

Kapitalindkomst:   

Kapitalafkast 0 

Renteudgifter billån -25.920 

I alt kapitalindkomst -25.920 

Personlig indkomst for AM-bidrag:   

Overført resterende overskud 623.550 

i alt personlig indkomst 623.550 

Figur 19 

  

Beregningerne viser at der vil være en negativ kapitalindkomst på 25.920 kr. og en personlig 

indkomst på 623.550 kr. 
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14.3.2 Godtgørelse efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil 

Den anden mulighed, når bilen holdes udenfor, er at den erhvervsdrivende modtager godtgørelse 

efter Skatterådets satser. Såfremt man vælger denne mulighed, ser opgørelsen således ud: 

 

Virksomhedens resultat: 

 Overskud før udgifter til drift af bil 700.000 

Erhvervsmæssig kørsel -71.058 

Årets overskud 628.943 

Figur 20 

  

Årets overførsler fra virksomheden til den skattepligtige: 

Refusion, skattefrit -71.058 

Kapitalafkast 0 

Resterende overskud 628.943 

Kapitalindkomst:   

Kapitalafkast 0 

Renteudgifter billån -25.920 

I alt kapitalindkomst -25.920 

Personlig indkomst for AM-bidrag:   

Overført resterende overskud 628.943 

i alt personlig indkomst 628.943 

Figur 21 

 

Beregningerne viser at der vil være en negativ kapitalindkomst på 25.920 kr. og en personlig 

indkomst på 628.943 kr. 

Til beregning af godtgørelsen er anvendt satser for 2009 idet satserne fra 2010 endnu ikke 

foreligger.  
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14.4 Befordringsfradrag 

Såfremt den skattepligtige vælger at lade bilen indgå i virksomheden, afskærer han sig fra 

muligheden for befordringsfradrag jf. ligningslovens § 9 C. Det vil sige at der ikke kan beregnes 

befordringsfradrag mellem bopælen i Ølstykke og kontoret i København.  

 

Befordringsfradraget ser således ud: 

Daglig kørsel i alt 57,40 

    

0-24 km 0,00 

25-120 km 1,90 

    

Dagligt fradrag 63,46 

Årligt fradrag 13.834,28 

Figur 22 

 

Befordringsfradrag er et ligningsmæssigt fradrag og har dermed en fradragsværdi på 33 %. 

 

14.5 Sammenholdelse 

Når beregninger fra de tre mulige ordninger sammenlignes skal det 

sammenholdes med muligheden for befordringsfradrag.  

 

Bilen indgår i virksomheden: 

Personligindkomst 617.900 

Kapitalindkomst 0 

Skattepligtig indkomst 617.900 

Figur 23 
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Bilen holdes udenfor virksomheden, faktiske omkostninger: 

Personligindkomst 623.550 

Kapitalindkomst -25.920 

Befordringsfradrag -13.384 

Skattepligtig indkomst 584.246 

Figur 24 

  

Bilen indgår i virksomheden, Skatterådets satser: 

Personligindkomst 628.943 

Kapitalindkomst -25.920 

Befordringsfradrag -13.384 

Skattepligtig indkomst 589.639 

Figur 25 

 

15 Delkonklusion 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst viser, hvilke tilfælde der bedst vil kunne betale sig for 

Jørgen, at holde bilen udenfor virksomheden og fradrage de omkostninger, der vedrører 

virksomheden. Såfremt det skulle have været mest fordelagtigt at have bilen i virksomheden, skulle 

bilens driftsomkostninger have været højere eller den private del af den samlede kørsel skal være 

over 50 %.  

 

 

16 Kapitalafkastningsordningen 

Som selvstændig erhvervsdrivende har man valget mellem forskellige beskatningsordninger. Har 

man ikke investeret i større aktiver, haft brug for fremmekapital eller har store overskud, er der 

ingen grund til at benytte sig af andre skatteordninger, end den man automatisk bliver beskattet efter 

jf. ovenstående afsnit 8. Derimod kan det være skattemæssigt attraktivt at benytte sig af en anden 

beskatningsordning. Alternativet kan være kapitalafkastordningen. Både fuldt og begrænset 

skattepligtige kan anvende denne ordning. Ordningen går ud på, at der beregnes et kapitalafkast af 

virksomhedens erhvervsmæssige aktiver, som bliver fratrukket i den personlige indkomst og 

tillægges i kapitalindkomsten. Det er ikke i denne ordning, påkrævet at den selvstændige 
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erhvervsdrivende skarpt adskiller sin privatøkonomi fra virksomhedens. Dog skal personen fører 2 

separate konti, en for kapitalafkastningsgrundlaget og en konto for henlæggelse til 

konjunkturudligning. Har den erhvervsdrivende valgt beskatning efter reglerne i 

kapitalafkastordningen, skal virksomhedens overskud (før renter) fortsat beskattes som personlig 

indkomst, efter de almindelige regler i personskatteloven. Når den personlige indkomst er gjort op, 

beregnes et kapitalafkast som en del af virksomhedens overskud. Beregningsgrundlaget opgøres ud 

fra hvilke aktiver virksomheden besidder. Det er et krav at beregningsgrundlaget for kapitalafkastet 

kun indeholder virksomhedens aktiver og ikke private aktiver. 

 

Begreber i kapitalafkastningsordningen: 

 

16.1 Kapitalafkastningsgrundlaget 

Kapitalafkastrundlaget opgøres efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 22a stk.5 og består som 

hovedregel af alle virksomhedens erhvervsmæssige aktiver. Dog er der aktiver som ikke indgår i 

grundlaget, såsom aktiver der generere indkomst som efterfølgende bliver beskattet efter 

anpartsreglerne eller som er konkursindkomst. Endvidere må kapitalafkastgrundlaget ikke omfatte 

finansielle aktiver i form af aktier og obligationer, kontante beholdninger og almindelige fordringer, 

bortset fra fordringer som kan sidestilles med debitorer. Undtagelsesvis gælder dette ikke for 

virksomheder som driver næring med ovenstående finansielle aktiver, da disse vil være 

virksomhedens omsætningsaktiver.  

Hvis man har blandet benyttede aktiver, såsom fast ejendom, biler eller øvrige driftsmidler, indgår 

aktivet kun med den forholdsmæssige værdi svarende til den erhvervsmæssige anvendelse. 

Kapitalafkastningsgrundlaget bliver beregnet ud fra indkomstårets primobalance, eller ved 

indtrædelse i kapitalafkastningsordningen. I forbindelse med opstart eller afhændelse af 

virksomhed, kan der forekomme indkomstår hvor kapitalafkastningsordningen kun er anvendt i dele 

af året. I de tilfælde opgøres kapitalafkastningsgrundlaget ud fra antal måneder man har været 

erhvervsdrivende.   
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16.1.1 Kapitalafkastsatsen 

Selve kapitalafkastsatsen beregnes en gang om året og offentliggøres af skattemyndighederne. 

Satsen beregnes ud fra en simpel gennemsnitlig effektiv obligationsrente for indkomstårets første 6 

måneder. Efter beregningen nedrundes satsen til et helt procenttal. For indkomstår 2009 er satsen 

beregnet til 4 %
19

  

 

16.1.2 Kapitalafkast 

Kapitalafkastet beregnes ved at kapitalafkastgrundlaget ganges med 4 %.  Dog begrænses det af, at 

afkastet ikke må være større end virksomhedens skattepligtige resultat eller dens renteudgift.  

Kapitalafkastet svarer til et beregnet afkast af den investering i virksomheden - der beregnes altså 

en forrentning af den investerede egenkapital. 

 

16.2 Konjunkturudligning 

En anden fordel ved at benytte sig af kapitalafkastordningen er den dertilhørende 

konjunkturudligningsordning. Ordningen giver den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at 

henlægge på konjunkturudligningskontoen således, at i indkomstår hvor den erhvervsdrivende 

indtjener et større resultat end forventet eller nødvendigt for at holde sin husholdning, kan henlægge 

det resterende overskud til senere beskatning. Derigennem bliver den skattepligtige indkomst 

nedbragt i indeværende år. Dog er der en foreløbig skat på 25 % som betales i det år det resterende 

overskud henlægges. Når den erhvervsdrivende efterfølgende har et mindre resultat i virksomheden, 

kan det henlagte overskud tilbageføres fra henlæggelseskontoen. Derigennem udlignes gode 

indkomstår med dårligere indkomstår. Den foreløbige konjunkturudligningsskat som er betalt i 

henlæggelsesåret fratrækkes i det år, man vælger at udligne. Hvis man er gift med en som også 

anvender kapitalafkastningsordningen kan begge parter henlægge til hver deres udligningskonto 

 

Selve konjunkturudligningen ses også under virksomhedsordningen, dog er der nogle 

begrænsninger i konjunkturudlugningen under kapitalafkastningsordningen. Henlæggelserne i de 

pågældende indkomstår, må maksimalt udgøre 25 % af virksomhedens overskud. Og samtidig må 

henlæggelsen ikke være mindre end 5.000 kr.  Derudover skal 75 % af det resterende beløb efter 

konjunkturudligningsskatten er fratrukket, indsættes på en bunden bankkonto. Det henlagte beløb 

skal senest hæves 10 år efter henlæggelsen. Hvis der for et indkomstår fremkommer et negativt 

                                                 
19
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virksomhedsresultat, skal der som minimum hæves fra udligningskontoen, således at det negative 

resultat udlignes til nul. Når den erhvervsdrivende vælger at stoppe sin virksomhed, skal 

udligningskontoen tømmes og henlæggelserne tilbageføres og beskattes som personlig indkomst.       

 

16.3 Beregninger i kapitalafkastordningen 

Nedenstående er kapitalafkastgrundlaget opgjort for GraffitiJørgen, ud fra årsrapporten for 2009 jf. 

bilag 1: 

 

Kapitalafkast 2009 

Erhvervsmæssige anlægsaktiver uden bil 419.416 

Erhvervsmæssig andel bil 0 

Varelager, debitorer 24.464 

 -Vareomkostningskreditorer -40.000 

    

Kapitalafkastgrundlag 403.880 

    

Kapitalafkast med 4 % 16.155 

Maksimalt årets renteudgifter 15.702 

Figur 26 

 

Kapitalafkastgrundlaget er opgjort på baggrund af ultimotallene for 2008 og som det kan ses i bilag 

1 er likviderne på 3.269 kr. og andre tilgodehavender på 8.401 kr. bestående af negativ moms, ikke 

medregnet i kapitalafkastet.  
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Af beregningen fremgår det at kapitalafkastet er 16.155 kr., dog må det ikke overstige årets 

talmæssige værdi af renterne. Det vil sige at Jørgen kan fradrage afkastet i sin personlige indkomst, 

som vist nedenstående:  

 

2009 

Selvstændig erhvervsdrivende - KAO 

Virksomhedens resultat 731.235 

Fradrag for kapitalafkast -15.702 

AM-bidrag -57.243 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Positiv kapitalindkomst 15.702 

Renteudgifter -15.702 

Skattepligtig indkomst 644.690 

Skat -300.993 

Beløb til udbetaling 357.298 

Figur 27, jf. bilag 15 

 

Hvis Jørgen vælger ikke at konjunkturudligne og dermed hæver hele virksomhedens overskud, vil 

han med anvendelse af kapitalafkastordningen få et beløb til udbetaling på 357.298 kr. som er 512 

kr. mere til udbetaling end hvis han anvendte de almindelige regler jf. figur 3. Fordelen er at AM-

grundlaget bliver nedbragt med kapitalafkastet og derigennem spares AM-bidrag. 

Hvis Jørgen ikke havde haft brug for så mange penge til udbetaling, kunne kan henlagt noget af 

overskuddet til kontoen for konjunkturudligningen og på den måde udskyde noget af skatten. Det er 

især relevant for personer som har en tilværelse hvor deres lønindkomst er en kombination mellem 

indtægter fra almindelige ansættelsesforhold og overskud fra deres virksomhed.  Ulempen er dog, at 

henlæggelser til konjunkturudligningen er til en bunden konto, hvilket gør det umuligt at investere 

et overskud, men er i stedet for en passiv investering.  

 



39 

 

17 Beskatning ved selskabsform 

 

17.1 Generelt om selskaber 

Selskaber er karakteriseret ved at være selvstændige subjekter og ejerne af sådanne selskaber hæfter 

derfor ikke for selskabets forpligtelser. For at stifte et selskab kræver det at man kan stille en vis 

kapital til rådighed. For anpartsselskaber er kapitalkravet 125.000 kr. og for aktieselskaber 500.000 

kr.  

 

Selskaber beskattes efter selskabsskatteloven og beskattes med 25 %.  

 

Aktionær/indehaver har mulighed for at modtage løn fra selskabet. Derudover kan der udloddes 

udbytte til aktionæren. Af udbyttet betaler selskabet 25 % i skat og aktionæren betaler herefter op til 

45 %. 

 

Fordelene ved at anvende selskabsform, er som nævnt ovenfor at man kun hæfter med sit indskud. I 

relation til pensionsopsparing, kan selskabet anvende den fleksible ordning med arbejdsgiverbetalte 

og arbejdsgiveradministrerede ordninger.  

 

Ulemperne er at selskaber er omfattet af revisionspligt og giver derfor ekstra omkostninger. 

Derudover er det ikke muligt at modregne underskud i den personlige indkomst. 

 

Med ovenstående fordele og ulemper in mente, skal man se på hvad det er for en virksomhed man 

har med at gøre. I dette tilfælde, hvor der er tale om en virksomhed, der fjerner graffiti vil 

virksomheden højst tænkelig ikke blive udsat for et større erstatningssøgsmål. Omvendt er det en 

situation, som man aldrig vil være forberedt på og så kan det blive dyrt for den selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

Med finanskrisens mange konkurser i tankerne kan det godt pege i retning af, at det vil være en god 

idé at anvende selskabsform. Der er i disse tider mange eksempler på umiddelbart sunde 

virksomheder, der må dreje nøglen om med store underskud og efterslæb for ejeren. 
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17.2 Beregning af skatten 

Til beregning af skatten såfremt GraffitiJørgen var i selskabsform, er der taget udgangspunkt i den 

skattepligtige indkomst jf. beregning i bilag 2.  

 

Skattepligtig indkomst før renter 731.235 

Renteudgifter 15.702 

Skattepligtig indkomst efter renter 715.533 

    

Skat heraf, 25 % -178.883 

  536.650 

Figur 28 

 

For at kunne sammenligne selskabsbeskatningen med de andre beskatningsformer, beregnes udbytte 

af overskuddet. Først tages udgangspunkt i at hele overskuddet udloddes som udbytte. Dermed kan 

det sidestilles med at være i virksomhedsordningen og hele beløbet hæves ud eller beskatning efter 

personskatteloven.  

 

Hele overskuddet i udbytte 536.650 

   -udbytteskat heraf -232.126 

       

   Tillagt selskabsskatten -178.883 

   Skat at betale i alt -411.009 

   Figur 29 

 

18 Delkonklusion 

Ovenstående beregninger viser at beskatning ved valg af denne form, vil give en relativt høj 

beskatning. Det skal så tages in mente, at der her er betalt skat af hele virksomhedens overskud og 

der påhviler ikke en latent skattebyrde, som udløses efterfølgende
20

. Det første eksempel hvor hele 

overskuddet udloddes er usædvanligt, idet man som regel vil overføre en del af overskuddet til 

egenkapitalen til at styrke virksomheden. Man kunne som alternativ til at udlodde som udbytte have 

udbetalt noget at det som løn. Se mere herom i 26..   

                                                 
20

 Der kan dog være afsat udskudt skat I årsrapporten, men dette omtales ikke yderligere I denne opgave. 
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19 Del 2: Andre faktorer som spiller ind på valg af virksomhedsform 

Udover den skattemæssige argumentation, kan der være yderligere faktorer, der afgør hvilken 

virksomhedsform man bør vælge. I det nedenstående er der sat fokus på, hvorledes virksomheden 

kan investere sit overskud. Hvilke muligheder er der opsparing, både i virksomheden og privat. Det 

vil blive undersøgt hvilke forhold, der ændrer sig som følge af skattereformen. 

 

19.1 Indledning 

Uanset om man arbejder som lønmodtager, er selvstændigt erhvervsdrivende eller man ejer et 

selskab, kan man opspare overskud. For at få et afkast af dette overskud, skal man investere 

overskuddet. Er der tale om en virksomhed kan det give mulighed for at konsolidere og udvide 

virksomheden og som led heri kan man sætte overskuddet i værdipapirer og håbe på et afkast. Det 

skal i det den forbindelse nævnes, at der er en betydelig sammenhæng mellem risiko og afkast. Som 

hovedaktionær i et selskab, lønmodtager og privat person kan man ligeledes investere således, at 

man kan leve godt når man går på pension.  

 

I det første afsnit behandles overskud for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende før og 

efter Forårspakken 2.0. Efterfølgende behandles selskaber før og efter Forårspakken 2.0 i et afsnit 

for sig. 

 

20 Lønmodtagere  

 

20.1 Pension 

Til at spare op til sin alderdom kan man oprette en pensionsopsparing. Denne kan udbetales fra den 

dag man går på pension. Der findes en række forskellige pensionsordninger. De mest almindelige 

omtales i dette afsnit. 

