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1. Resumé 

This thesis is about some of the business types you’ll have to choose between, when you are think-

ing about starting up a business. The thesis examines what type of business, is the most optimal, 

when you are looking at a tax-related point of view and it examines which pros and cons there is by 

the different type of businesses. This thesis is based on a person who wants to start-up a consul-

tancy, and who owns a course facility. Futhermore is the person, who wants to start the consultancy, 

trained as a consultant.  

 

In the process of starting up a business, it’s possible to choose whether you want to start in personal 

auspices, where you can use the rules of the Personal Taxation Scheme (Personskatteloven) or the 

Business Taxation Scheme (Virksomhedsskatteloven). As an alternative to these you can choose to 

start your business in corporate auspices and use the Corporation Tax Act (Selskabsskatteloven).  

 

Single proprietorship is owned by a single person, who is liable to the full extent of one’s assets for 

the business’ obligations. There is no kind of capital adequacy requirements in single proprietor-

ships. The single proprietorship is taxed along with the proprietor – the business is a part of the 

proprietor’s self-assessment. The proprietor has three ways of being taxed for his single proprietor-

ship: the Personal Taxation Scheme (Personskatteloven), the Business Taxation Scheme (Virksom-

hedsskatteordningen) or the Return on Capital Scheme (Kapitalafkastordningen).  

 

The Personal Taxation Scheme (Personskatteloven) includes the general regulations concerning the 

taxation of a business’ profit. This mean that the business’ tax profit is being taxed as personal in-

come and the interests are taxed as capital income.  

 

In the Business Taxation Scheme (Virksomhedsskatteordningen) is it the earnings after interests 

which is taxed as personal income. The proprietor has the opportunity to choose if he wants to save 

a part of the profit and hereby equalize the result and achieve a more optimal taxation. If you use 

the Business Taxation Scheme (Virksomhedsskatteordningen), you’ll need to calculate the return on 

capital basis, a return on capital and a deposit account.  
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The Business Taxation Scheme (Virksomhedsskatteordningen) is the most complex one. It is so com-

prehensive that you often have to involve an accountant.  

 

The Return on Capital Scheme (Kapitalafkastordningen) is a simpler edition of the Business Taxation 

Scheme (Virksomhedsskatteordningen), where you are able to achieve some of the same benefits. 

In the Return on Capital Scheme (Kapitalafkastordningen) it is the retained earnings before inter-

ests, which are taxed as personal income and the interests are taxed as capital income. There needs 

to be a calculation of a return on capital, which are removed from personal income and instead are 

moved to capital income.  

 

One or several persons own a corporation. There are several types of corporations, but in this thesis 

the focus is on private limited companies. When starting up a private limited company, there is a 

capital adequacy requirement at DKK 50.000. In a corporation is the owner only liable with the in-

vested capital and the assets of the corporation is not mixed with the owners’ personal finances. A 

private limited company is taxed after the Danish Corporation Tax Act (Selskabsskatteloven). The 

company needs to pay a corporation tax at 25 % off the taxable income. The owner is taxed of the 

salary or the dividend he chooses to distribute to himself. 

The pros and cons for starting up as a corporation or as a single proprietorship are different, de-

pending on which type of business you’ll want to start.  

 

The owner who wants to start up a company has to consider which kind of risk he is willing to take. 

In the personal auspices you are liable to the full extent of your assets, where there is a split between 

the company’s finances and your personal finances. Furthermore the owner has to consider the 

taxations consequences for respectively the single proprietorship and the corporation.  

The calculations of this thesis shows that starting a single proprietorship, the Business Taxation 

Scheme (Virksomhedsskatteordningen) is the most comprehensive, when you are looking at it with 

a taxation perspective. The owner has the opportunity to get a bigger taxation value of the interests 

and is able to save up a part of the profit. 