 

I en lang årrække har negativ kapitalindkomst haft en fradragsværdi på 33 % og 

pensionsopsparinger er blevet beskattet med 15 %. På grund af den høje fradragsværdi på negativ 

kapitalindkomst og den lave beskatning af pensionsopsparinger har det bedre kunne betale sig, at 

indbetale overskydende midler på en pensionsopsparing end at afdrage på gæld. Det har været med 

til at give et underskud på de offentlige finanser og er dermed blevet behandlet i Forårspakken 2.0. 

Dette har medført, at der på pensionsområdet sker en række ændringer. For hver af de omtalte 
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pensionsordninger vil være et afsnit om ordninger før og efter skattereformen. Der er i bilag 5 

udarbejdet en oversigt over ordningerne. 

 

20.1.1 Generelt om pensionsopsparing 

Når man opretter en pensionsopsparing er det muligt at tegne en privat pensionsopsparing eller 

arbejdsgiveradministreret pensionsopsparing (eller begge dele). Begge opsparinger kan tegnes som 

kapitalpension, ratepension eller livrente, herunder både ophørende livrente og livsvarig livrente 

(uddybes senere i afsnit 20.1.4.1 og 20.1.4.2). Der er en række forskelle på private og 

arbejdsgiveradministrerede ordninger, som vil blive uddybet i de enkelte afsnit om hver ordning.  

 

Det skal fremhæves, at der under den arbejdsgiveradministrerede ordning både kan være tale om 

beløb som arbejdsgiver betaler (arbejdsgiverbetalt) og om beløb som man selv betaler 

(egenbetaling). Typisk vil det være arbejdsgiver der, over lønnen, sørger for at begge beløb bliver 

indbetalt. 

 

Arbejdsgiverbetalt: Et beløb som arbejdsgiveren betaler. Dette skal ikke tillægges lønmodtagerens 

skattepligtige indkomst. Ordningen kaldes arbejdsgiveradministreret pensionsordning med 

bortseelsesret. 

 

Egenbetaling: Et beløb man selv betaler. Dette trækkes ud via ens løn og overføres til 

pensionsopsparing. Beløbet bliver fratrukket nettolønnen og man får herigennem fradrag for 

indbetalingen. 

 

20.1.2 Kapitalpension  

Kapitalpension oprettes i pensionsselskab og kapitalforsikring oprettes i forsikringsselskab. 

Ordningen skal oprettes inden man bliver 62 år, dog er der særlige regler hvis man er født før 1/7 

1960.  

 

Når man går på pension, eller senest 10 år efter, bliver opsparingen udbetalt som engangsbeløb. 

Dette er en fordel hvis man påtænker f.eks. at købe sommerhus eller foretage en jordomrejse.  
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For at få fradrag for indbetalinger er det et krav at man er begrænset eller fuldt skattepligtig til 

Danmark. 

 

Man skal i forbindelse med indbetalinger huske at skelne mellem privatoprettede ordninger og 

arbejdsgiveradministrerede ordninger. Hvis indbetalinger til kapitalpension er arbejdsgiverbetalt 

kan arbejdsgiveren fratrække beløbet i sit driftsregnskab. Betaler man selv over lønnen fratrækkes 

beløbet i nettolønnen og lønmodtageren får herigennem fradrag.  

 

Der kan gennem den arbejdsgiveradministrerede ordning maksimalt indbetales 46.000 kr. Indbetaler 

man uden om arbejdsgiver til privatordning er der fuldt fradrag på selvangivelsen. Her er loftet 

ligeledes 46.000 kr. Loftet gælder de samlede indbetalinger til kapitalpension, både 

arbejdsgiveradministrerede og private. Fradraget skal kunne indeholdes i den personlige indkomst. 

Indbetalingerne til kapitalpension er ikke fradragsberettiget i topskatten.  

 

Har man indbetalt over 46.000 kr., kan man få det overskydende beløb udbetalt uden beregning af 

afgift eller man kan overføre beløbet til en anden ordning.  

 

Når beløbet udbetales, betales en afgift på 40 % til staten.  

 

I tilfælde af at man dør inden udbetaling, udbetales opsparingen til de personer, man har valgt at 

begunstige. 

 

Efter skattereformen: 

Fra 1/1 2010 er der ikke længere nogen aldersgrænse for hvornår man kan oprette denne ordning.  

 

Loftet på 46.000 kr. er uændret.  

 

Det vil stadig være muligt at indbetale til en kapitalpension, men med ophævelse af mellemskatten 

bliver fradragsværdien omkring 39 %. Dette skyldes at der stadig kun gives fradrag i bundskatten. 

Dette skal sammenholdes med en afgift på 40 % ved udbetaling. Dog vurderes det, at det stadig vil 

være en god idé at indbetale til kapitalpension. Den ene procent, der er i forskel, vil højst 
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sandsynligt blive opvejet af et større afkast
21

. Ligesom afkastet af pensionsopsparingen beskattes 

lempeligere end beskatning af kapitalindkomst. Når man overvejer om man vil oprette en 

kapitalpension skal man huske på, at denne ordning er den eneste hvor man får hele opsparingen 

udbetalt på én gang. 

 

Den tidligere regel om, at udbetaling skulle ske senest 10 år efter pensionsalderen er nu ændret til 

15 år.  

 

20.1.3 Ratepension  

Ratepension oprettes i pensionsselskab og rate forsikring oprettes i forsikringsselskab. Ordningen 

skal oprettes inden man bliver 62 år, dog er der særlige regler hvis man er født før 1/7 1960.  

 

Opsparingen bliver udbetalt med et fast beløb hver måned fra man går på pension og mindst 10 år 

frem.  

 

For ar få fradrag for indbetalinger er det et krav at man er begrænset eller fuldt skattepligtig til 

Danmark. 

 

Man skal i forbindelse med indbetalinger huske at skelne mellem privatoprettede ordninger og 

arbejdsgiveradministrerede ordninger. Ved arbejdsgiverbetalte og -administrerede ordninger er 

samme fradragsmuligheder for arbejdsgiver og lønmodtager som ved kapitalpension, forskellen er 

bare, at der ikke noget loft over indbetalingerne.  

 

Der gives derudover fuldt fradrag, også ud over den personlige indkomst.  

 

Indbetales der via en privat ordning skal der indbetales i mindst 10 år for at man kan fratrække det i 

den personlige indkomst og der er her heller intet loft. Indbetaler man derimod i mindre end 10 år er 

der et årligt loft på 46.000 kr. Overskider man grænsen på 46.000 kr. og man stopper med at 

indbetale inden der er gået 10 år, kan man risikere at årsopgørelsen bliver ændret for de år, hvor 

man allerede har fået fradrag.  

 

                                                 
21

 

http://www.vestjyskbank.dk/om_banken/nyheder/generelle_nyheder/kapitalpension_efter_skatteforliget?opendocument 
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Når opsparingen udbetales medregnes beløbet i den personlige indkomst. Modsat kapitalpension får 

man her også fradrag for indbetalingerne i topskatten. 

 

I tilfælde af at man dør inden udbetalingerne er gennemført, udbetales opsparingen til de personer, 

man har valgt at begunstige. De begunstigede kan vælge enten at få beløbet udbetalt som 

engangsbeløb eller i rater. Beskatning er uændret således, at udbetalingen medregnes i de 

begunstigedes personlige indkomst.  

 

Efter skattereformen 

Fra 1/1 2010 er der ikke længere nogen aldersgrænse for hvornår man kan oprette denne ordning.  

 

Ved indbetaling kan der fra arbejdsgiver og lønmodtager tilsammen maksimalt indbetales 100.000 

kr.  

 

Fælles for ratepension og livrente (se nedenstående afsnit) gælder: 

Loftet på indbetalinger pristalsreguleres fra indkomståret 2011. Hvis der er tale om en 

arbejdsgiverbetalt ordning kan der indbetales 108.695 kr. idet pensionsinstituttet skal indeholde 

AM-bidrag.  

 

Det er ikke længere et krav, at der indbetales i mindst 10 år for at opnå fradrag. Det vil sige at man 

får fradrag selv om der ikke er aftalt en indbetalingsperiode.  

 

Hvis der bliver indbetalt for meget, er det de arbejdsgiveradministrerede indbetalinger, der har 

førsteprioritet.  

 

Såfremt man før d. 22. april 2009 har været omfattet af en kollektiv arbejdsgiveradministreret 

ordning, vil loftet først gælde når overenskomsten udløber.  

 

Fradragsværdien af indbetalingerne, er som følge af at mellemskatten forsvinder, ændret fra 59 % til 

51,5 % (hvis man betaler topskat). 

 

For selvstændigt erhvervsdrivende gælder loftet først fra indkomståret 2015. 
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20.1.4 Livrente 

Livrente kan oprettes igennem hele livet og er et alternativ til ratepension hvis man er fyldt 62 år. 

Ordningen kan oprettes i et forsikringsselskab. Under livrente hører både ophørende livrente og 

livsvarig livrente.  

 

Med hensyn til fradragsmuligheder og loft på indbetalinger gælder samme betingelser og satser, 

som ved ratepension. Ved udbetaling medregnes beløbet i den personlige indkomst. 

 

Med livrente får man en højere udbetaling end ved kapital- og ratepension. Dette skyldes, at der 

som udgangspunkt ved livrente ikke er begunstigede, der modtager pensionssummen når man dør. 

Derved opnår man en højere udbetaling til sig selv. 

 

20.1.4.1. Livsvarig livrente 

Ved livsvarig livrente bliver opsparingen udbetalt fra man går på pension til man dør. Når man dør 

frafalder udbetalinger uanset hvor lang tid man har modtaget dem. Dog kan man gennem en 

ægtefælledækning sikre sin samlevenede/ægtefælle. 

 

Efter skattereformen: 

Denne ordning er ikke omfattet af loftet på 100.000 kr. Dette skyldes, at man i denne ordning ser et 

stort element af forsikring contra opsparing.  

 

20.1.4.2. Ophørende livrente 

Ved ophørende livrente får man en fast udbetaling fra man går på pension og mindst 10 år frem. 

Man kan som med livsvarig livrente sikre sin ægtefælle/samlevende gennem en ægtefælledækning. 

Ordningen minder meget om ratepension, men kan oprettes gennem hele livet. Dør man inden alle 

udbetalingerne er foretaget frafalder udbetalinger.  

 

Efter skattereformen: 

Der kan maksimalt indbetales 100.000 kr. på denne ordning.  
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For selvstændigt erhvervsdrivende gælder loftet på ophørende livrente det først fra indkomståret 

2015. Dette omtales nærmere i afsnit 22.1. 

 

20.1.5 Beregning 

Loftet på ratepension og ophørende livrente betyder at man, som ovenfor nævnt, vil være nødsaget 

til at placere overskydende likviditet andetsteds. Dette er fra regeringens side et ønske om, at 

pengene placeres uden for pensionssektoren, så de beskattes langt hårdere end de 15 %. I det 

følgende eksempel ses hvorledes en lønmodtagers indbetalinger beskattes i hhv. 2009 og 2010. Det 

antages at indbetalingen i 2009 er foretaget før 22.april 2009. Ved beskatning af pensionsafkast, er 

anvendt det gennemsnitlige årlige afkast på pensionsordninger i perioden 1993-2008
22

. Afkast på 

aktier er fiktivt. Det antages at ønsket for 2009 og 2010 er at indbetale 150.000 kr. I 2010 kan 

maksimalt indbetales 100.000 kr. hvorfor resterende 50.000 kr. sættes i aktier. Fradragsværdien 

falder fra 59 % i 2009 til 51,5 %. 

2009 

 

2010 

Løn 600.000 

 

Løn 600.000 

Indbetaling på ratepension (59 %) -88.500 

 

Indbetaling på ratepension (51,5 %) -51.500 

  511.500 

 

  548.500 

    

 

    

Skat heraf, 59 % 301.785 

 

Skat heraf, 56 % 307.160 

    

 

    

Årligt afkast på pension, 7,21 % 10.815 

 

Årligt afkast på pension, 7,21 % 7.210 

Beskatning af pensionsafkast, 15 % 1.622 

 

Beskatning af pensionsafkast, 15 % 1.082 

    

 

    

Samlet skat i 2009 303.407 

 

    

   

Overskydende likviditet sat i aktier 50.000 

   

Afkast, 10 % 5.000 

   

Beskatning af avance, 28 % 1.400 

   

    

   

Samlet skat i 2010 309.642 

 

Figur 30 

                                                 
22

 http://www.industrienspension.dk/forside/forbund/f_sammenligning_med_andre_selskaber.htm 
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Med ovenstående beregning kan det ses, at regeringens ønske om en større skattebetaling, i 2010, på 

dette område er lykkedes. Det er dog ikke kun loftet på indbetalinger, der påvirker skattebetalingen. 

Det er ligeledes den faldende fradragsværdi på indbetalingerne.  Hvis man ønsker at undgå den 

hårdere beskatning af aktieavancer, kan den overskydende likviditet overføres til en livsvarig 

livrente, hvor der ikke er noget loft jf. ovenstående afsnit 20.1.4.1. 

 

Idet lofterne på pensionsindbetalinger for selvstændigt erhvervsdrivende først vil gælde fra 

indkomståret 2015, vil der ikke blive lavet konsekvensberegninger heraf. Der kan frem til 2015 

være så mange ændringer til skattereformen og budgettering af virksomhedsoverskud kan være så 

usikkert, at det vil være beregninger bygget på alt for mange gisninger. 

 

20.1.6 Særlig Pensionsopsparing 

Fra 1998-2003 indbetalte alle lønmodtagere, selvstændige og de fleste på overførselsindkomst 1 % 

af bruttolønnen til denne ordning. Ordningen har siden 2004 været sat i bero af Folketinget.  

 

Ordningen udbetales, fra man går på pension, i rater over 10 år. Er beløbet under 15.000 kr. 

udbetales det som et engangsbeløb.  

 

Ved udbetaling medregnes beløbet i den personlige indkomst. Hvis man får beløbet udbetalt som 

engangsbeløb betales en afgift på 40 %. 

 

Man kan i SP-ordningen selv vælge hvem
23

, der skal investere ens opsparing. Som følge af faldende 

aktiekurser har dette betydet at opsparingen i SP-ordningen for nogens vedkommende er skrumpet 

betydeligt ind. 

 

Efter skattereformen: 

Opsparing i SP-ordningen, kan i perioden 1/6 – 31/12 2009 udbetales. Det vil sige at udbetalingen 

sker inden man når pensionsalderen. 

 

Op til 15.000 kr. beskattes beløbet med 35 %. Over 15.000 kr. beskattes med 50 %.  

 

                                                 
23

 Der kan vælges mellem ATP, Folkebørsen, et pensionsselskab eller en bank jf. ATP.dk, 

http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/ATP/atp.dk/privat/pens/sp/Om-SP/Frit-valg-i-SP 
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Folk kan have forskellige incitamenter for at hæve deres opsparing. Regeringens hensigt var, i takt 

med de øvrige tiltag, at øge befolkningens forbrug og dermed sætte gang i arbejdsmarkedet. Men 

anderledes blev det og en stor del af befolkningen har valgt at sætte SP-opsparingen ind på en 

pensionsopsparing
24

. Dette kan blandt andet skyldes finanskrisen og folk derfor ikke tør bruge 

penge som tidligere, men ønsker derimod at spare op. Årsagen til at mange har valgt, at indsætte 

opsparingen på en ratepension eller livrente kan også skyldes den skattefordel man kan få. I det 

følgende regneeksempel ses hvordan SP-opsparingen kan sættes på en ratepension eller livrente og 

man dermed opnår en skattefordel. 

 

Det antages i eksemplet, at man har 40.000 kr. stående på opsparingen og ved udbetalingen betaler 

topskat. 

 

Udbetaling 40.000 

0-15.000 -5.250 

15.000-40.000 -12.500 

Nettoudbetaling 22.250 

 

Man står nu med 22.250 kr. hånden. Skulle man derimod have arbejdet det samme beløb ind, skulle 

man have tjent 54.268 kr. før skat jf. følgende beregning. 

 

22.250 / (1-0,59) = 54.268 

 

Man lader 54.268 kr. blive indbetalt via en arbejdsgiveradministreret ordning til enten ratepension 

eller livrente. Hermed er ens lønudbetaling naturligvis reduceret, men det kompenseres ved 

udbetalingen af SP på 22.250. Man får dermed ikke et større beløb til forbrug, men har forøget sin 

pensionsopsparing betydeligt. 

 

                                                 
24

 http://www.business.dk/article/20091102/detail/91102051/ 
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20.2 Tiltag i 2009 

Med de nye lofter over pensionsindbetalinger er det værd, at se på om der er noget man skal være 

særlig opmærksom på inden udgangen af 2009. Idet fradragsværdien for indbetalinger falder fra 

2010 vil det være en fordel hvis man i stedet indbetaler i 2009. Nedenstående beregning viser 

hvorfor. 

 

Indbetaling på ratepension/livrente 100.000 

    

Skattebesparelse i 2009, (59 %) 59.000 

Skattebesparelse i 2010, (51,5 %) 51.500 

    

Skattebesparelse ved indbetaling i 2009 7.500 

  Indbetaling på kapitalpension 46.000 

    

Skattebesparelse i 2009, (45 %) 20.700 

Skattebesparelse i 2010, (38,5 %) 17.710 

    

Skattebesparelse ved indbetaling i 2009 2.990 

Figur 31 

 

Ovenstående beregninger viser, at det bedst ville kunne svare sig, at indbetale i 2009. Så hvis man 

har overskydende likviditet bør man gøre det. Man skal dog være opmærksom på den 

overgangsregel, der siger, at man efter d. 22. april 2009 ikke kan oprette en privat opsparing hvor 

man eksempelvis indskyder 4.000.000 og så får 400.000 i fradrag i 10 år. Hvis man indbetaler via 

arbejdsgiver er der intet loft i 2009 og man skal derfor vælge den løsning hvis man vil foretage 

yderligere indbetalinger inden årsskiftet. 

 

Nærmer man sig pensionsalderen og man endnu ikke har så meget stående på sin pensionsopsparing 

er det værd at overveje om man i fremtiden vil kunne nå at indbetale det ønskede beløb, når der nu 

er loft på indbetalingerne. Idet ophørende livrente ikke rammes af loftet, kan der altid indbetales på 

denne, men som navnet siger, så ophører denne modsat en livsvarig livrente. 
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20.3 Aktier  

Som lønmodtager har man også muligheden for at investere overskud i aktier. Avancer på aktier der 

er omfattet af aktieavancebeskatningsloven medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst jf. aktieavancebeskatningslovens § 12. Beskatningsprocenten er 28 for avancer op til 

48.300 kr., 48.300 – 106.100 kr. beskattes med 43 % og beløb herover beskattes med 45 %. Jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 1 medregnes avancer og tab i det år hvor de realiseres.  

 

0-48.300 28 % 

48.300-106.100 43 % 

106.100- 45 % 

Figur 32 

 

Efter skattereformen: 

Fra og med indkomståret 2012 nedsættes skatten, af aktieavancer op til 48.300 kr. (2010-niveau), til 

27 % (imod nuværende 28 %). Avancer herover vil fra indkomståret 2010 blive beskattet med 42 % 

(imod nuværende 43 % og 45 %). Man bliver stadig beskattet efter realisationsprincippet. 

 

0-48.300 27 % 

48.300- 42 % 

Figur 33 

 

For at kunne sammenligne tiltagene er der lavet følgende beregninger. 

 

2009 

 

2010 

 

2012 

Avance Skat 

 

Avance Skat 

 

Avance Skat 

45.000 12.600 

 

45.000 12.600 

 

45.000 12.150 

100.000 35.755 

 

100.000 35.238 

 

100.000 34.755 

150.000 58.133 

 

150.000 56.238 

 

150.000 55.755 

Figur 34 
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21 Delkonklusion 

Hensigten med de mange tiltag omkring pension, skal få folk til at overføre færre penge til 

pensionsopsparing. Man ser hellere at folk sparer op privat. Med de vedtagne lofter giver det en 

naturlig begrænsning for indbetalingerne. 

 

Som lønmodtager er det, på grund af den faldende fradragsværdi, blevet mindre fordelagtigt at 

indbetale til pensionsopsparing Så har man planer om, at man de kommende år skal indbetale større 

summer til ratepension eller livsvarig livrente vil det uden tvivl være mest fordelagtigt at være 

selvstændigt erhvervsdrivende. Disse rammes først af loftet i 2015 og kan dermed de næste 4 år 

indbetale 30 % af overskuddet uanset om det er over 100.000 kr. (uddybes nærmere i afsnit 22.1)    

 

Beregningerne af aktieavancer viser at regeringens ønske om lavere beskatning af husholdningernes 

aktieavancer er opfyldt. Idet der ikke er tale om så store ændringer, bør det ikke umiddelbart give 

anledning for den enkelte at spekulere i hvornår en eventuel gevinst skal realiseres. Det vil kun 

være aktuelt hvis der er tale om meget store gevinster, at man med fordel kan vente til efter 1. 

januar 2010. 

 

 

22 Selvstændige erhvervsdrivende 

 

22.1 Pension  

For selvstændigt erhvervsdrivende har man mulighed for at indbetale til en ratepension og opnår 

fradrag. Idet man som selvstændig erhvervsdrivende ikke kan være omfattet af en 

arbejdsgiveradministreret ordning har man fra 2004 kunnet kompensere for dette. Dette ved at man 

indførte en regel om, at selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale 30 % af overskuddet på en 

pensionsordning og få fuldt fradrag herfor. Denne ordning er omtalt senere i afsnittet. 

 

Som selvstændig erhvervsdrivende kan man enten vælge at spare op i virksomheden eller som 

nævnt ovenfor indbetale på en privat pension. Ulemper ved at spare op i virksomheden kan være, at 

hele formuen er væk hvis virksomheden går konkurs. Det sker ikke hvis der indbetales på 

pensionsopsparing, som er kreditorbeskyttet. Et andet scenarie er, at man på længere sigt ønsker at 

generationsskifte og det i den forbindelse er en fordel hvis der ikke ligger for store opsparinger i 
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virksomheden. Hvis der er et stort opsparet overskud og dette kommer til udbetaling på en gang 

beskattes det med op til 59 % (i 2009).  

 

Lader den erhvervsdrivende overskuddet stå i virksomheden, og sætter pengene på en bankkonto, 

bliver dette afkast beskattet som kapitalindkomst og dermed med en højere skatteprocent end hvis 

det er afkastet af en pensionsopsparing, som bliver beskattet med 15 % jf. 

pensionsafkastbeskatningslovens § 2. Det er her tilføjes at det er pensionsselskabet, der afregner de 

15 % overfor SKAT. 

 

Den erhvervsdrivende kan indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud på en privat pension og 

få fradrag herfor. Modsat en almindelige ratepension er den erhvervsdrivende ikke forpligtiget til at 

indbetale i mindst 10 år. Indbetalingerne til ratepension eller livrente sidestilles med beløb, der er 

hævet i virksomheden og der skal derfor betales AM-bidrag, hvilket er lavere end den acontoskat på 

25 %, der normalt skal betales. Som tidligere nævnt bliver afkast på pensionsopsparingen beskattes 

med 15 %.  

 

Idet udbetalingen af pensionsopsparing sker på et tidspunkt hvor man formodentlig ikke har så store 

indtægter beskattes den opsparede kapital med en lav skat. Udbetalingen af pensionsopsparingen 

sker, som ved en almindelig ratepension, over mindst 10 år eller ved livrente til man dør (livsvarig) 

og beskattes ved udbetaling som personlig indkomst. 

 

Efter skattereformen: 

Idet muligheden for indbetaling af 30 % af overskuddet kun har været gældende siden 2004, har 

man vedtaget at de ovenfor nævnte loftet på 100.000 kr. på ratepension og ophørende livrente først 

gælder fra 2015 for selvstændige erhvervsdrivende.  

 

22.2 Ophørspension  

Når en selvstædig erhvervsdrivende afstår sin virksomhed har han mulighed for at oprette en 

ophørspension, hvor den skattepligtige fortjeneste ved salget helt eller delvist kan indsættes på en 

pensionsordning. Det maksimale indbetalingsbeløb, som kan indsættes skattefrit, er 2.507.900 kr.
25

 

                                                 
25

 

http://www.nykredit.dk/informationsSide.do?iwID=/privat/informationsside/investering/deltidslandbrug/deltidslandbru

g_ophoerspension.xml 
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Det er jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A et krav at man på salgstidspunktet er fyldt 55 år og at 

man i de seneste 15 år har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år. De 10 år skal ikke 

nødvendigvis være i sammenhæng. Ved udbetaling skal beløbet tillægges den personlige indkomst. 

 

Efter skattereformen 

Det er vedtaget at ophørspension ikke er omfattet af loftet på 100.000 kr. Der kan dermed stadig 

indbetales 2.507.900 kr. på en ratepension eller livrente.  

 

23 Delkonklusion 

På pensionsområdet og dermed investering af overskud sker der for selvstændigt erhvervsdrivende 

først ændringer fra indkomståret 2015. Det betyder at hvis man nærmer sig pensionsalderen og 

påtænker at foretage store indbetalinger de kommende år, vil det være en fordel at forblive 

selvstændig.   

 

24 Selskaber 

 

24.1 Indledning 

Når et selskab får driftsmæssigt overskud, er det tid for aktionærerne/anpartshaverne (senere kun 

omtalt aktionærerne) til at bestemme hvorledes dette overskud skal behandles. Man kan vælge at 

udlodde overskuddet til aktionærerne eller man kan lade det blive i virksomheden og geninvestere 

pengene. Udloddes overskuddet, skal aktionærerne betale skat af udbyttet. Se ovenstående afsnit 

20.3 om beskatning af udbytte og avancer/tab. 

 

24.2 Store selskaber 

I større selskaber med mange aktionærer vil det oftest, på lang sigt, være i alles interesse at 

overskuddet investeres således, at de får den bedst mulige forrentning. Man skal være opmærksom 

på, at der mellem aktionærer og ledelse ofte kan være interessekonflikter på dette område. Ved 

investering kan selskabet f.eks. vælge at investere i værdipapirer.  
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24.2.1 Beskatning af avancer og tab  

Beskatning af aktieavancer for selskaber sker efter aktieavancebeskatningsloven. Værdipapirer, der 

er omfattet af aktieavancebeskatningsloven omtales i det følgende som aktier 

Ved beskatning af avancer og tab skelnes mellem aktier, som selskabet har ejet i mere eller mindre 

end 3 år. Aktier ejet i under 3 år omtales korttidsaktier, mens aktier ejet i mere end 3 år omtales 

langtidsaktier. Hvorvidt avancer og tab skal medregnes i den skattepligtige indkomst, kan ses i 

følgende skema
26

: 

 

  Korttidsaktier Langtidsaktier 

Avance Skattepligtig, § 8, stk. 1 Skattefri, § 9, stk. 1 

Tab 

Modregnes i avancer på andre 

korttidsaktier, § 8, stk. 2 Ingen fradragsret, § 9, stk. 2 

Fremførsel Ubegrænset fremførsel, § 8, stk. 3 

Ingen fremførsel som følge 

af ingen fradragsret 

Beskatningstidspunkt HR: Realisation, § 23, stk. 1, U: Lagerprincip, § 23, stk. 3 

Opgørelsesmetode HR: Gennemsnitsmetoden, §§ 24 og 26 

Figur 35 

 

Beskatning af tab og avancer sker efter realisationsprincippet jf. aktieavancebeskatningslovens § 23. 

dvs. i det indkomstår hvor de afstås. Hvis selskaber driver næring med aktier, kan selskabet vælge 

at lade avancer og tab blive beskattet efter lagerprincippet jf. aktieavancebeskatningslovens § 23, 

stk. 2. Det vil sige at man i hvert indkomstår medregner urealiserede tab og avancer på 

beholdningen af aktier og tillægger den skattepligtige indkomst.  

 

Ved afståelse af aktierne opgøres avancer og tab anvendes gennemsnitsmetoden jf. 

aktieavancebeskatningslovens § 24. Metoden beskrives i aktieavancebeskatningslovens § 26. 

Såfremt selskabet er næringsdrivende med køb og salg og ikke beskattes efter lagerprincippet 

opgøres avancer og tab efter realisationsprincippet jf. aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 1.   

 

                                                 
26

 Inspiration fra Skat 1, plancher vedrørende ABL, planche nr. 3 
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24.3 Mindre selskaber 

I mindre selskaber med en hovedaktionær kan denne være interesseret i at overføre dele af 

overskuddet til sig selv privat. Selskabet kan repræsentere en større eller mindre værdi i sig selv, 

men som for selvstændigt erhvervsdrivende kan det være en fordel at indbetale en del af 

overskuddet til en pensionsopsparing og dermed få en langt større risikospredning. Man skal dog 

være opmærksom på, at beløb som en gang er overført til en pensionsordning ikke kan føres tilbage 

til selskabet. Historisk set har pensionsselskaberne haft en bedre forrentning end man kan opnå ved 

at placere sine penge på en bankkonto eller ved investering i obligationer
27

.  

 

24.4 Efter Forårspakken 2.0 

Med vedtagelse af skattereformen er der, som for lønmodtagere og for selvstændigt 

erhvervsdrivende, også sket ændringer for selskaber selskaber. Der er sket store ændringer i forhold 

til selskabers beskatning af aktier og udbytter. Ændringerne er beskrevet i de følgende afsnit. Der 

vil ikke blive skelnet imellem store og mindre virksomheder idet alle afsnittene kan påvirke begge.  

 

24.5 Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning 

Der skelnes ikke længere mellem korttidsaktier og langtidsaktier. Der skelnes derimod mellem 

porteføljeaktier og aktier i datter- og koncernforbundne selskaber (senere omtalt datteraktier). 

 

24.5.1 Porteføljeaktier 

Porteføljeaktier er aktier i et selskab, hvor ejerens samlede aktiebeholdning er under 10 % af 

aktierne i det pågældende selskab.  

 

24.5.1.1. Avance og tab 

Avancer og tab skal ikke længere opgøres på afståelsestidspunktet, men efter lagerprincippet hvor 

urealiserede avancer og tab opgøres i hvert indkomstår. Dermed bliver værdistigninger og tab i det 

enkelte år beskattet i det pågældende år. Dog kan selskabet vælge at lade unoterede aktier beskatte 

efter realisationsprincippet. Derudover vil porteføljeaktier blive beskattet fuldt ud med 25 % uanset 

ejertid. Det er en skærpelse i forhold til i dag hvor avancer er skattefrie efter 3 års ejertid og kun 66 

% af udbytterne bliver beskattet.  

 

                                                 
27

 Temahæfte fra FRR, 1. udgave 2004, side 7. 
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Beskatning efter lagerprincippet kan give likviditetsmæssige problemer idet aktier ikke er solgt og 

der dermed ikke er generet likviditet. Fordelen for staten er, at man ved lagerbeskatning 

fremskynder beskatningen af kursgevinster. Ved overgangen til lagerbeskatning sættes særlig fokus 

på indgangsværdierne (se beregning heraf i 24.5.1.3). Med de store kurstab, der har været på aktier 

de seneste år, vil indgangsværdierne blive lave. Dermed vil de urealiserede avancer for 2010 blive 

høje når disse beregnes. Dette betyder at denne ændring bestemt ikke er attraktiv for selskaber med 

porteføljeaktier. 

 

24.5.1.2. Fremførte tab 

Allerede fremførte tab, konstateret frem til 2009, vil kunne modregnes i de skattepligtige gevinster 

efter lagerprincippet fra og med indkomståret 2010. Denne regel har stor betydning for mange 

selskaber med porteføljeaktier, som de seneste år har haft store tab på aktier. Tidligere var tab på 

aktier ejet i mere end 3 år ikke fradragsberettiget og som følge heraf kunne tabet heller ikke 

fremføres. Med de nye regler kan alle tab fremføres.  

 

For at kunne komme fra realisationsprincippet over til lagerprincippet er der vedtaget følgende 

overgangsregler. 

 

24.5.1.3. Overgangsregler 

Overgangsreglerne betyder, at der ved indgangen af regnskabsåret 2010 laves en nettoopgørelse af 

aktierne: 

        

  

 

Købspris   

  - Værdi primo 2010   

  

 

Nettotabssaldo   

        

Figur 36 

 

Såfremt selskabet i perioden 25. maj 2009 – 1. januar 2010 har solgt aktier med skattefrie gevinster 

skal disse tillægges nettosaldoen. Dette skyldes, at det ellers kunne være en fordel at sælge sine 

aktier og få en skattefri avance for så efterfølgende at genkøbe dem. 
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Er nettosaldoen positiv, er der et tab som kan udnyttes ved senere gevinster. Er saldoen negativ er 

der en gevinst, der udløser beskatning.  

 

24.5.1.4. Aktiers statusændring 

Har selskabet aktier, der som følge af skattereformen ændrer status fra datteraktier (se næste afsnit, 

24.6) til porteføljeaktier, anses dette for et salg og genkøb på datoen for statusændringen, det vil 

sige pr. 25. maj 2009. 

 

24.6 Datteraktier 

Datteraktier er aktier i et selskab, hvor ejerens samlede aktiebeholdning er mindst 10 % af aktierne i 

det pågældende selskab.  

 

24.6.1 Ejertidskrav 

Med de nye regler bliver ejertidskravet ophævet og alle udbytter og avancer, som et selskab får fra 

et datterselskab, er skattefrie.  

 

  Porteføljeaktier Datteraktier 

Avance Skattepligtig Skattefri 

Tab 

Modregnes i avancer på andre 

porteføljeaktier Ingen fradragsret 

Fremførsel Ubegrænset fremførsel, note 1 

Ingen fremførsel som 

følge af ingen fradragsret 

Beskatningstidspunkt Lagerprincippet - 

Opgørelsesmetode Lagerprincippet - 

Figur 37 

 

24.6.2 ”Omvendt juletræ” 

I dag ser man ofte en selskabsstruktur hvor at driftsselskabet ejes 100 % af et holdingselskab. Dette 

skyldes at udbytte fra datterselskab til holdingselskab er skattefrit. Ligeledes er salg af aktierne i 

driftsselskabet skattefrit. Udbyttet er dog kun skattefrit hvis holdingselskabet har ejet aktierne i 

datterselskabet i mindst 12 måneder og det skattefrie salg kan først ske efter 3 års ejertid. I selskaber 

med mange aktionærer ser man ofte en selskabsstruktur hvor driftsselskabet ejes af maksimalt 10 
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holdingselskaber, således at de lige netop ejer 10 % af driftsselskabet. Disse holdingselskaber ejes 

så af aktionærernes holdingselskaber, som hver sær ejer mindst 10 %. På den måde opfylder man 10 

% -kravet og kan modtage udbytter skattefrit. 