A benefit in terms of tax is to start up in corporate auspices. The taxable income is here taxed with 

25 pct. This will give a taxable saving compared to the other types of businesses.  
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2. Indledning, problemformulering, afgrænsning, metode mv. 

2.1. Indledning 

Der er i Danmark mange muligheder ved opstart af en virksomhed, herunder hvilken virksomheds-

form man skal vælge. De mest almindelige virksomhedsformer er enkeltmandsvirksomheder/per-

sonlige virksomheder og selskaber. Virksomhedsformerne adskiller sig på flere måder, da de ad-

skiller sig på både det skattemæssige område og det erhvervsretlige område. Valget af virksom-

hedsform kan have stor betydning for ejeren. Ved valg af virksomhedsform er der derfor flere 

aspekter, som skal overvejes og som ejeren skal tage stilling til. Det drejer sig blandt andet om ka-

pitalkravets størrelse, beskatningen, hæftelse, krav til regnskabsaflæggelse og hvilke fremtidspla-

ner ejeren har. Det kan derfor være svært for en kommende virksomhedsejer at finde ud af, hvil-

ken virksomhedsform, der er mest optimal, og hvilken virksomhedsform og beskatningsform man 

skal vælge.  

 

Denne opgave tager udgangspunkt i en konsulent, der ønsker at opstarte sin egen konsulentvirk-

somhed. Konsulenten står overfor at skulle vælge, om han vil opstarte en personlig virksomhed 

eller et selskab.  

 

Grundet de forskellige virksomhedsformer (personlige virksomheder og selskaber) og beskatnings-

former (Personskatteloven, Virksomhedsskatteloven og Selskabsskatteloven) synes det uoverskue-

ligt for konsulenten at vælge, hvilken virksomhedsform og beskatningsform der er mest optimal, 

og hvilken han skal vælge ved opstart.  

 

Formålet med denne opgave er at give konsulenten en ide om, hvilken virksomhedsform han skal 

vælge, herunder hvad der skattemæssigt er det mest optimale. Endvidere er formålet, at ejeren 

skal få en større indsigt i reglerne for henholdsvis personlige virksomheder og selskaber. Opgaven 

skal dermed skabe et overblik over de skattemæssige og erhvervsretlige forhold ved de forskellige 

virksomhedsformer. 

 

Der er lagt budget for virksomheden for de næste tre år, disse budgetter fremgår af opgavens bi-

lag 1 og 2. Budgettet viser en forventet stigende indkomst.  
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Opgaven vil komme ind på reglerne omkring personlige virksomheder og selskaber, herunder de 

forskellige beskatningsformer. Det undersøges primært, hvilke skattemæssige fordele og ulemper, 

der er for virksomheden ved at opstarte i personligt- og i selskabs regi.  

 

Endvidere beskrives de væsentligste parametre inden for de forskellige beskatningsformer, for at 

give den bedst mulige forståelse for det mest fordelagtige skattemæssige valg. 

 

2.2. Præsentation af casevirksomhed 

Som tidligere nævnt bygges opgaven op omkring en konsulent, som gerne vil opstarte sin egen 

virksomhed. Ejeren er IT-konsulent og ønsker at opstarte egen virksomhed, hvor hovedformålet er 

at rådgive andre virksomheder omkring deres IT og bedre IT løsninger.  

 

Der er lagt budgetter for virksomheden for de kommende tre år. Der forventes at være få kunder i 

starten, men fremadrettet en del kunder.  Konsulentvirksomheden har en kursusejendom, som 

udelukkende benyttes til konsulentens konsultationer, herunder IT kurser. Der er i virksomheden 

ingen andre ansatte end ejeren selv og det forventes ikke, at der i nær fremtid skal ansættes flere i 

virksomheden. 

 

Kursusejendommen er købt for kr. 4.000.000 og grundens værdi er kr. 1.300.000. Der er optaget 

et afdragsfrit fastforrentet lån med en rente på 5 %. 