 

Nedenstående figur er et eksempel på selskabsstruktur hvor driftsselskabet ejes af to mellem-

holdingselskaber, som hver ejes af to aktionærer: 

 

Figur 38 

 

Med harmoniseringen af aktie- og udbyttebeskatningen bliver kravet om 10 % ejerskab for at 

modtage skattefrie udbytter udvidet til også at omfatte skattefrie avancer. 

 

For at gøre op med ovenstående selskabsstruktur (i Forårspakken 2.0 kaldet ”det omvendte 

juletræ”), er det vedtaget at et holdingselskab, som kun er indsat med det formål at opfylde 10 % -

betingelsen, ikke kan modtage skattefrie udbytter og avancer på datterselskaber. Man ser dermed 

bort fra mellem-holdingselskaberne og betragter aktierne som porteføljeaktier, hvor avancen er 

skattepligtig og der desuden beskattes efter lagerprincippet.  

 

24.7 Ophør/salg af selskab 

Når indehaveren af et selskab vælger at afstå selskabet er der forskellige muligheder (der er her ofte 

tale om små virksomheder). Virksomheden kan enten overdrages skattefrit til familie eller nære 

medarbejdere eller overdrages til andre, hvormed der sker et skattepligtigt salg. Såfremt 

overdragelsen sker skattefrit er der tale om succession, hvor køber indtræder i sælgers 

skattemæssige stilling. Overdragelsessummen for dette salg kan foreligge som kontanter, pantebrev 
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og/eller gave (hvor der betales en gaveafgift på 15 % af beløb, der overstiger 58.700 i 2009). Selve 

processen omkring generationsskifte vil ikke blive uddybet yderligere i denne opgave. Ser man 

isoleret set på sælger, er det mest fordelagtigt at sælge virksomheden skattefrit idet der ikke udløses 

nogen skat hos sælger. Skatten udløses først når køber afstår virksomheden. 

 

Såfremt man sælger sit selskab i 2009 vil det være en god idé at indbetale en del af salgssummen på 

en pensionsopsparing inden udgangen af 2009. Man skal dog være opmærksom på, at det efter d. 

22. april 2009 ikke er muligt at oprette en privattegnet ratepension eller ophørende livrente med en 

indbetalingsperiode på 10 år, hvor man indskyder eksempelvis 200.000 om året og så får 200.000 

kr. i fradrag. Hvis man gør det, vil der ske en omberegning og reduktion af fradraget for 2009.  

 

25 Delkonklusion 

Konklusionen må være, at for selskabers vedkommende er det blevet mindre attraktivt at investere i 

aktier. Selskabsejerne kan lige så godt udlodde pengene og så købe aktierne privat, så undgår de 

lagerbeskatningen. Dermed peger de nye aktieavancebeskatningsregler i retning af, at det hvis man 

påtænker at foretage kortsigtede investeringer, skal man ikke gøre det i et selskab. 

 

Idet regeringen har valgt ikke at røre ved ordningen om ophørspension for selvstændigt 

erhvervsdrivende, kan dette stadig sidestilles med selskabsejerens mulighed for at sælge skattefrit. 

Hvis salgssummen for virksomheden langt overstiger grænsen på 2.507.900 kr. vil det dog være en 

fordel at være i selskabsform. Beløb over 2.507.900 beskattes som tidligere nævnt med 

indehaverens personlige skat.  
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26 Selvstændig erhvervsdrivende i virksomhedsordningen contra 

hovedaktionær 

I dette afsnit vil beskatningen som selvstændige erhvervsdrivende, sammenlignes med en 

hovedaktionær i eget selskab. Beskatningsmæssigt er der forskel på at være selvstændige 

erhvervsdrivende og hovedaktionær. De væsentligste punkter vil blive gennemgået i afsnittet.  

 

Delkonklusionen på dette afsnit er med til at besvare delspørgsmål 4. 

 

Som nævnt tidligere er den selvstændig erhvervsdrivendes virksomhed transparent, hvilke gør at det 

er den selvstændige erhvervsdrivende som bliver beskattet af virksomhedens erhvervede indkomst. 

Et selskab derimod er en selvstændig juridisk enhed og beskattes efter reglerne i 

selskabsskatteloven som et selvstændigt skattesubjekt
28

. Hovedaktionæren er ligeledes et 

selvstændigt skattesubjekt og beskattes efter reglerne i personskatteloven som almindelig 

lønmodtager. 

 

Nedenfor er oplistet væsentlige områder hvor den selvstændige erhvervsdrivende adskiller sig fra at 

være hovedaktionær. Punkterne behandles i efterfølgende afsnit. 

 

 Kapitalafkast samt erhvervsmæssige renter kan fradrages i den selvstændige 

erhvervsdrivendes personlige indkomst (26.1) 

 Underskud og overskud i henholdsvis virksomhed og selskab behandles forskelligt (26.2) 

 Den selvstændige erhvervsdrivendes skattepligtige resultat contra hovedaktionærens løn 

(26.3) 

 

26.1 Kapitalafkast samt erhvervsmæssige renter kan fradrages i den selvstændige 

erhvervsdrivendes personlige indkomst 

Som tidligere nævnt i opgaven, kan den selvstændige erhvervsdrivende, såfremt denne er omfattet 

af reglerne i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, beregne et kapitalafkast, som kan 

fratrækkes i den personlige indkomst. Endvidere kan virksomhedsejeren fratrække virksomhedens 

renter fra i sin personlige indkomst og derigennem få maksimal fradragsværdi. Da området er 

                                                 
28

 Selskabsskatteloven § 8, stk1  
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behandlet tidligere i opgaven uddybes det ikke nærmere her. Hovedaktionæren har ikke mulighed 

for at beregne kapitalafkast eller fratrække erhvervsmæssige renter i den personlige indkomst. 

 

26.2 Underskud og overskud i henholdsvis virksomhed og selskab behandles forskelligt 

Overskud fra en selvstændig virksomhed beskattes direkte hos den selvstændige erhvervsdrivende. 

Som nævnt i afsnittet om virksomhedsordningen har den selvstændige erhvervsdrivende mulighed 

for at opspare det resterende overskud, som ikke er hævet i året. Det opsparede overskud bliver 

beskattet med en foreløbig virksomhedsskat på 25 %.  

 

Selskabets overskud med fradrag for selskabsskat og eventuelt udbytte til hovedaktionær kan også 

opspares. For at kunne hæve opsparingen som udbytte, skal det vedtages på generalforsamlingen. 

Endvidere er der forskel i beskatningen, idet udbyttet bliver beskattet som aktieindkomst hos 

hovedaktionæren. Underskuddet i virksomhedsordningen skal modregnes i opsparede overskud fra 

tidligere år. Hvis hele underskuddet ikke kan dækkes af opsparede overskud, modregnes dette i den 

selvstændige erhvervsdrivendes positive nettokapitalindkomst og dernæst den personlige indkomst. 

Underskuddet i selskabet kan kun modregnes i selskabets fremtidige indkomster, hvorfor 

hovedaktionæren ikke på nogen måde kan modregne dette i sin personlige indkomst.  

 

Den selvstændige erhvervsdrivende kan blive beskattet med op til 63 % i 2009 af virksomhedens 

opsparede overskud, mens underskuddet fra virksomheden kan modregnes uden for 

virksomhedsordningen. Underskuddet fra selskabet kan ikke modregnes af hovedaktionæren.  

 

Hovedaktionæren beskattes af udbyttet med satserne for aktieindkomst som skitseret i nedenstående 

skema: 

Udbytteregler 

Beløbsintervaller   2009 2010 2012 

Udbytte til og med 48.300  28 % 28 % 27 % 

Udbytte fra 48.300 til 106.100 43 % 42 % 42 % 

Udbytte over 106.100 45 % 42 % 42 % 

Figur 39 
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26.3 Løn til en selvstændige erhvervsdrivende contra til hovedaktionæren 

 

26.3.1 Løn uden mulighed for udlodning af udbytte 

For en selvstændig erhvervsdrivende er virksomhedens resultat, det som ejeren har mulighed for at 

hæve til sig selv som løn. Han kan som bekendt, selv vælge om han vil hæve hele overskuddet eller 

lade noget stå til senere år. Der er for så vidt ingen begrænsninger for, hvor meget der må hæves, 

men er hævningerne større end årets og tidligere års overskud samt indskudskontoen, skal der 

foretages en rentekorrektion heraf. Det beløb ejeren vælger at hæve i løbet af året, betragtes som 

virksomhedsejerens personlige indkomst og beskattes herefter.  

 

En hovedaktionær er derimod ansat i sit selskab og kan ikke overføre beløb fra selskabet til 

privatøkonomien, uden at det vil blive betragtet som ulovligt aktionærlån. Hovedaktionæren 

modtager løn fra selskabet, såfremt der foreligger et ansættelsesforhold. Selskabet har 

skattemæssigt fradrag for lønudgiften til hovedaktionæren, idet udgiften nedbringer selskabets 

skattepligtige resultat. Lønnen til hovedaktionæren bliver beskattet som personlig indkomst hos 

hovedaktionæren. Hovedaktionæren kan selv sammensætte sin løn i en kombination af løn, pension, 

fri bil og udbytte. Den samme kombinationsmulighed har den selvstændige erhvervsdrivende ikke. 

En betingelse for at et selskab kan udlodde udbytte til sine aktionærer er, at der fri egenkapital i 

selskabet. Hovedaktionæren kan altså kun under visse forudsætninger selv sammensætte 

kombinationen af lønnen. Herunder skal regler som arms længdevilkår også være opfyldt. Udloddes 

der udbytte til hovedaktionæren fra selskabet, beskattes udbyttet som aktieindkomst hos 

hovedaktionæren med 28 %, 43 % og 45 % for indkomstår 2009 – alt afhængig af udbyttets 

størrelse. Den generelle regel om beskatning af udbytte findes i ligningslovens § 16A og 

kategoriseres som kapitalindkomst jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 4. Dog bliver aktieudbytte 

fra selskaber beskattet som aktieindkomst efter personskattelovens § 4a, stk. 1, nr. 2 

 

Nedenfor er opstillet en sammenligning af en selvstændig erhvervsdrivende og en hovedaktionær. 

Beregningen tager udgangspunkt i, at hovedaktionæren ønsker en årlig nettolønudbetaling på 

500.000 kr. Med det udgangspunkt er der lavet en bagvendt skatteberegning, for at finde frem til det 

årlig beløb, som hovedaktionæren skal have i bruttoløn. For hovedaktionæren, som er i almindeligt 

ansættelsesforhold, er omfattet af regler for ATP. Ved beregningen af ATP antages det at 

hovedaktionæren har indgået et ansættelsesforhold med 160 timer om måneden.  
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For sammenligningen skyld antages det, at den selvstændige erhvervsdrivende hæver samme beløb 

i sin virksomhed som aktionæren får i bruttoløn. Endvidere antages det, at den erhvervsdrivende har 

et kapitalafkast i virksomhedsordningen på 10.000 kr. 

 

2009 

 

2009 

Selvstændig erhvervsdrivende 

 

Hovedaktionær 

Virksomhedens resultat 1.086.865 

 

Løn 1.086.865 

Fradrag for kapitalafkast -10.000 

 

ATP -1.080 

AM-bidrag -86.149 

 

AM-bidrag -86.863 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Tillagt fradrag for kapitalafkast 10.000 

 

Skattepligtig indkomst 985.322 

Skattepligtig indkomst 987.116 

 

    

Skat -499.985 

 

Skat -498.922 

Beløb til udbetaling 500.730 

 

Beløb til udbetaling 500.000 

Figur 40, jf. bilag 8 

 

Hovedaktionæren skal indgå en bruttolønaftale på 1.086.865 kr. årligt for at få et nettobeløb til 

rådighed på 500.000 kr. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har en skattepligtig indkomst på 

samme beløb, altså 1.086.865 kr. og med et kapitalafkast på 10.000 kr. ville virksomhedsejeren få 

730 kr. mere udbetalt. Forskellen skyldes, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke betaler til 

ATP, idet han ikke er ansat i virksomheden og indgår derfor ikke under de almindelige lønforhold. 

ATP fratrækkes i lønnen, før arbejdsmarkedsbidraget bliver beregnet. Beløbet som 

hovedaktionæren betaler til ATP, skal ikke anses som en meromkostning, men hellere som en 

opsparing, da hovedaktionæren får pengene udbetalt som pensionist. Endvidere får den 

selvstændige erhvervsdrivende fradrag for kapitalafkastet i AM-grundlaget. Hvis der ikke var 

kapitalafkast i virksomheden, ville forskellen i beskatningen for den selvstændig erhvervsdrivende 

og hovedaktionær være skatteværdien af ATP. I det tilfælde ville den selvstændige 

erhvervsdrivende få 405 kr. mere udbetalt, på grund af det sparede ATP-bidrag. Det anvendte 

rådighedsbeløb på 500.000 kr. gør, at begge parter marginalt bliver beskattet med 63 % i 2009. 

 

26.3.2 Lønkombination med mulighed for udlodning af udbytte  

Som nævnt kan hovedaktionæren sammensætte sin løn som en kombination af løn og udbytte under 

visse forudsætninger. Udbytte bliver beskattet som aktieindkomst, som er lempeligere end 
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beskatning af løn, dog afhængigt af størrelsen på udbyttet. Grunden til at aktieudbyttet beskattes 

laver end løn, skyldes at aktieudbyttet er udsat for en form for dobbeltbeskatning. Hermed menes at 

udbyttet både beskattes i selskabet, som en del af selskabets overskud med 25 % i selskabsskat og 

hos aktionæren med henholdsvis 28 %, 43 % og 45 % 
29

 for indkomstår 2009. Denne dobbelte 

beskatning er med til at sikre en vis overensstemmelse med beskatning af løn som også beskattes 

progressivt. Ved at spekulere i sammensætningen af lønudbetalingen fra selskabet, som en 

kombination af løn og udbytte, skal man huske at når man nedbringer hovedaktionærens løn, 

reduceres selskabets lønudgift med samme beløb og selskabet mister fradraget heraf. Dermed 

forøges selskabet overskud, og beløbet der kommer til beskatning, er tilsvarende større.  I visse 

situationer kan det være i selskabets interesse at vise et bedre resultat, på trods af den højere skat. 

Det ses ofte i forbindelse med salg af selskab, hvor ejeren ønsker at fremvise et godt resultat, samt 

at selskabets aktionærer tilgodeses igennem udlodning af udbytter.    

 

I nedenstående figur 41, er beregningerne fra figur 40 videreudbygget således, at hovedaktionæren 

stadig har en nettoudbetaling på 500.000 kr., men hvoraf selskabet har udloddet 100.000 kr. i 

udbytte. Da den selvstændige erhvervsdrivende ikke har mulighed for at udlodde udbytte, er der for 

sammenligningens skyld lavet en baglæns skatteberegning, så bruttobeløbet også er 500.000 kr. for 

den selvstændige erhvervsdrivende, fortsat med et kapitalafkast på 10.000 kr. 

2009 

 

2009 

Selvstændig erhvervsdrivende 

 

Hovedaktionær 

Virksomhedens resultat 1.084.915 

 

Løn 915.297 

Fradrag for kapitalafkast -10.000 

 

ATP -1.080 

AM-bidrag -85.993 

 

AM-bidrag -73.137 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Positiv kapitalindkomst 10.000 

 

Skattepligtig indkomst  827.480 

Skattepligtig indkomst 985.322 

 

Udbytte 100.000 

    

 

Skat -405.325 

Skat -498.922 

 

Udbytteskat -35.755 

Beløb til udbetaling 500.000 

 

Beløb til udbetaling 500.000 

Figur 41, jf. bilag 9 
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Selvstændig erhvervsdrivende   Hovedaktionær 

Samlet skattebetaling - Figur 40 586.135   Samlet skattebetaling - Figur 40 585.785 

Samlet skattebetaling - Figur 41 584.915 

 

Samlet skattebetaling - Figur 41 514.217 

  

   

  

  

  

Skatteafvigelse 71.568 

  

   

  

Skatteafvigelse - Figur 41       70.698 

          

Personlig indkomst - Figur 40 990.716 

 

Personlig indkomst - Figur 40 998.922 

Personlig indkomst - Figur 41 988.922 

 

Personlig indkomst - Figur 41 827.480 

  

   

  

Afvigelse 1.794 

 

Afvigelse 171.443 

  

   

  

Personlig indkomst-afvigelse       169.649 

          

Skattepligtig indkomst - Figur 40 987.116 

 

Skattepligtig indkomst - Figur 40 985.322 

Skattepligtig indkomst - Figur 41 985.322 

 

Skattepligtig indkomst - Figur 41 827.480 

  

   

  

Afvigelse 1.794 

 

Afvigelse 157.843 

  

   

  

Skattepligtig indkomstafvigelse       156.049 

Figur 42 

 

Ved at inddrage udbytte som en del af sin udbetaling fra selskabet, kan hovedaktionæren opnå en 

væsentlig fordel. Den selvstændige erhvervsdrivende skal tjene 169.618 kr. mere end 

hovedaktionæren for at have samme rådighedsbeløb. Endvidere kan det ses af figur 42 at den samlet 

skattebetaling er 71.568 kr. mindre for hovedaktionæren. Skattebesparelsen ligger hovedsageligt i, 

at hovedaktionæren kan nedbringe sin personlige indkomst med 171.443 kr. og sin skattepligtige 

indkomst med 157.843 kr.  

 

Som det ses af figur 42, er der store skattebesparelser af hente når man har muligheden for at 

kombinere sin løn med udbytte. Omvendt skal man huske, at når hovedaktionærens løn nedbringes 
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med 171.568 kr. reduceres selskabets lønudgift med samme beløb og selskabet mister fradraget 

heraf som er 25 % af lønreduceringen, svarende til 42.892 kr.   

 

26.3.3 Lønkombination med mulighed for udlodning af udbytte som gift hovedaktionær  

Hvis hovedaktionæren er gift og ægtefællen ikke har anden aktieindkomst, kan hovedaktionæren 

benytte sig at ægtefælles fradrag og opnår aktieudbytte op til 96.600 kr. i 2009 som kun skal 

beskattes med 28 %. Dette kunne være en faktor man tog højde for, når man udarbejdet 

hovedaktionærens lønaftale, da lønindkomsten derigennem kan nedbringe ydereligere, som jo kan 

være både i hovedaktionærens og selskabets interesse som nævnt tidligere i regnskabet. Beregning 

ville se således ud. 

 

2009 

 

2009 

Hovedaktionær – ugift 

 

Hovedaktionær - gift 

Løn 951.615 

 

Løn 895.949 

ATP -1.080 

 

ATP -1.080 

AM-bidrag -76.043 

 

AM-bidrag -71.590 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Skattepligtig indkomst  860.892 

 

Skattepligtig indkomst 809.679 

Udbytte 100.000 

 

Udbytte 100.000 

Skat -425.138 

 

Skat -394.769 

Udbytteskat -35.755 

 

Udbytteskat -28.510 

Beløb til udbetaling 500.000 

 

Beløb til udbetaling 500.000 

Figur 43, jf. bilag 10 

 

Hovedaktionæren kan ydereligere nedbringe sin løn med 55.666 kr. og sin skat med 42.067 kr. 

Denne mulighed for at benytte sig at sin ægtefælles ubenyttede aktieindkomstfradrag ved 

udlodning, har den selvstændige erhvervsdrivende heller ikke, men har på andre områder mulighed 

for at inddrage sin ægtefælle i virksomheden og derigennem opnå fradrag som nævnt tidligere i 

opgaven.     
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26.3.4 Forskellig kombination med løn og udbytte 

Idet den selvstændige erhvervsdrivende ikke kan udlodde udbytte fra sin virksomhed, ses der i det 

følgende kun på hovedaktionærens muligheder for at kombinere løn og udbytte. 

 

Det er relevant at se på den samlede beskatning, da både selskab og hovedaktionæren indirekte 

bliver beskattet af udbyttet. I tilfælde hvor hovedaktionæren modtager udbytte over 106.100 kr. og 

beskatningen heraf bliver højere end marginalskatten på lønnen, kan hovedaktionæren have 

interesse i at skjule udbyttet som løn. Interessen ligger i at opnå en lavere beskatning uden at 

selskabet får skattemæssige konsekvenser heraf. Da dette er et tilbagevendende problem, er 

skattevæsnet opmærksom på området og har med hjemmel i ligningsvejledningen § 16 A, stk. 1, 

mulighed for at korrigere lønnen hos hovedaktionæren. Også i selskabet kan der forekomme en 

korrektion til at regulere lønnen som maskeret udbytte og dermed pålægge selskabet en højere 

beskatning. Hjemmel til dette findes i ligningsvejledningen § 2.  

Hovedaktionæren kunne godt have valgt et højere udbyttebeløb end de 100.000 kr.,  uden at 

skattevæsnet ville foretage regulering af denne som løn. Som det kunne ses i figur 39 er den 

samlede beskatning er højere, ved et højt udbyttebeløb. 

 

Med den nye skattereform sænkes indkomstskatten fra 2010 og 3 delingen af udbyttebeskatningen 

som det fremgår af figur 39 indeholder fremover kun 2 beskatningsniveauer, samt 

beskatningsprocenten for udbytte over 48.300 kr. er 42 % for al udbytte over grænsen. 

 

2009 

 

2010 

Hovedaktionær 

 

Hovedaktionær 

Løn 915.297 

 

Løn 915.297 

ATP -1.080 

 

ATP -1.080 

AM-bidrag -73.137 

 

AM-bidrag -73.137 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Skattepligtig indkomst  827.480 

 

Skattepligtig indkomst  827.480 

Udbytte 100.000 

 

Udbytte 100.000 

Skat -405.325 

 

Skat -358.616 

Udbytteskat -35.755 

 

Udbytteskat -35.238 

Beløb til udbetaling 500.000 

 

Beløb til udbetaling 547.226 

Figur 44, jf. bilag 11 
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Som det kan se skemaet er der væsentlig forskel på indkomstskatten for indkomstår 2009 og 2010. 

Forskellen i indkomstskatten er på 46.709 kr. og for udbytteskatten er der 517 kr., samlet set udgør 

det en skattemæssig besparelse på 10 %.  Isoleret set på udbytteskatten har det som nævnt kun et 

skattemæssig virkning på 517 kr., idet udbyttet ikke runder de 106.100 og derfor ej heller de 45 %, 

så de 517 kr. svare til den ene procent som skatten nedsættes fra 43 % til 42 %.  

 

Da der ikke er nogen lovmæssig øvre grænse for hvor meget et selskab må udlodde som udbytte, 

kan aktionæren, hvis selskabet økonomisk forsvarligt kan bære det, indgå en lønpakke der lyder på 

et udbytte på 200.000 kr., mod en tilsvarende lavere løn. Dette ville påvirke udbytteskatten, og 

udnytte den nye skattereform bedre. Nedenstående skema er opbygget som figur 44, bare med et 

udbytte på 200.000 kr. 

 

2009 

 

2010 

Hovedaktionær 

 

Hovedaktionær 

Løn 768.092 

 

Løn 768.092 

ATP -1.080 

 

ATP -1.080 

AM-bidrag -61.361 

 

AM-bidrag -61.361 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Skattepligtig indkomst  692.051 

 

Skattepligtig indkomst  692.051 

Udbytte 200.000 

 

Udbytte 200.000 

Skat -325.018 

 

Skat -288.252 

Udbytteskat -80.633 

 

Udbytteskat -77.238 

Beløb til udbetaling 500.000 

 

Beløb til udbetaling 540.161 

Figur 45, jf. bilag 12 

 

Fra indkomståret 2009 til indkomståret 2010 nedbringes udbytteskatten med 3.395 kr. på et 

udloddet udbytte på 200.000 kr. som resultat af den lavere aktieavancebeskatning. Samtidig bliver 

beløbet til udbetaling forøget med 7 %, svarende til de 40.161 kr. på grund af den lavere 

marginalskat. Den nye skattereform gør det skattemæssigt mere attraktiv at udlodde større udbytter i 

2010 frem for i 2009, da besparelsen direkte kan ses i udbytteskatten. Endvidere bliver det endnu 

mere attraktivt i 2012, når 28 % falder til 27 % for aktieavancer op til 48.300 kr.  
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Det der er interessant, i figur 44 og 45, er den faldende indkomstskat ved udbytte på henholdsvis 

100.000 og 200.000 med tilsvarende nedsat løn.  Nedenfor er opstillede et opsummeringsskema af 

skema figur 44 og 45. 

 

2009 

Løn Udbytte Samlet skattebetaling Rådighedsbeløb 

951.615 100.000 536.935 500.000 

804.412 200.000 489.732 500.000 

    2010 

Løn Udbytte Indkomstskat Rådighedsbeløb 

951.615 100.000 487.257 549.678 

804.412 200.000 447.117 542.615 

Figur 46 

 

Som det ses af figur 46 var det mere attraktivt i 2009 at nedbringe sin løn og modtage et udbytte på 

200.000 kr. frem for 100.000 kr. Fordelen ligger i, at på trods af den højere aktieindkomstskat i 

2009 end i 2010, var beskatning med 45 % af udbytte over 106.100 kr. stadig en billigere måde for 

hovedaktionæren, at trække penge ud at et selskab på, end personligt at blive beskattet af en højere 

lønindkomst.  Dette er isoleret set fra hovedaktionæren udbetalingsbeløb.  

 

I 2010 er det omvendt, således at det er mere attraktivt at modtage udbytte 100.000 kr. og en løn 

915.297 kr. frem for 200.000 kr. i udbytte med en løn på 768.092 kr., udbetalingsbeløbet er større 

for hovedaktionæren 7.065 kr.   

 

Samlet set skal man opveje den nedsatte aktieindkomstbeskatning med den reduceret marginalskat, 

når man lavere en kombination mellem løn og udbytte.  Set udelukkende på lønindkomst, kan der 

være fordele hvis man i 2009 kan udskyde noget af sin løn til 2010. Ifølge kildeskattelovs-

bekendtgørelse fremgår det, A-indkomst beskattes på udbetalingstidspunktet, hvis blot dette ikke 

ligger senere end 6 måneder efter retserhvervelsestidspunktet. Teoretisk set, betyder det at løn som 

er optjent fra juli 2009 kan vente med at blive udbetalt i januar 2010. Skattemyndighederne har 
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bekræftet flere gange, at denne mulighed er fuldt ud lovlig
30

. Hvis man som lønmodtager har 

indestående opsparing eller anden måde at kunne forsørge sig på, kan der være skattemæssige 

besparelser at hente ved at benytte sig at dette. Det kræver endvidere at arbejdsgiveren er indforstået 

med den ventende udbetaling.  For personer med indkomst i topskattegrundlaget, udgør besparelsen 

ved udskydelse af skatten, som tommelfingerregel knap 700 kr. for hver 10.000 kr. løn, der flyttes 

til næste år
31

. For personer, der får bonusudbetalinger kan muligheden derfor være interessant. Der 

kan således spares over 10.000 kr. i skat på en julebonus på 150.000 kr., hvis udbetalingen af denne 

udskydes én måned
32

.  For den erhvervsdrivende som er i virksomhedsordningen, som beskattes af 

årets hævninger, er det en fordel at hæve mindst muligt. Et alternativ er at kortvarig oprette en 

kassekredit og holde den udenfor virksomhedsordningen og hæve på det i et antal måneder, for at i 

2010 at afvikle gælden med hævninger fra virksomhedsordningen. Som hovedaktionær kan man 

vælge at udlodde mindre i udbytte i 2009 og ”gemme” det til 2010. Det kan gøres ved at fordele det 

årlige udbytte anderledes, så udbyttet blev fordelt anderledes over 2009 og 2010.  

 

Med udgangspunkt i figur 45, opstilles nedenstående skema med en fordeling af udbytter på 

200.000 kr. for 2009 og 2010, således at hovedaktionæren i 2009 udlodder de 48.300 kr. og i 2010 

udlodder de resterende 351.700 kr. 

 

2009 

 

2010 

Hovedaktionær 

 

Hovedaktionær 

Løn 804.412 

 

Løn 804.412 

ATP -1.080 

 

ATP -1.080 

AM-bidrag -64.267 

 

AM-bidrag -64.267 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 

Skattepligtig indkomst  725.465 

 

Skattepligtig indkomst  725.465 

Udbytte 48.300 

 

Udbytte 351.700 

Skat -344.832 

 

Skat -305.613 

Udbytteskat -13.524 

 

Udbytteskat -140.952 

Beløb til udbetaling 429.009 

 

Beløb til udbetaling 644.201 

 

                                                 
30

BDO -  Depechen 29/2009 - 28. oktober 2009 side 1-2 
31

 BDO -  Depechen 29/2009 - 28. oktober 2009 side 1-2 
32

 BDO -  Depechen 29/2009 - 28. oktober 2009 side 1-2 
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2009 

 

2010 

Udloddet udbytte 

 

200.000 

 

Udloddet udbytte 

 

200.000 

  

 

  

 

  

 

  

Udbyttebeskatning 

 

  

 

Udbyttebeskatning 

 

  

op til 48.300 28 % 13.524 

 

op til 48.300  28 % 13.524 

fra 48.300-106.100 43 % 24.854 

 

over 48.300 42 % 63.714 

106.100 - 45 % 42.255 

 

  

 

  

Udbytteskat i alt 

 

80.633 

 

Udbytteskat i alt 

 

77.238 

Udbetalt udbytte   119.367 

 

Udbetalt udbytte   122.762 

Figur 47, jf. bilag 13 

 

Hvis udbyttet blev ligeligt fordelt mellem indkomstår 2009 og 2010, ville den samlede udbytteskat 

for begge år være på 157.871 kr. Hvis hovedaktionæren fordelte udbyttet som vist i figur 47 ville 

den samlede udbytteskat for indkomstår 2009 og 2010 være på 154.476 kr. Det vil give en 

skattebesparelse på 3.395 kr. Samlet set er det kun en diskrete besparelse ved at skævfordele 

udbyttet.  

  

26.3.5 Gennemsnitsbeskatning af aktieindkomster 

Sænkning af udbyttebeskatningen er en justering som skal sikre symmetri med marginalskatten på 

arbejdsindkomst, så løn bliver beskattet ens, uanset om det er lønindkomst eller aktieindkomst.  

 

Nedenfor er opgjort den gennemsnitlige beskatning af udbytter på henholdsvis 3 niveauer i årene 

2009, 2010 og 2012: 

 

2009 

Udbytte Skat Skat Selskabsskat Gennemsnitsskat 

Kr. % Kr. % % 

48.300 28 13.524 25 53,0 

106.100 43 38.378 25 61,2 

200.000 45 80.633 25 65,3 
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2010 

Udbytte Skat Skat Selskabsskat Gennemsnitsskat 

Kr. % Kr. % % 

48.300 28 13.524 25 53,0 

106.100 42 37.800 25 60,6 

200.000 42 77.238 25 63,6 

     2012 

Udbytte Skat Skat Selskabsskat Gennemsnitsskat 

Kr. % Kr. % % 

48.300 27 13.041 25 52,0 

106.100 42 37.317 25 60,2 

200.000 42 76.755 25 63,4 

Figur 48 

 

Som det fremgår af figur 48, falder gennemsnitsbeskatningen på aktieavancer, som er i 

overensstemmelse med formålet om at udligne beskatningen i henhold til løn  

 

27 Delkonklusion 

Beskatning af indkomster hos den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionær er forskellige, 

på grund af den måde deres indkomster bliver sammensat på. Det som den erhvervsdrivende hæver 

i sin virksomhed bliver beskattet udelukket som personlig indkomst, hvor hovedaktionæren kan 

dele sin beskatning op i personlig indkomst og aktieindkomst. Det er vores vurdering er, at 

hovedaktionæren har flere skattemæssige muligheder for at spare penge i skat. Mulighederne opstår 

ved at kombinere løn og udbytte, da udbytte til en vis grænsen beskattes lavere, og derigennem kan 

der opnås skattemæssige fordele. I tilfælde hvor selskabet ikke råder over fri kapital til udlodning, 

kan der være skattemæssige fordele ved, at være beskattet efter virksomhedsordningen. Den 

selvstændige erhvervsdrivende kan få fradrag for kapitalafkastet og erhvervsmæssige renter i den 

personlige indkomst. Når den nye skattereform træder i kraft 1.januar 2010, bliver beskatningen af 

den personlige indkomst som bekendt, sat væsentlig ned og fordelene ved lønindkomst forøges. 

Denne fordel tilgodeser både den erhvervsdrivende og hovedaktionæren. Endvidere sættes 

udbytteskatten også ned og den nuværende 3-deling omstrukturers til 2 beskatningsniveauer. 

Nedsættelsen af aktieavancebeskatningen, er for at udligne og sikre symmetrien med 
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marginalskatten på lønindkomst, således at løn og udbytte beskattes ens. Herved kan del af 

fordelene ved udbytteudbetaling mindskes. Det anvendte rådighedsbeløb på 500.000 kr. gør, at 

begge parter marginalt bliver beskattet med 63 % i 2009. 

 

Ved kombination af løn og udbytte, kan det skattemæssigt kun betale sig i så fald den samlede 

gennemsnitlige beskatning ligger under marginalskatten på 63 %. Den mest hensigtsmæssige 

kombination af løn og udbytte er ved en udlodning på maksimalt 106.100 kr. Udloddes der 

yderligere udbytte, vil den gennemsnitlige beskatning være højere end marginalskatten. 

Den selvstændig erhvervsdrivende har ikke mulighed for at beskatte en del af lønnen som 

aktieindkomst, hvorfor hovedaktionæren opnår en lempeligere beskatning ved at kunne kombinere 

lønnen med udbytte. Den samlede effekt kommer til udtryk ved indkomster over topskattegrænsen. 