 

2.3. Problemfelt og problemidentifikation  

Det kan ved opstart af virksomhed være svært for ejeren at vurdere, hvilken virksomhedsform han 

skal vælge – skal han starte op i personligt- eller i selskabs regi. Det besværliggør også situationen, 

hvis man ikke tidligere har haft kendskab til reglerne og mulighederne inden for de forskellige virk-

somhedsformer og beskatningsformer. 

 

Da der i Danmark er en del love og regler ved de forskellige virksomhedsformer og beskatningsfor-

mer, kan det være svært at vurdere, hvad der er det mest optimale ved opstart af en virksomhed. 
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Det vil på baggrund af ovenstående blive undersøgt, hvilke mulige virksomhedsformer og beskat-

ningsformer, der er ved opstart af en virksomhed.  

 

Det vil blive undersøgt, hvad det kræver at opstarte henholdsvis en personlig virksomhed og et 

selskab, herunder hvordan beskatningen er for personlige virksomheder og selskaber. I opgaven 

undersøges det, hvilke fordele og ulemper der er ved at opstarte som henholdsvis personlig virk-

somhed og som selskab, herunder hvilken beskatningsform, der er den mest optimale for casevirk-

somheden. 

 

Ovenstående har  ført os frem til følgende problemformulering: Hvilken virksomhedsform og be-

skatningsform er den mest optimale for virksomheden, set ud fra de skattemæssige, regnskabs-

mæssige og juridiske forhold? 

 

Undersøgelsesspørgsmål: 

- Hvilke skattemæssige og erhvervsretlige forhold gælder for personlige virksomheder, her-

under reglerne i Personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordnin-

gen? 

- Hvilke skattemæssige og erhvervsretlige forhold gælder for selskaber, herunder reglerne i 

Selskabsloven og Selskabsskatteloven? 

- Hvilke skattemæssige konsekvenser har det for casevirksomheden ved valg af virksom-

hedsform og hvilke fordele og ulemper er der for henholdsvis en personlig virksomhed og 

et selskab? 

- Hvilken beskatningsform er den mest optimale for casevirksomheden og hvilke overvejel-

ser bør man have, når man vælger, om man vil starte i personligt regi eller selskabsregi? 

- Hvilken virksomhedsform bør ejeren vælge ud fra de fordele og ulemper, der er for hen-

holdsvis personlig virksomhed og selskab? 
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2.4. Afgrænsning 

Opgaven omhandler en konsulentvirksomhed. Virksomheden har en kursusejendom. Opgaven vil 

undersøge, hvilken virksomhedsform og beskatningsform ejeren af konsulentvirksomheden kan 

vælge ved opstart, herunder hvilke fordele og ulemper, der er for virksomheden ved de forskellige 

virksomheds- og beskatningsformer. Der kommes her ind på virksomhedsformerne personlige 

virksomheder og selskaber, samt beskatningsformerne ved opstart i personligt regi – Personskat-

teloven, virksomhedsskatteordningen, og kapitalafkastsordningen og beskatningen af selskaber 

efter Selskabsskatteloven. 

 

I opgaven beskrives teorien om virksomhedsformerne personlige virksomheder og selskaber og 

om de tre beskatningsformer for virksomheder i personlig regi – det vil sige beskatning efter Per-

sonskatteloven, beskatning i virksomhedsordningen og beskatning i kapitalafkastordningen. Der-

udover beskrives beskatningen for selskaber. Der vil primært blive beskrevet reglerne for anparts-

selskaber, da dette vil være det optimale for casevirksomheden, og opgaven kommer derfor kun 

kort ind på enkelte regler for aktieselskaber. Anpartsselskab vurderes som værende det mest opti-

male, da der kun er en ejer, som ikke har planer om, at der skal være andre medlemmer af ledel-

sen ud over ejeren selv. 

 

Da de skattemæssige regler for aktie- og anpartsselskaber er ens kommer vi kun ind på reglerne 

for anpartsselskaber.  