Ændringerne i beskatningen af aktieindkomst er et led i formålet om, at sikre en ensartet 

beskatning. Reduktionen af skatten på aktieindkomsten er en konsekvens af ændringen af 

indkomstbeskatningen. Af beregningerne ses det dog, at besparelsen ved indførelsen af de nye 

regler er begrænset.  
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28 Konklusion 

Som selvstændig erhvervsdrivende kan det være uoverskueligt, at vælge den bedste 

beskatningsform. Som vi har set i løbet af opgaven, er der flere faktorer der skal tages højde for og 

som kan variere år for år. Danmark står igen overfor en ny skattereform, som på sigt gør 

skatteberegningen mere enkel. Vi har igennem vores opgave forsøgt at danne os et overblik og gøre 

hele beslutningsfasen for GraffitiJørgen mere overskuelig. Som det kan ses af beregningerne i 

afsnittene 8, 12, 16 og 24, om henholdsvis personskatteloven, virksomhedsordningen, 

kapitalafkastordningen og selskaber, kan det skattemæssigt bedst betale sig for Jørgen at lade sig 

beskatte efter reglerne i virksomhedsskatteordningen.  

 

Forårspakkens skattelettelser på indkomstskatten påvirker både lønmodtagere og selvstændigt 

erhvervsdrivende og kan dermed ikke give en direkte indikation af hvilke ordning man skal vælge. 

Nedenfor er opsummeret skatteberegninger for henholdsvis selvstændigt erhvervsdrivende efter 

personskatteloven, selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen/kapitalafkastordningen 

og som selskab hvor overskuddet udloddes som udbytte. 

 

Nedenstående figur viser hvor stor skattebetalingen er ved beskatning af hele overskuddet på 

715.533 kr. 

Personskatteloven 358.747 

Kapitalafkastordningen 358.235 

Virksomhedsordningen 354.177 

Selskab 411.009 

 

Figuren viser at den samlede skattebetaling er lavest hvis virksomhedsordningen anvendes. Dette 

skyldes at Jørgen kan trække de erhvervsmæssige renter fra i sin personlige indkomst og på den 

måde nedbringe sin skattebetaling. Selvom det beregnede kapitalafkast i kapitalafkastordningen er 

16.155 kr. må det maksimalt være lig med virksomhedens renteudgifter.  Den eneste besparelse der 

er ved at anvende kapitalafkastordningen er AM-bidraget af kapitalafkastet og den heraf lille 

skatteeffekt.  

 

Endvidere har GraffitiJørgen en velfungerende virksomhed, som de seneste år har generet et 

skattemæssigt resultat som overskrider topskattegrænsen, hvilke gør at han med fordele kan opspare 
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en del af virksomhedens overskud, til andre indkomstår, hvor han måske ikke overskrider denne 

grænse. På den måde kan en del af skatten udskydes over en årrække og på samlet sigt spares penge 

i skat. Med korrekt planlægning vil den latente skattebyrde løbende blive udløst på tidspunkter hvor 

GraffitiJørgen betaler en lavere skat end der betales nu. 

Jørgen har også mulighed for at opspare i virksomheden ved at anvende kapitalafkastnings-

ordningen, dog kun med maksimalt 25 % af overskuddet kan opspares, ved at benytte sig at 

konjunkturudligningen. Overskuddet indsættes på en bunden konto, og muligheden for at investere 

overskuddet fratages. Det er dermed en passiv investering.  

 

Hvis Jørgen vælger at ansatte en ekstra medarbejder og anskaffe en bil, er der igen nye faktorer at 

tage højde for. Efter beregningerne blev det gjort tydeligt, at den bedste måde for Jørgen at anvende 

bilen, er at holde den udenfor virksomheden. Ved at gøre det, kan han fradrage bilens 

erhvervsmæssige omkostninger i virksomheden, men uden selv at blive beskattet af fri bil. Såfremt 

det skulle have været mest fordelagtigt at have bilen i virksomheden, skulle bilens 

driftsomkostninger have været højere eller den private del af den samlede kørsel skulle være over 

50 %. Generelt bør man som selvstændig erhvervsdrivende med bil, foretage nye beregninger af 

hvad der bedst kan betale sig. Med det vedtagne miljøtillæg beskattes man hårdere af værdi af fri 

bil. Det bør derfor genovervejes hvorvidt bilen skal forblive i virksomheden eller om den skal være 

udenfor. Dog skal man være opmærksom på, at der kun kan skriftes ordning én gang pr. bil. 

 

Med hensyn til pensionsopsparing bør GraffitiJørgen derfor i de kommende år benytte sig af 

muligheden for at indsætte op til 30 % af overskuddet på en pensionsopsparing. Såfremt han ønsker 

at nedbringe et opsparet overskud, kan han via private hævninger i virksomheden indsætte dette på 

en pensionsopsparing og få fradrag herfor i den personlige indkomst. GraffitiJørgen er som 

selvstændigt erhvervsdrivende, på grund af skattelettelserne, stillet bedre efter reformen. 

Fordelene ved at spare op via en pensionsordning er blevet mindre på grund af den faldende 

fradragsværdi. Loftet på indbetalinger sætter en helt naturlig grænse for hvor meget den enkelte 

indbetaler. Som lønmodtager er det en væsentlig skærpelse. Dog kan ubegrænsede indbetalinger ske 

til den mere forsikringsprægede livsvarige livsrente. 

 

I Jørgens tilfælde ved at have erhvervsmæssige renter, nedbringes både AM-bidraget og den 

personlige indkomst. I den nye skattereform er der ikke lavet skærpelser, som er rettet direkte mod 
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selvstændigt erhvervsdrivende, som der er overfor lønmodtagere. Det er blevet mere fordelagtigt at 

være selvstændigt erhvervsdrivende, da de først rammes i 2015.  

Skattereformen har sin indvirkning på flere af de nuværende regelsæt og love. Nogle regler bliver 

lavet om, nogle ophæves og nye bliver tilføjet. Hovedformålet er at øge incitamentet til at forbruge 

og arbejde mere og at spare mindre op. Som bekendt fjernes mellemskatten, bundskatten sænkes og 

topskattegrænsen hæves. Samlet set øges rådighedsbeløbet for personer med arbejdsindkomst. 

Justeringerne af marginalskatterne påvirker ikke valget af beskatningsform, da skattereformen ikke 

justerer ved de bekendte former.    

 

Beskatningen af den selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionær er forskellig, dels på grund af 

den måde indkomsten bliver sammensat og dels på grund af de virksomhedsformer de hver især 

driver. Hvorvidt det på dette område, rent skattemæssigt, bedst kan betale sig at være selvstændig 

erhvervsdrivende eller hovedaktionær, afhænger også af flere faktorer. Beregningerne viste 

forskellige muligheder, men hurtigt kunne det konstateres at hovedaktionæren havde flere 

parametre at skrue på, for at få den bedste kombination og beskatning.  

 



78 

 

29 Litteraturliste 

Bøger: 

1. Henrik Dam mfl.; Grundlæggende Skatteret 2009; Forlaget Magnus; 2009. 

2. Søren Bech mfl.; Skattemæssige afskrivninger. Ejendomsavance, gæld i fast ejendom, 

momsforhold. Tekstdel + skemadel; Samfundslitteratur; 2009. 

3. Ulrik Gorm Møller; Materialesamling 2009 

4. Handelshøjskolens og Universitetets skattelovsamling; Schultz Forlag; august 2009. 

Publikationer: 

1. Skattekommissionens; Forslag til skattereform; februar 2009 

2. Regeringens oplæg; Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat; februar 2009 

3. Krøyer Pedersen - statsautoriserede revisorer; Forårspakke 2.0; maj 2009  

4. Price Waterhouse Coopers; Skattereformen; april 2009  

5. Price Waterhouse Coopers; Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 

Erhvervsbeskatning; marts 2009 

6. Price Waterhouse Coopers; Forårspakke 2.0- Personskat m.v.; maj 2009 

7. BDO ScanRevision; Værd at vide om personlig virksomhed contra selskab; november 2008 

8. Handelsbanken; Ratepension for selvstændigt erhvervsdrivende; juli 2008 

9. Bech-Brun; Nyt; nr. 5, maj 2009 

 Hjemmesider og andet: (direkte henvisninger står i fodnoterne) 

1. www.skat.dk 

2. www.ejerportal.dk 

3. www.vestjyskebank.dk 

4. www.industrienspension.dk 

5. www.atp.dk 

6. www.business.dk 

7. www.nykredit.dk 

8. www.nordea.dk 

9. Lovbekendtgørelse 2007-09-10 nr. 1075 om indkomstbeskatning af selvstændigt 

erhvervsdrivende 

10. Deloitte; Plancer fra kursus om pensionsforhold efter skattereform; oktober 2009 

11. CBS; Plancher fra Skat 1 vedrørende aktieavancebeskatningsloven; efteråret 2008 

12. Materialesamling fra Revitax-kursus; efteråret 2008 

http://www.ejerportal.dk/
http://www.vestjyskebank.dk/
http://www.industrienspension.dk/
http://www.atp.dk/
http://www.business.dk/
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INDEHAVERENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2009 for GraffitiJørgen v/Jørgen Hansen.
Årsrapporten omfatter ikke de private indkomst- og formueforhold.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i
årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår
af årsrapporten. De private eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsrapporten.

København, den 14. april 2010

________________________
Jørgen Hansen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til ejeren af GraffitiJørgen

Vi har efter aftale udført review af årsrapporten for GraffitiJørgen v/Jørgen Hansenfor
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort review at
udtrykke en konklusion om årsrapporten. 

Det udførte review
Vi har udført vort review i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder om review.
Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå
begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er
begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere
samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke
udført revision og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsrapporten.

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at
konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009  i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 14. april 2010

Anders Andersen
Statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for GraffitiJørgen for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten omfatter virksomhedens forhold. Indehaverens øvrige indkomst- og formueforhold
fremgår af særskilt udarbejdet skatteregnskab.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Vederlag til indehaver
Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til indehaveren. 

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til indkøb af materialer, underentreprenører, autodrift mv.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skatter
Da virksomheden er personligt ejet, indgår det skattemæssige resultat af virksomheden i
indehaverens samlede indkomst- og formueforhold vedrørende regnskabsåret. Årets
indkomstskatter indregnes ikke i resultatopgørelsen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anlægsaktiver
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet
brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende
principper:

Brugstid

Øvrigt driftsmateriel og inventar................................................................................. 5 år

Aktiver med en kostpris på under 13 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisations-
værdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af
forventede tab, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gæld
Gæld er målt til nominel værdi.



7

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2009 2008
kr. kr.

NETTOOMSÆTNING....................................................... 1 1.470.836 1.144.439

Vareforbrug........................................................................... 2 -352.541 -397.119
Personaleomkostninger......................................................... 3 -41.525 -5.428

DÆKNINGSBIDRAG........................................................ 1.076.770 741.892

Andre eksterne omkostninger................................................ 4 -257.492 -215.120

DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.............. 819.278 526.772

Afskrivninger........................................................................ 5 -106.058 -49.870

DRIFTSRESULTAT........................................................... 713.220 476.902

Finansielle omkostninger...................................................... 6 -15.702 -32.193

ÅRETS RESULTAT........................................................... 697.518 444.709
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2009 2008
kr. kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar................................ 443.358 419.416
Materielle anlægsaktiver.................................................... 7 443.358 419.416

ANLÆGSAKTIVER........................................................... 443.358 419.416

Varelager............................................................................... 5.000 5.000
Varebeholdninger................................................................ 5.000 5.000

Tilgodehavender fra salg....................................................... 88.038 19.464
Andre tilgodehavender.......................................................... 0 8.401
Tilgodehavender.................................................................. 88.038 27.865

Likvide beholdninger............................................................ 8 1.913 3.269
Likvide beholdninger.......................................................... 1.913 3.269

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................ 94.951 36.134

AKTIVER............................................................................ 538.309 455.550

PASSIVER

EGENKAPITAL................................................................. 216.130 114.289

Gæld til pengeinstitutter........................................................ 234.338 266.228
Langfristede gældsforpligtelser......................................... 9 234.338 266.228

Kortfristet del af langfristet gæld.......................................... 35.000 35.000
Gæld til pengeinstitutter........................................................ 1.475 33
Leverandører af varer og tjenesteydelser.............................. 40.000 40.000
Anden gæld........................................................................... 10 11.366 0
Kortfristede gældsforpligtelser.......................................... 87.841 75.033

GÆLDSFORPLIGTELSER.............................................. 322.179 341.261

PASSIVER........................................................................... 538.309 455.550

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11



9

EGENKAPITAL

2009 2008
kr. kr.

Årets resultat....................................................................................... 697.518 444.709
Indskudt/hævet i året........................................................................... -595.677 34.061

ÅRETS KAPITALÆNDRING........................................................ 101.841 478.770

Egenkapital 1. januar .......................................................................... 114.289 -364.481

EGENKAPITAL 31. DECEMBER................................................. 216.130 114.289
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NOTER

2009 2008 Note
kr. kr.

Nettoomsætning 1
Omsætning, Danmark............................................................ 1.470.836 1.144.439

1.470.836 1.144.439

Vareforbrug 2
Varekøb................................................................................. 68.241 50.632
Underentreprenører............................................................... 58.891 84.175
Leasing af udstyr................................................................... 29.700 26.185
Reparation og vedligeholdelse.............................................. 228 10.862
Autodrift................................................................................ 195.481 225.265

352.541 397.119

Personaleomkostninger 3
Løn og gager.......................................................................... 29.865 0
Andre omkostninger til social sikring................................... 407 1.328
Øvrige personaleomkostninger............................................. 11.253 4.100

41.525 5.428

Andre eksterne omkostninger 4

Salgsfremmende omkostninger
Repræsentation...................................................................... 19.031 10.257
Annoncer og reklamer........................................................... 2.223 6.457
Rejseomkostninger................................................................ 5.795 9.337

27.049 26.051

Lokaleomkostninger
Leje af kontorfællesskab....................................................... 24.423 29.718

24.423 29.718
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NOTER

2009 2008 Note
kr. kr.

Andre eksterne omkostninger (fortsat) 4

Administrationsomkostninger
Porto og gebyr....................................................................... 7.101 5.973
Kontorhold............................................................................ 23.312 13.918
Telefon og telefax.................................................................. 32.809 30.097
Edb-udgifter.......................................................................... 6.201 0
Småanskaffelser..................................................................... 62.426 40.106
Forsikringer og kontingenter................................................. 12.182 5.371
Regnskabsmæssig assistance................................................. 44.800 26.321
Advokat................................................................................. 2.375 0
Kontorservice........................................................................ 13.900 19.540
Ej fradragsberettigede omkostninger.................................... 914 18.025

206.020 159.351

Andre eksterne omkostninger i alt.................................... 257.492 215.120

Afskrivninger 5
Andre anlæg og inventar....................................................... 106.058 24.408
Avancer salg driftsmiddel..................................................... 0 25.462

106.058 49.870

Finansielle omkostninger 6
Kassekredit............................................................................ 15.702 13.114
Kreditorer.............................................................................. 0 19.079

 15.702 32.193
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NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver 7

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris 1. januar 2009......................................................................................... 469.098
Tilgang.................................................................................................................... 130.000
Afgang..................................................................................................................... 0
Kostpris 31. december 2009.............................................................................. 599.098

Afskrivninger 1. januar 2009............................................................................... 49.682
Årets afskrivninger ............................................................................................... 106.058
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver....................................... 0
Afskrivninger 31. december 2009.................................................................... 155.740

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009 ................................................ 443.358

Likvide beholdninger 8
Bank...................................................................................... 1.913 3.269

1.913 3.269

Langfristede gældsforpligtelser 9
1/1 2009 31/12 2009 Afdrag Restgæld

Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år

Bank........................................... 266.228 234.338 -35.000 94.338

266.228 234.338 -35.000 94.338

Anden gæld 10
A-skat og AM-bidrag............................................................ 2.674 0
ATP og sociale udgifter......................................................... 243 0
Merværdiafgift...................................................................... 8.449 0

11.366 0

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 269.338 kr., er der givet bil, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2009 udgør i alt 327.000 kr. 



Bilag 2 

 

 

  Note 

Årets resultat 697.518   

Regulering af repræsentation, 75% af 19.031 14.273   

Ej fradragsberettigede omkostninger 914   

Tilbageførsel af driftsøkonomiske afskrivninger 106.058   

  818.763   

  

 

  

Skattemæssige afskrivninger -103.231 1 

  

 

  

Skattepligtig indkomst 715.533   

      

Fordeling af skattepligtigt resultat: 

 

  

Resultat af virksomhed før renter 731.235   

Renteudgifter -15.702   

  715.533   

      

 

 

  Note 1:     

Saldo primo 282.922   

Tilgang jf. årsrapport note 7 130.000   

Afgang jf. anlægsnote 0   

  412.922   

  

 

  

Afskrivning, 25% -103.231   

Saldo ultimo 309.692   

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 3 

2009 
 

2010 

Virk. skp. resultat før renter   731.235 
 

Virk. skp. resultat før renter   731.235 

AM-bidrag 8% -58.499 
 

AM-bidrag 8% -58.499 

Personlig indkomst 
 

672.736 
 

Personlig indkomst 
 

672.736 

Kapitalindkomst 
 

-15.702 
 

Kapitalindkomst 
 

-15.702 

Beskæftigelsesfradrag 
 

-13.600 
 

Beskæftigelsesfradrag 
 

-13.600 

Skattepligtig indkomst   643.434 
 

Grøn Check 
 

0 

    
Skattepligtig indkomst   643.434 

       SKATTEBEREGNING     
 

SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat: 
 

  
 

Kommuneskat: 
 

  

Skattepligtig indkomst 
 

643.434 
 

Skattepligtig indkomst 
 

643.434 

 - Personfradrag 
 

-42.900 
 

 - Personfradrag 
 

-42.900 

Skat 25,70% 154.337 
 

Skat 25,70% 154.337 

Sundhedsbidrag     
 

Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst 
 

643.434 
 

Skattepligtig indkomst 
 

643.434 

 - Personfradrag 
 

-42.900 
 

 - Personfradrag 
 

-42.900 

Skat 8,00% 48.043 
 

Skat 8,00% 48.043 

Bundskat      
 

Bundskat      

Personlig indkomst 
 

672.736 
 

Personlig indkomst 
 

672.736 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 
 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 

 - Personfradrag 
 

-42.900 
 

 - Personfradrag 
 

-42.900 

Skat 5,04% 31.744 
 

Skat 3,76% 23.682 

Mellemskat     
 

Mellemskat     

Personlig indkomst 
 

672.736 
 

Personlig indkomst 
 

672.736 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 
 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 

 - Bundfradrag i mellemskat 
 

-347.200 
 

 - Bundfradrag i mellemskat 
 

-347.200 

Skat 6,00% 19.532 
 

Skat 0,00% 0 

Topskat      
 

Topskat      

Personlig indkomst 
 

672.736 
 

Personlig indkomst 
 

672.736 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 
 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 

 - Bundfradrag i topskat 
 

-347.200 
 

 - Bundfradrag i topskat 
 

-389.900 

Skat 15% 48.830 
 

Skat 15% 42.425 

Skattebetaling før nedslag   302.486 
 

Skattebetaling før nedslag   268.487 

Nedslag i topskat: 
 

  
 

Nedslag i topskat: 
 

  

Skatteloft 59,00%   
 

Skatteloft 51,50%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   
 

Opgjort skat jf. ovenstående 52,46%   

Nedslaget udgør -0,74% -2.238 
 

Nedslaget udgør -0,96% -2.577 

Indkomstskat 
 

-300.248 
 

Indkomstskat 
 

-265.910 

Arbejdsmarkedsbidrag 
 

-58.499 
 

Arbejdsmarkedsbidrag 
 

-58.499 

Indkomstskat og AM-bidrag i alt -358.747 
 

Indkomstskat og AM-bidrag i alt -324.409 

Nettobeløb til rådighed   356.786 
 

Nettobeløb til rådighed   391.124 

  



Bilag 4 

 

 

 

Aktiver   Note 

Andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar 282.922 1 

Varelager 5.000 2 

Tilgodehavender fra salg 19.464 3 

Andre tilgodehavender 8.401 3 

Likvide beholdninger 3.269 3 

  319.056   

   Passiver     

Langfristet gæld til pengeinstitutter 266.228 4 

Kortfristet del af langfristet gæld 35.000   

Gæld til pengeinstitutter 33   

Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 40.000   

Anden gæld 0   

  341.261   

 

 

Note 1 – Driftsmidler optages til den skattemæssigt afskrivningsberettigede saldo, se bilag 1, note 2. 

 

 Note 2 – Varelager optages til værdien opgjort efter varelagerlovens § 1, stk. 1-3. GrafittiJørgens 

varelager er opgjort efter FIFO-pricippet til kostpris, varelagerlovens § 1, stk. 2. 

 

Note 3 – Tilgodehavender fra salg og likvide midler optages til den bogførte værdi. 

 

Note 4 – Gæld optages til kursværdi. Jf. afsnit om anvendt regnskabspraksis i årsrapport 2009 for 

GraffittiJørgen optages gælden i årsrapporten til nominel værdi. Idet vi ikke har nærmere kendskab 

til gæld til pengeinstitutter antages det at kursen er 100.  

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 5 

 

Bil i virksomhedsordningen 

 

  

Bilen indgår i 

virksomheden Bilen holdes udenfor virksomheden 

De tre 

muligheder 

Den skattepligtige 

beskattes af den private 

kørsel i virksomhedens 

bil efter reglerne om 

beregning af værdi af 

fri bil, LL § 16, stk. 4 

Virksomheden godtgør 

de faktiske 

omkostninger ved den 

erhvervsmæssige kørsel 

 
Virksomheden godtgør 

omkostninger ved 

erhvervsmæssig kørsel 

efter Skatterådets satser 

for erhvervsmæssig 

kørsel i egen bil 

 

Fradrag Samtlige omkostninger, 

inkl. Fulde 

afskrivninger fradrages 

ved opgørelsen af 

virksomhedens 

overskud 

Den del af de samlede 

omkostninger, inkl. 

Afskrivning, der svarer 

til den erhvervsmæssige 

andel af den samlede 

kørsel, fragår ved 

opgørelse af 

virksomhedens 

overskud 

 
Et beløb svarende til 

værdien af 

erhvervsmæssige kørsel 

opgjort efter 

Skatterådets satser for 

kørsel i egen bil 

fradrages ved 

opgørelsen af 

virksomhedens 

overskud 
 

Beskatning 

hos ejer 

Et beløb svarende til 

værdien af fri bil til 

rådighed, opgjort efter 

reglerne i LL § 16, stk. 

4, medregnes ved 

opgørelsen af 

virksomhedens 

overskud 

Beskatning af 

genvundne 

afskrivninger ved salg 

eller overgang til 100 % 

privat anvendelse 

Ingen 

Hævning fra 

virksomheden 

Beløbet anses for 

overført til den 

skattepligtige 

Beløbene refunderes til 

den skattepligtige. 

Beløbene overføres til 

den skattepligtige på 

linje med andre udlæg, 

som den skattepligtige 

måtte foretage for 

virksomheden 

Beløbet overføres til 

den skattepligtige 

 

 

 

 

  



Bilag 6 

 

Økonomiske forudsætninger 

 

  note 

Reparation og vedligeholdelse 5.000   

Forsikring 24.000   

Benzin 26.000 1 

Vægtafgift 3.000   

Driftsudgifter i alt 58.000   

      

Skattemæssige afskrivninger,     

25 % af 324.000 81.000   

Driftsudgifter og afskr. i alt 139.000   

      

Renteudgifter til billån 25.920 2 

Virksomhedens resultat ekskl. 

bil 700.000   

Bilens nyværdi 324.000   

Erhvervsmæssig kørsel i km. 20.075   

Privat kørsel i km. 16.425   

Kapitalafkast 0 3 

 

Note 1 – Benzinen er beregnet ud fra en forudsætning om, at der dagligt køres fra privatadressen i 

Ølstykke til kontoret i København. Derudover køres der dagligt mellem adresser i København. 

Bilen anvendes i weekenden til almindelig kørsel. Beregningsforudsætningerne ser således ud: 

365 dage af 100 km. x 10 kr. pr. liter, kører 14 km pr. liter 

 

Note 2 – Renteudgifter til billånet er beregnet ud fra, at bilen er 100 % finansieret gennem et 8 % 

billån. 

 

Note 3 – Tidligere beregninger viser at virksomhedens kapitalafkastet er 0. 

  



Bilag 7 

Pensionsoversigt før skattereformen. De områder, som ændret som følge af skattereformen, er 

markeret med kursiv. 

  Kapitalpension Ratepension 

Ophørende 

Livrente 

Livsvarig 

livrente SP 

Oprettelse Skal oprettes 

inden man 

bliver 62 år 

Skal oprettes 

inden man 

bliver 62 år 

Kan oprettes 

hele livet 

Kan oprettes hele 

livet 

I perioden 

1998-2003 

betalte alle 

lønmodtagere 

og selvstændige 

til denne 

ordning 

Udbetalingsperiode Udbetales som 

engangsbeløb 

når man 

pensioneres 

eller senest 10 

år derefter 

Bliver udbetalt 

med et fast 

beløb hver 

måned fra man 

går på pension 

og mindst 10 år 

frem 

Bliver 

udbetalt med 

et fast beløb 

hver måned 

fra man går 

på pension 

og mindst 10 

år frem 

Bliver udbetalt 

med et fast beløb 

hver måned fra 

man går på 

pension og frem 

til man dør 

Bliver udbetalt 

med et fast 

beløb hver 

måned fra man 

går på pension 

og 10 år frem. 

Hvis beløb er 

under kr. 

15.000 

udbetales som 

engangsbeløb 

Fradrag Indbetalinger 

fratrækkes den 

personlige 

indkomst, dog 

ikke i 

topskatten 

Indbetalinger 

fratrækkes den 

personlige 

indkomst hvis 

der indbetales i 

mindst 10 år 

Indbetalinger 

fratrækkes 

den 

personlige 

indkomst 

hvis der 

indbetales i 

mindst 10 år 

Indbetalinger 

fratrækkes den 

personlige 

indkomst hvis der 

indbetales i 

mindst 10 år 

Indbetalinger 

fratrækkes den 

personlige 

indkomst 

Loft på indbetaling Kr. 46.000 Intet Intet Intet 1 % af 

bruttoløn. 

Beskatning ved 

udbetaling 

Afgift på 40 % Udbetaling 

medregnes i 

den 

skattepligtige 

indkomst 

Udbetaling 

medregnes i 

den 

skattepligtige 

indkomst 

Udbetaling 

medregnes i den 

skattepligtige 

indkomst 

Udbetales i 

rater indregnes 

disse i 

skattepligtig 

indkomst. 

Udbetales 

engangsbeløb 

betales afgift 

på 40 % 

 

 

 

 

 



Bilag 7, fortsat 

Pensionsoversigt efter skattereformen 

  

  Kapitalpension Ratepension 

Ophørende 

Livrente 

Livsvarig 

livrente SP 

Oprettelse Kan oprettes 

hele livet 

Kan oprettes 

hele livet 

Kan oprettes 

hele livet 

Kan oprettes hele 

livet 

I perioden 1998-

2003 betalte alle 

lønmodtagere og 

selvstændige til 

denne ordning 

Udbetalingsperiode Udbetales som 

engangsbeløb 

når man 

pensioneres 

eller senest 15 

år derefter 

Bliver udbetalt 

med et fast 

beløb hver 

måned fra man 

går på pension 

og mindst 10 år 

frem 

Bliver 

udbetalt med 

et fast beløb 

hver måned 

fra man går 

på pension 

og mindst 10 

år frem 

Bliver udbetalt 

med et fast beløb 

hver måned fra 

man går på 

pension og frem 

til man dør 

Bliver udbetalt 

med et fast beløb 

hver måned fra 

man går på 

pension og 10 år 

frem. Hvis beløb 

er under kr. 

15.000 udbetales 

som 

engangsbeløb. 

Kan i 2009 

udbetales som 

engangsbeløb 

uanset alder 

Fradrag Indbetalinger 

fratrækkes den 

personlige 

indkomst, dog 

ikke i 

topskatten  

Indbetalinger 

fratrækkes den 

personlige 

indkomst til og 

med topskatten 

Indbetalinger 

fratrækkes 

den 

personlige 

indkomst til 

og med 

topskatten 

Indbetalinger 

fratrækkes den 

personlige 

indkomst til og 

med topskatten 

Indbetalinger 

fratrækkes den 

personlige 

indkomst 

Loft på indbetaling Kr. 46.000 Kr. 100.000 Kr. 100.0000 Intet 1 % af bruttoløn 

Beskatning ved 

udbetaling 

Afgift på 40 % Udbetaling 

medregnes i 

den 

skattepligtige 

indkomst 

Udbetaling 

medregnes i 

den 

skattepligtige 

indkomst 

Udbetaling 

medregnes i den 

skattepligtige 

indkomst 

Udbetales i rater 

indregnes disse i 

skattepligtig 

indkomst. 

Udbetales 

engangsbeløb 

betales afgift på 

40 %. Udbetales i 

2009 beskattes 

med 35%/50% 



Bilag 8 

Selvstændig erhvervsdrivende 

 
Hovedaktionær 

Virksomhedens skp. resultat   1.086.865 

 
Løn   1.086.865 

Fradrag for kapitalafkast 

 

-10.000 

 

ATP 

 

-1.080 

AM-grundlag 

 

1.076.865 

 

AM-grundlag 

 

1.085.785 

AM-bidrag 8% -86.149 

 

AM-bidrag 8% -86.863 

Personlig indkomst 

 

990.716 

 

Personlig indkomst 

 

998.922 

Positiv kapitalindkomst 

 

10.000 

 

Positiv kapitalindkomst 

 

0 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

Skattepligtig indkomst   987.116 

 
Skattepligtig indkomst   985.322 

       
SKATTEBEREGNING     

 
SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat: 

 

  

 
Kommuneskat: 

 

  

Skattepligtig indkomst 

 

987.116 

 

Skattepligtig indkomst 

 

985.322 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 25,70% 242.663 

 
Skat 25,70% 242.203 

Sundhedsbidrag     

 
Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst 

 

987.116 

 

Skattepligtig indkomst 

 

985.322 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 8,00% 75.537 

 
Skat 8,00% 75.394 

Bundskat      

 
Bundskat      

Personlig indkomst 

 

990.716 

 

Personlig indkomst 

 

998.922 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

10.000 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 5,04% 48.274 

 
Skat 5,04% 48.184 

Mellemskat     

 
Mellemskat     

Personlig indkomst 

 

990.716 

 

Personlig indkomst 

 

998.922 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

10.000 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Bundfradrag i mellemskat 

 

-347.200 

 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

Skat 6,00% 39.211 

 
Skat 6,00% 39.103 

Topskat      

 
Topskat      

Personlig indkomst 

 

990.716 

 

Personlig indkomst 

 

998.922 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

10.000 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

Skat 15% 98.027 

 
Skat 15% 97.758 

Skattebetaling før nedslag   503.713 

 
Skattebetaling før nedslag   502.641 

  

 
  

 
  

 
  

Nedslag i topskat: 

 

  

 
Nedslag i topskat: 

 

  

Skatteloft 59,00%   

 

Skatteloft 59,00%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

 

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

Nedslaget udgør -0,74% -3.727 

 
Nedslaget udgør -0,74% -3.720 

Indkomstskat 

 

499.985 

 

Indkomstskat   498.922 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

86.149 

 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

86.863 

Indkomstskat og AM-bidrag i alt 586.135 

 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt 585.785 

  

 

  

 

  

 

  

Nettobeløb til rådighed   500.730 

 
Nettobeløb til rådighed   500.000 

 



Bilag 9 

Selvstændig erhvervsdrivende 

 
Hovedaktionær 

Virksomhedens resultat   1.084.915 

 
Løn   915.297 

Fradrag for kapitalafkast 

 

-10.000 

 

ATP 

 

-1.080 

AM-grundlag 

 

1.074.915 

 

AM-grundlag 

 

914.217 

AM-bidrag 8% -85.993 

 

AM-bidrag 8% -73.137 

Personlig indkomst 

 

988.922 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

Positiv nettokapitalindkomst 

 

10.000 

 
Skattepligtig indkomst  

 
827.480 

Skattepligtig indkomst   985.322 

 

Udbytte   100.000 

       SKATTEBEREGNING     

 
SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat: 

 

  

 
Kommuneskat: 

 

  

Skattepligtig indkomst 

 

985.322 

 

Skattepligtig indkomst  

 

827.480 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 25,70% 242.202 

 
Skat 25,70% 201.637 

Sundhedsbidrag     

 
Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst 

 

985.322 

 

Skattepligtig indkomst  

 

827.480 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 8,00% 75.394 

 
Skat 8,00% 62.766 

Bundskat      

 
Bundskat      

Personlig indkomst 

 

988.922 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

10.000 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 5,04% 48.183 

 
Skat 5,04% 40.228 

Mellemskat     

 
Mellemskat     

Personlig indkomst 

 

988.922 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

10.000 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Bundfradrag i mellemskat 

 

-347.200 

 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

Skat 6,00% 39.103 

 
Skat 6,00% 29.633 

Topskat      

 
Topskat      

Personlig indkomst 

 

988.922 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

10.000 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

Skat 15% 97.758 

 
Skat 15% 74.082 

Skattebetaling før nedslag   502.641 

 
Skattebetaling før nedslag   408.346 

Nedslag i topskat: 

 

  

 
Nedslag i topskat: 

 

  

Skatteloft 59,00%   

 

Skatteloft 59,00%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

 

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

Nedslaget udgør -0,74% -3.720 

 
Nedslaget udgør -0,74% -3.022 

Indkomstskat   498.922 

 
      

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

85.993 

 
Aktieindkomst: 

 

  

Indkomstskat og AM-bidrag i alt 584.915 

 

op til 48.300 kr. 28% 13.524 

  

 

  

 

fra 48.300-106.100 43% 22.231 

Nettobeløb til rådighed   500.000 

 

106.100 - 45% 0 

    
Udbytteskat på aktieindkomst 35.755 

    

Indkomstskat 

 

405.325 

    

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

73.137 

    

Udbytteskat 

 

35.755 

    

Indkomstskat, AM-bidrag og udbytteskat i 

alt 514.217 

    
Nettobeløb til rådighed før udbytte 500.000 

 



Bilag 10 

Hovedaktionær - gift 

 
Hovedaktionær - ugift 

Løn   895.949 

 
Løn   915.297 

ATP 

 

-1.080 

 

ATP 

 

-1.080 

AM-grundlag 

 

894.869 

 

AM-grundlag 

 

914.217 

AM-bidrag 8% -71.590 

 

AM-bidrag 8% -73.137 

Personlig indkomst 

 

823.279 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

Skattepligtig indkomst 

 
809.679 

 
Skattepligtig indkomst  

 
827.480 

Udbytte 

 