 

Der beskrives de grundlæggende regler for Personskatteloven, virksomhedsskatteordningen, kapi-

talafkastordningen samt anpartsselskaber, og de skattemæssige regler og konsekvenser for konsu-

lentvirksomheden. 

 

I opgaven kommer vi ikke ind på, om det vil være en mulighed for virksomheden at starte i person-

ligt regi for derefter at skifte til selskab og opgaven kommer derfor ikke rundt om virksomhedsom-

dannelse. Der kommes ikke ind på virksomhedsomdannelse, da det på nuværende tidspunkt ikke 

er relevant for ejeren, som blot vil have et overblik over, hvilke fordele og ulemper, der er ved de 
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forskellige beskatningsformer ved opstart af en virksomhed, herunder hvilken virksomhedsform 

der er den mest optimale for ejeren. 

 

Opgaven kommer ikke ind på personselskaber – det vil sige partnerselskaber, kommanditselska-

ber, partsrederier med videre, er afgrænset fra denne opgave. Opgaven kommer heller ikke ind på 

interessentskaber, da der kun er en ejer i virksomheden.  

 

Endvidere kommer opgaven ikke ind på beskatning og udnyttelse af over- eller underskud i forhold 

til ægtefæller, da det i opgaven er forudsat, at konsulenten ikke er gift. 

 

Det findes ikke relevant at komme ind på hobbyvirksomheder, da denne virksomhed ikke har no-

get med en hobbyvirksomhed at gøre.  

 

Opgaven kommer heller ikke ind på noget med sambeskatning, da der kun er et selskab, og det 

derfor ikke er relevant. 

 

Det vurderes, at reglerne for beskatning af fonde og foreninger ikke er relevant for denne opgave, 

hvorfor vi ikke kommer ind herpå. 

 

Derudover kommer opgaven ikke ind på begrænset skattepligtige, da casevirksomheden samt kon-

sulenten er fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

Det findes ikke relevant at komme ind på virksomhedsophør i denne afhandling, da formålet med 

denne opgave er opstart af virksomhed og budgettet for konsulentvirksomheden ser ud til at have 

fremtidig drift, og der ingen planer er om virksomhedsophør foreløbig. 

 

Formålet med denne opgave er at undersøge, hvilke fordele og ulemper der er for virksomheden 

ved de forskellige beskatningsformer, og hvilken beskatningsform, der vil være den mest optimale 

for konsulentvirksomheden. 
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Der bliver i opgaven analyseret virksomhedens beskatning. Det vil sige, at det ud fra budgetterne 

analyseres, hvordan det vil se ud, hvis virksomheden opstarter i personligt regi vs. selskabs regi. 

 

Til sidst vurderes det, hvilken beskatningsform, der er den mest optimale for casevirksomheden. 

 

I opgaven er ved opstart af et anpartsselskab anvendt kapitalkravet på kr. 50.000, som er gæl-

dende fra 2014 og frem.  Der er benyttet kapitalkravet for 2014, da virksomheden først bliver op-

startet i 2014. 

 

I skatteberegningerne er anvendt skattesatser fra 2013. Dette skyldes, at da man begyndte på op-

gaven var alle satser for 2014 endnu ikke fastsatte. Da virksomheden først opstarter i 2014 vil det 

være satserne for 2014, som benyttes ved beregning af skatten, når året er omme.  

 

2.5. Model og metodevalg  

2.5.1. Metodevalg og struktur 

I dette afsnit beskrives det, hvorledes opgaven er bygget op. Først i opgaven beskrives teorien for 

personlige virksomheder, samt beskatningen heraf og dernæst beskrives selskaber og beskatnin-

gen heraf. Til dette benyttes diverse regler og lovgivninger, herunder Den Juridiske Vejledning, 

Personskatteloven, Virksomhedsskatteloven, Selskabsloven og Selskabsskatteloven. 

 

Afslutningsvis laves der beregninger for casevirksomheden. Beregningerne laves på baggrund af 

den forudgående beskrevne teori. Beregningerne laves med det formål at kunne analysere og vur-

dere, hvilken virksomhedsform og beskatningsform som er den mest attraktive for casevirksomhe-

den.  

 

I opgaven analyseres en periode på tre år, hvilket er den periode konsulentvirksomheden har fået 

lagt budget for. Der tages udgangspunkt i dette budget, når de teoretiske samt analyserende dele 

beskrives i opgaven.  
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Opgaven tager primært udgangspunkt i lovgivning samt analyser og konklusioner, hvorfor denne 

er udarbejdet efter den deduktive metode.1  

 

Der vil afslutningsvist i opgaven laves en sammenligning over de forskellige skattemæssige resulta-

ter og der vil dermed danne sig en konklusion over, hvilken virksomhedsform der vil være den 

mest fordelagtige. Endvidere kommes der ind på, om det kun er det skattemæssige resultat, der 

vil have betydning for valget, eller om der vil være andre faktorer, som vil spille ind for det ende-

lige valg. 

 

Opgaven er opdelt i 4 primære afdelinger, som ser således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første del beskriver indledningen, præsentation af casevirksomheden samt problemidentifikation.  

 

Anden del består af den beskrivende del, som indeholder teorien for henholdsvis enkeltmandsvirk-

somheder og selskaber. Her er både beskrevet krav til de forskellige virksomhedstyper, konse-

kvenser, fordele og ulemper samt hvorledes de beskattes og hvorledes skatten beregnes. 

 

                                                      
1 Valg der skaber viden, Hans Reitzels Forlag, Søren Voxted, side 105. 

Indledning og præsentation af casevirk-
somhed samt problemidentifikation 

 

Den teoretiske beskrivelse 

Teorien brugt i praksis på casevirksom-
hed 

Konklusion og perspektivering 
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Tredje del består af den analyserende del, som indeholder beregninger for henholdsvis en enkelt-

mandsvirksomhed og et selskab, samt diverse analyser vedrørende beregningerne for casevirk-

somheden. Det vil her blive analyseret, hvilke fordele og ulemper der er for casevirksomheden ved 

de forskellige beskatningsformer. 

 

Den sidste del består af den vurderende og perspektiverende del, som indeholder en vurdering af, 

hvilken virksomhedsform der vil være den mest optimale for casevirksomheden. Derudover vil det 

blive vurderet, om denne konklusion kan anvendes på andre lignende nyopstartede virksomheder. 

 

2.5.2. Dataindsamling 

De data, som er anvendt i opgaven, vurderes at være kvalitative data, som primært består af lov-

givning, retskilder, faglitteratur med videre. Opgaven består kun af sekundære data (data, som er 

indsamlet til andre formål) da der i opgaven ikke er taget data med fra interviews eller lignende. 

 

Der er i få tilfælde brugt kvantitative sekundære data i form af statistikker for at bekræfte de ud-

regnede og nedskrevne teorier. 

 

2.5.3. Kildekritik 

Kvalitative datas vurderingskriterier er credibilitet, som er troværdigheden af kilderne, transferbili-

tet som er overførbarhed, dependabilitet som er afhængighed/pålidelighed og confirmabilitet som 

er bekræftelse. 2 

 

Ved brug af kvalitative data, skal man være opmærksom på, at subjektivitet kan påvirke fortolknin-

gen heraf. 

 

Kilderne opdeles i forskellige klasser for bedre vurdering af hver enkelt kilde. 

 

                                                      
2 Grøftegravning i metodisk perspektiv – Grethe Heldberg – 1. udgave, 6. oplag 2006 



 Hovedopgave HDR  2014 

 

 

Side 11 af 86 
 

 Lovsamlinger, vejledninger samt bekendtgørelser brugt direkte fra lovsamlinger eller valide 

internetsider som SKAT, Erhvervsstyrelsen med videre, vurderes at kunne bruges til opga-

ven grundet en høj grad af credibilitet. Lovgivninger med videre anses for at være objek-

tive, da de primært består af love og regler. 