100.000 

 

Udbytte 

 

100.000 

Skattepligtig indkomst   909.679 

 
Skattepligtig indkomst   927.480 

       SKATTEBEREGNING     

 
SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat: 

 

  

 
Kommuneskat: 

 

  

Skattepligtig indkomst 

 

809.679 

 

Skattepligtig indkomst  

 

827.480 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 25,70% 197.062 

 
Skat 25,70% 201.637 

Sundhedsbidrag     

 
Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst 

 

809.679 

 

Skattepligtig indkomst  

 

827.480 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 8,00% 61.342 

 
Skat 8,00% 62.766 

Bundskat      

 
Bundskat      

Personlig indkomst 

 

823.279 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 5,04% 39.331 

 
Skat 5,04% 40.228 

Mellemskat     

 
Mellemskat     

Personlig indkomst 

 

823.279 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

Skat 6,00% 28.565 

 
Skat 6,00% 29.633 

Topskat      

 
Topskat      

Personlig indkomst 

 

823.279 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

Skat 15% 71.412 

 
Skat 15% 74.082 

Skattebetaling før nedslag   397.713 

 
Skattebetaling før nedslag   408.346 

  

 
  

 
  

 
  

Nedslag i topskat: 

 

  

 
Nedslag i topskat: 

 

  

Skatteloft 59,00%   

 

Skatteloft 59,00%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

 

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

Nedslaget udgør -0,74% -2.943 

 
Nedslaget udgør -0,74% -3.022 

Aktieindkomst: 

 

  

 
Aktieindkomst: 

 

  

op til 96.600 kr. 28% 27.048 

 

op til 96.600 kr. 28% 13.524 

fra 48.300-106.100 43% 1.462 

 

fra 48.300-106.100 43% 22.231 

106.100 - 45% 0 

 

106.100 - 45% 0 

Udbytteskat    28.510 

 
Udbytteskat   35.755 

Indkomstskat 

 

394.769 

 

Indkomstskat 

 

405.325 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

71.590 

 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

73.137 

Udbytteskat 

 

28.510 

 

Udbytteskat 

 

35.755 

Samlet skat og AM-bidrag 

 

494.869 

 
Samlet skat og AM-bidrag 

 

514.217 

Rådighedsbeløb   500.000 

 
Rådighedsbeløb   500.000 

 

 



Bilag 11 

Hovedaktionær 2009 

 

Hovedaktionær 2010 

Løn   915.297 

 

Løn   915.297 

ATP 

 

-1.080 

 

ATP 

 

-1.080 

AM-grundlag 

 

914.217 

 

AM-grundlag 

 

914.217 

AM-bidrag 8% -73.137 

 

AM-bidrag 8% -73.137 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

Skattepligtig indkomst  

 
827.480 

 

Skattepligtig indkomst  

 
827.480 

Udbytte   100.000 

 

Udbytte   100.000 

       SKATTEBEREGNING     

 
SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat 

 

  

 
Kommuneskat 

 

  

Skattepligtig indkomst  

 

827.480 

 

Skattepligtig indkomst  

 

827.480 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 25,70% 201.637 

 

Skat 25,70% 201.637 

Sundhedsbidrag     

 
Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst  

 

827.480 

 

Skattepligtig indkomst  

 

827.480 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 8,00% 62.766 

 

Skat 8,00% 62.766 

Bundskat      

 
Bundskat      

Personlig indkomst 

 

841.080 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 5,04% 40.228 

 

Skat 3,76% 30.012 

Mellemskat     

 
Mellemskat     

Personlig indkomst 

 

841.080 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

Skat 6,00% 29.633 

 

Skat 0,00% 0 

Topskat      

 
Topskat      

Personlig indkomst 

 

841.080 

 

Personlig indkomst 

 

841.080 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-389.900 

Skat 15% 74.082 

 

Skat 15% 67.677 

Skattebetaling før nedslag   408.346 

 

Skattebetaling før nedslag   362.092 

Nedslag i topskat: 

 

  

 
Nedslag i topskat: 

 

  

Skatteloft 59,00%   

 

Skatteloft 51,50%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

 

Opgjort skat jf. ovenstående 52,46%   

Nedslaget udgør -0,74% -3.022 

 

Nedslaget udgør -0,96% -3.476 

Aktieindkomst: 

 

  

 
Aktieindkomst: 

 

  

op til 48.300 kr. 28% 13.524 

 

op til 48.300 kr. 28% 13.524 

fra 48.300-106.100 43% 22.231 

 

over 48.300 42% 21.714 

106.100 - 45% 0 

 

  42%   

Udbytteskat    35.755 

 

Udbytteskat    35.238 

Indkomstskat 

 

405.325 

 

Indkomstskat 

 

358.616 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

73.137 

 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

73.137 

Udbytteskat 

 

35.755 

 

Udbytteskat 

 

35.238 

Samlet skat og AM-bidrag 

 

514.217 

 

Samlet skat og AM-bidrag 

 

466.991 

Rådighedsbeløb   500.000 

 

Rådighedsbeløb   547.226 

 

 

  



Bilag 12 

Hovedaktionær 2009 

 

Hovedaktionær 2010 

Løn   768.092 

 

Løn   768.092 

ATP 

 

-1.080 

 

ATP 

 

-1.080 

AM-grundlag 

 

767.012 

 

AM-grundlag 

 

767.012 

AM-bidrag 8% -61.361 

 

AM-bidrag 8% -61.361 

Personlig indkomst 

 

705.651 

 

Personlig indkomst 

 

705.651 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

Skattepligtig indkomst 

 
692.051 

 

Skattepligtig indkomst 

 
692.051 

Udbytte   200.000 

 

Udbytte   200.000 

       SKATTEBEREGNING     

 
SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat 

 

  

 
Kommuneskat 

 

  

Skattepligtig indkomst 

 

692.051 

 

Skattepligtig indkomst 

 

692.051 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 25,70% 166.832 

 

Skat 25,70% 166.832 

Sundhedsbidrag     

 
Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst 

 

692.051 

 

Skattepligtig indkomst 

 

692.051 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 8,00% 51.932 

 

Skat 8,00% 51.932 

Bundskat      

 
Bundskat      

Personlig indkomst 

 

705.651 

 

Personlig indkomst 

 

705.651 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 5,04% 33.403 

 

Skat 3,76% 24.919 

Mellemskat     

 
Mellemskat     

Personlig indkomst 

 

705.651 

 

Personlig indkomst 

 

705.651 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

Skat 6,00% 21.507 

 

Skat 0,00% 0 

Topskat      

 
Topskat      

Personlig indkomst 

 

705.651 

 

Personlig indkomst 

 

705.651 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-389.900 

Skat 15% 53.768 

 

Skat 15% 47.363 

Skattebetaling før nedslag   327.441 

 

Skattebetaling før nedslag   291.046 

Nedslag i topskat: 

 

  

 
Nedslag i topskat: 

 

  

Skatteloft 59,00%   

 

Skatteloft 51,50%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

 

Opgjort skat jf. ovenstående 52,46%   

Nedslaget udgør -0,74% -2.423 

 

Nedslaget udgør -0,96% -2.794 

Aktieindkomst: 

 

  

 
Aktieindkomst: 

 

  

op til 48.300 kr. 28% 13.524 

 

op til 48.300 kr. 28% 13.524 

fra 48.300-106.100 43% 24.854 

 

fra 48.300- 42% 63.714 

106.100 - 45% 42.255 

 

  42%   

Udbytteskat    80.633 

 

Udbytteskat    77.238 

Indkomstskat 

 

325.018 

 

Indkomstskat 

 

288.252 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

61.361 

 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

61.361 

Udbytteskat 

 

80.633 

 

Udbytteskat 

 

77.238 

Samlet skat og AM-bidrag 

 

467.012 

 

Samlet skat og AM-bidrag 

 

426.851 

Rådighedsbeløb   500.000 

 

Rådighedsbeløb   540.161 

 

  



Bilag 13 

Hovedaktionær 2009 

 

Hovedaktionær 2010 

Løn   804.412 

 

Løn   804.412 

ATP 

 

-1.080 

 

ATP 

 

-1.080 

AM-grundlag 

 

803.332 

 

AM-grundlag 

 

803.332 

AM-bidrag 8% -64.267 

 

AM-bidrag 8% -64.267 

Personlig indkomst 

 

739.065 

 

Personlig indkomst 

 

739.065 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

Skattepligtig indkomst 

 
725.465 

 

Skattepligtig indkomst  

 
725.465 

Udbytte   48.300 

 

Udbytte   351.700 

       SKATTEBEREGNING     

 
SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat 

 

  

 
Kommuneskat 

 

  

Skattepligtig indkomst 

 

725.465 

 

Skattepligtig indkomst  

 

725.465 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 25,70% 175.419 

 

Skat 25,70% 175.419 

Sundhedsbidrag     

 
Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst 

 

725.465 

 

Skattepligtig indkomst  

 

725.465 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 8,00% 54.605 

 

Skat 8,00% 54.605 

Bundskat      

 
Bundskat      

Personlig indkomst 

 

739.065 

 

Personlig indkomst 

 

739.065 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 5,04% 35.087 

 

Skat 3,76% 26.176 

Mellemskat     

 
Mellemskat     

Personlig indkomst 

 

739.065 

 

Personlig indkomst 

 

739.065 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

 

 - Personfradrag 

 

-347.200 

Skat 6,00% 23.512 

 

Skat 0,00% 0 

Topskat      

 
Topskat      

Personlig indkomst 

 

739.065 

 

Personlig indkomst 

 

739.065 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 

 + Positiv kapitalindkomst 

 

0 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-389.900 

Skat 15% 58.780 

 

Skat 15% 52.375 

Skattebetaling før nedslag   347.403 

 

Skattebetaling før nedslag   308.575 

Nedslag i topskat: 

 

  

 
Nedslag i topskat: 

 

  

Skatteloft 59,00%   

 

Skatteloft 51,50%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

 

Opgjort skat jf. ovenstående 52,46%   

Nedslaget udgør -0,74% -2.571 

 

Nedslaget udgør -0,96% -2.962 

Aktieindkomst: 

 

  

 
Aktieindkomst: 

 

  

op til 48.300 kr. 28% 13.524 

 

op til 48.300 kr. 28% 13.524 

fra 48.300-106.100 43% 0 

 

fra 48.300- 42% 127.428 

106.100 - 45% 0 

 

  42%   

Udbytteskat på aktieindkomst 13.524 

 

Udbytteskat på aktieindkomst 140.952 

Indkomstskat 

 

344.832 

 

Indkomstskat 

 

305.613 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

64.267 

 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

64.267 

Udbytteskat 

 

13.524 

 

Udbytteskat 

 

140.952 

Samlet skat og  AM-bidrag 

 

422.623 

 

Samlet skat og  AM-bidrag 

 

510.831 

Rådighedsbeløb   429.009 

 

Rådighedsbeløb   644.201 

 

  



Bilag 14 

2009 VSO 

Årets hævninger   393.093 

Erhvervsmæssige renteudgifter 
 

-15.702 

Kapitalafkast 
 

0 

Am-grundlag 
 

377.391 

AM-bidrag 8% -30.191 

Personlig indkomst 
 

347.200 

Positiv kapitalindkomst 
 

0 

Beskæftigelsesfradrag 
 

-13.600 

Skattepligtig indkomst   333.600 

   SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat: 
 

  

Skattepligtig indkomst 
 

333.600 

 - Personfradrag 
 

-42.900 

Skat 25,70% 74.710 

Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst 
 

333.600 

 - Personfradrag 
 

-42.900 

Skat 8,00% 23.256 

Bundskat      

Personlig indkomst 
 

347.200 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 

 - Personfradrag 
 

-42.900 

Skat 5,04% 15.337 

Mellemskat     

Personlig indkomst 
 

347.200 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 

 - Bundfradrag i mellemskat 
 

-347.200 

Skat 6,00% 0 

Topskat      

Personlig indkomst 
 

347.200 

 + Positiv nettokapitalindkomst 
 

0 

 - Bundfradrag i topskat 
 

-347.200 

Skat 15% 0 

Skattebetaling før nedslag   113.302 

Nedslag i topskat: 
 

  

Skatteloft 59,00%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

Nedslaget udgør -0,74% -838 

Acontoskat 
 

-84.536 

Indkomstskat 
 

-112.464 

Arbejdsmarkedsbidrag 
 

-30.191 

Indkomstskat og AM-bidrag i alt 

 

-142.655 

Nettobeløb til rådighed   234.736 

 

  



Bilag 15 

Selvstændig erhvervsdrivende i KAO 

Virk. skp. resultat før renter   731.235 

Fradrag for kapitalafkast 

 

-15.702 

AM-grundlag 

 

715.533 

AM-bidrag 8% -57.243 

Personlig indkomst 

 

658.290 

Positiv nettokapitalindkomst 

 

15.702 

Negativ kapitalindkomst 

 

-15.702 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

Skattepligtig indkomst   644.690 

   SKATTEBEREGNING     

Kommuneskat: 

 

  

Skattepligtig indkomst 

 

644.690 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 25,70% 154.660 

Sundhedsbidrag     

Skattepligtig indkomst 

 

644.690 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 8,00% 48.143 

Bundskat      

Personlig indkomst 

 

658.290 

 + Kapitalindkomst 

 

15.702 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skat 5,04% 31.807 

Mellemskat     

Personlig indkomst 

 

658.290 

 + Kapitalindkomst 

 

15.702 

 - Bundfradrag i mellemskat 

 

-347.200 

Skat 6,00% 19.608 

Topskat      

Personlig indkomst 

 

658.290 

 + Kapitalindkomst 

 

15.702 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

Skat 15% 49.019 

Skattebetaling før nedslag   303.237 

  

 
  

Nedslag i topskat: 

 

  

Skatteloft 59,00%   

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

Nedslaget udgør -0,74% -2.244 

Indkomstskat 

 

300.993 

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

57.243 

Indkomstskat og AM-bidrag i alt 358.235 

  

 

  

Nettobeløb til rådighed   357.298 



Bilag 16 

2009 PSL 

 
2009 VSO 

Virk. skp. resultat før renter   595.677 

 
Årets hævninger   595.677 

AM-bidrag 8% -47.654 

 

Erhvervsmæssige renteudgifter 

 

-15.702 

Personlig indkomst 

 

548.023 

 

Kapitalafkast 

 

0 

Kapitalindkomst 

 

-15.702 

 

Am-grundlag 

 
579.975 

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

 

AM-bidrag 8% -46.398 

Skattepligtig indkomst   518.721 

 
Personlig indkomst 

 
533.577 

    

Positiv kapitalindkomst 

 

0 

    

Beskæftigelsesfradrag 

 

-13.600 

SKATTEBEREGNING     

 
Skattepligtig indkomst   519.977 

Kommuneskat: 

 

  

    
Skattepligtig indkomst 

 

518.721 

 
SKATTEBEREGNING     

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 
Kommuneskat: 

 

  

Skat 25,70% 122.286 

 

Skattepligtig indkomst 

 

519.977 

Sundhedsbidrag     

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Skattepligtig indkomst 

 

518.721 

 
Skat 25,70% 122.609 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 
Sundhedsbidrag     

Skat 8,00% 38.066 

 

Skattepligtig indkomst 

 

519.977 

Bundskat      

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Personlig indkomst 

 

548.023 

 
Skat 8,00% 38.166 

 + Positiv nettokapitalindkomst 

 

0 

 
Bundskat      

 - Personfradrag 

 

-42.900 

 

Personlig indkomst 

 

533.577 

Skat 5,04% 25.458 

 

 + Positiv nettokapitalindkomst 

 

0 

Mellemskat     

 

 - Personfradrag 

 

-42.900 

Personlig indkomst 

 

548.023 

 
Skat 5,04% 24.730 

 + Positiv nettokapitalindkomst 

 

0 

 
Mellemskat     

 - Bundfradrag i mellemskat 

 

-347.200 

 

Personlig indkomst 

 

533.577 

Skat 6,00% 12.049 

 

 + Positiv nettokapitalindkomst 

 

0 

Topskat      

 

 - Bundfradrag i mellemskat 

 

-347.200 

Personlig indkomst 

 

548.023 

 
Skat 6,00% 11.183 

 + Positiv nettokapitalindkomst 

 

0 

 
Topskat      

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

 

Personlig indkomst 

 

533.577 

Skat 15% 30.123 

 

 + Positiv nettokapitalindkomst 

 

0 

Skattebetaling før nedslag   227.983 

 

 - Bundfradrag i topskat 

 

-347.200 

Nedslag i topskat: 

 

  

 
Skat 15% 27.957 

Skatteloft 59,00%   

 
Skattebetaling før nedslag   224.644 

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

 
Nedslag i topskat: 

 

  

Nedslaget udgør -0,74% -1.687 

 

Skatteloft 59,00%   

Indkomstskat 

 

-226.296 

 

Opgjort skat jf. ovenstående 59,74%   

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

-47.654 

 
Nedslaget udgør -0,74% -1.662 

Indkomstskat og AM-bidrag i alt -273.950 

 

Acontoskat 

 

-33.890 

Nettobeløb til rådighed   306.025 

 

Indkomstskat 

 

-222.982 

    

Arbejdsmarkedsbidrag 

 

-46.398 

    
Indkomstskat og AM-bidrag i alt -269.380 

    
Nettobeløb til rådighed   310.595 

 