 Afgørelser og anden faglitteratur vurderes valide, men med en mindre grad af credibilitet, 

da det ikke her er muligt at gennemse om forfatterens mening overskygger eventuelle kon-

klusioner. Disse kilder er dermed i opgaven nøje efterset og derefter vurderet valide. 

 

De i opgaven brugte kilder anses for at være objektive og for at have en høj grad af credibilitet, 

hvorfor det vurderes, at der er en meget lille risiko for fejl i fagligheden af de anvendte kilder/ma-

teriale. 

 

2.5.4. Opgavens målgruppe og definitioner 

Målgruppen for afhandlingen er primært casevirksomhedens ejer, men andre personer, som over-

vejer at opstarte en virksomhed, indgår også i målgruppen. Endvidere henvender opgaven sig også 

til regnskabsmæssigt uddannede personer. Opgaven er skrevet for at give et større indblik i de for-

skellige teorier, samt beregningen af det mest fordelagtige valg, hvor der både er taget udgangs-

punkt i det skattemæssige samt det personlige hos ejeren. 

 

Opgaven er dermed også skrevet til revisorer på HD-niveau, som i deres dagligdag står til rådighed 

for at afhjælpe nyopstartede virksomheder. 

 

Opgaven er som beskrevet ovenfor udarbejdet med kilder af meget høj validitet samt objektivitet 

og det er dermed med til at give et korrekt billede af det rigtige valg for en ejer, som skal opstarte 

en virksomhed.  

 

Definitioner: 

Det er besluttet, at anvende følgende forkortelser i opgaven: 

Virksomhedsskatteloven = VSL 

Virksomhedsskatteordningen = VSO 
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Kapitalafkastordningen = KAO 

Personskatteloven = PSL 

Selskabsloven = SEL 

Selskabsskatteloven = SL 

Statsskatteloven = SSL 

Ligningsloven = LL 

Bogføringsloven = BFL 

Arbejdsmarkedsbidragsloven = AMBL 

Årsregnskabsloven = ÅRL 
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3. Enkeltmandsvirksomheder 

3.1. Enkeltmandsvirksomheder generelt 

I dette afsnit beskrives enkeltmandsvirksomheder og opstart heraf. Herefter vil de forskellige be-

skatningsformer for enkeltmandsvirksomheder blive gennemgået. 

 

Enkeltmandsvirksomheder eller personligt ejede virksomheder er virksomheder, som kun ejes af 

én ejer.  

 

Der findes ikke en egentlig definition på enkeltmandsvirksomheder. Ifølge Den Juridiske Vejledning 

2014-13 er en enkeltmandsvirksomhed: 

 

”Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves 

virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud. 

Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, og virk-

somheden må ikke være af helt underordnet omfang.” 

 

Der er nogle krav, som skal være opfyldt for, at SKAT anser din virksomhed som værende en er-

hvervsmæssig virksomhed. I følge www.skat.dk lægges der især vægt på, om virksomheden er en 

hobbyvirksomhed, eller om formålet med virksomheden er at tjene penge. Derudover skal man 

drive virksomhed ”intenst og seriøst” og virksomheden skal give overskud – eller der skal være ud-

sigt til, at virksomheden giver overskud. Dette kan eksempelvis vises ved, at der er udarbejdet 

budgetter for en længere periode, samt at der allerede inden opstart kan påvises eventuelle po-

tentielle kunder/kontrakter. 

 

Der er ingen krav til stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed, og ingen krav til stiftelsesdokumen-

ter med videre. Ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen modtager virksomheden et CVR-nr. og kan 

herefter blive registreret for moms, lønsumsafgift, A-skat mv. Stiftelsen af en enkeltmandsvirk-

somhed skal anmeldes til SKAT.  

                                                      
3 (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2048527&chk=209219)  

http://www.skat.dk/
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Ved stiftelse af enkeltmandsvirksomheder er der ingen kapitalkrav, hvorfor en enkeltmandsvirk-

somhed kan startes uden at der indskydes nogen penge. Til gengæld hæfter ejeren med hele sin 

personlige formue, hvilket betyder, at virksomhedens kreditorer også er ejerens kreditorer. Ejeren 

hæfter for hele virksomhedens gæld, og hæfter med alt, hvad han ejer og kommer til at eje i frem-

tiden. 

 

Ved opstart af en enkeltmandsvirksomhed skal man være opmærksom på, at virksomhedens navn 

skal adskille sig fra andre eksisterende virksomheders navne. Virksomhedens navn må ikke være 

vildledende om virksomhedens formål og aktivitet – en konsulentvirksomhed må for eksempel 

ikke hedde noget med murervirksomhed. 

 

Enkeltmandsvirksomheder skal have et bogholderi, der opfylder Bogføringslovens krav. De over-

ordnede krav i Bogføringsloven skal overholdes. Bogføringsmaterialet skal foreligge, så det ikke 

bortkommer eller bliver forringet, og bogføringen skal ske ”i overensstemmelse med god bogfø-

ringsskik”, jf. BFL § 6 stk. 1. Det skal være muligt at følge alle transaktioner i bogføringen, hvilket 

vil sige, at alle posteringer skal medtages. Dette er især vigtigt på mellemregninger mellem ejer og 

virksomhed. Bogføringsmaterialet skal opbevares let tilgængeligt og skal opbevares i 5 år, jf. BFL§ 

10, stk. 1.  

 

Der er ingen krav om, at enkeltmandsvirksomheder skal aflægge regnskab andet end til brug for 

SKAT. Der skal altså ikke indsendes et regnskab til Erhvervsstyrelsen, og der skal ikke offentliggøres 

et regnskab. Selvstændigt erhvervsdrivende er udelukkende en regnskabsklasse A-virksomhed, 

hvorfor de ikke er underlagt reglerne om udarbejdelse af årsrapport4.  

 

En selvstændig erhvervsdrivende kan vælge at få udarbejdet et regnskab til brug for tredjemand, 

således at man eksempelvis kan fremvise det til banker ved lån eller ved salg med videre. Endvi-

dere ses det også, at ejeren selv vælger at få udarbejdet en årsrapport for at skabe et overblik 

over indtjening og omkostninger i virksomheden for at kunne optimere samt lægge et præcist 

budget fremadrettet. 

                                                      
4 http://www.beierholm.dk/publikationer/regnskab/aarsregnskabsloven/klasse-a.html 
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Personligt ejede virksomheder er som udgangspunkt ikke lovregulerede, i stedet benytter man 

retspraksis5. Skattemæssigt behandles personlige virksomheder efter Personskatteloven eller Virk-

somhedsskatteloven. Disse beskrives senere i opgaven. 

 

En selvstændig erhvervsdrivende kan beskattes efter: 

- Personskatteloven – det vil sige de almindelige skatteregler for personer 

- Virksomhedsskatteordningen – Virksomhedsskatteloven 

- Kapitalafkastordningen – Virksomhedsskatteloven 

 

I SSL §§ 4-6 beskrives det, hvilke indtægter, der er skattepligtige og hvilke udgifter, der er fradrags-

berettigede. Dette bruges til udarbejdelse af den skattepligtige indkomst, som en gang om året 

skal indberettes via en selvangivelse til SKAT. En personlig virksomhed er ikke et selvstændigt skat-

tesubjekt. Det er derimod virksomhedens ejer, der udgør skattesubjektet. Ejeren er derfor skatte-

pligtig af virksomhedens indtægter og har fradrag for virksomhedens udgifter efter SSL §§ 4-6. 

 

Hovedreglerne/udgangspunktet for opgørelsen af en persons skattepligtige indkomst fremgår af 

SSL §§ 4-66. Som udgangspunkt er alle indtægter skattepligtige og driftsudgifter er fradragsberetti-

gede.  

 

Ifølge SSL § 4 består den skattepligtige indkomst af: ”Som skattepligtig indkomst betragtes med de 

i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, 

hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af penge-

værdi”. Af § 4a-f fremgår eksempler på, hvad den skattepligtige indkomst omfatter. 

 

Af SSL § 5 fremgår hvilken indkomst, der ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Dette dre-

jer sig blandt andet om formueforøgelser, som fremkommer ved, at en genstand stiger i værdi. 

Der er samtidig heller ikke fradrag, hvis genstanden falder i værdi. Endvidere er man som udgangs-

punkt ikke skattepligtig, hvis man sælger noget af sin formue, som for eksempel sin ejendom eller 

                                                      
5 www.skat.dk 
6 www.skat.dk – den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.A.1.1 
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bil. Sker dette salg gentagne gange, og bliver aktiverne købt med salg for øje er der tale om næ-

ring, og i sådanne tilfælde skal man beskattes heraf7. 

 

Af SSL § 6 fremgår hvilke udgifter, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Det drejer sig 

blandt andet om driftsudgifter og ordinære afskrivninger. 

 

Driftsudgifter defineres som: ”Udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde ind-

komsten”8.   

 

Det er ikke alle virksomhedens udgifter, der er fradragsberettigede. Eksempelvis er bøder ikke fra-

dragsberettigede og omkostninger til repræsentation kan kun fradrages med 25 %, jf. LL § 9 stk. 3. 

 

Man bliver skattepligtig af indtægter på retserhvervelsestidspunktet. Dette kunne eksempelvis 

være på det tidspunkt, hvor man har krav på en betaling9. For eksempel hvis virksomheden laver 

en faktura i december måned 2013, men ikke har fået pengene pr. 31/12 2013. Denne indtægt er 

skattepligtig, og skal medregnes i indkomståret 2013. Det samme gør sig gældende med udgifter.  

Udgifter kan fratrækkes, når der er en forpligtelse til at afholde udgiften, og når udgiftens størrelse 

kan opgøres10. Heller ikke her er det en betingelse, at udgiften er betalt.  

 

En personligt ejet virksomhed er ikke en selvstændig juridisk enhed, og dermed ikke et selvstæn-

digt skattesubjekt. Virksomheden bliver beskattet på ejerens selvangivelse. Selvangivelsen skal ud-

arbejdes hvert år og den skal være indberettet til SKAT senest seks måneder efter indkomstårets 

udløb. Dette gælder dog kun, såfremt regnskabsafslutningen ikke ligger inden for perioden 1. fe-

bruar til 31. marts. Her er reglerne, at selvangivelsen skal være indberettet senest i august måned 

samme år.11 

 

                                                      
7 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.A.1.1. 
8 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.A.1.1 
9 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.A.1.2.1 
10 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.A.1.2.2. 
11 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=10527&vId=0 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
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Fra selvangivelsesfristen d. 30. juni har ejeren 1 år, hvor man kan nå at fortryde og ændre sit valg. 

Det vil sige, at hvis ejeren for eksempel har valgt at anvende Personskattelovens regler, og har be-

nyttet dette ved indberetning af selvangivelsen pr. 30. juni 2013, så har ejeren mulighed for at æn-

dre dette til for eksempel virksomhedsskatteordningen inden 30. juni 2014.  

 

Ved indberetning af selvangivelsen til SKAT skal virksomheder med en omsætning på over t.kr. 300 

også indberette regnskabsoplysninger12. Har virksomheden en omsætning på under t.kr. 300, skal 

det kun oplyses, om der er anvendt revisorbistand og i hvilken form. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende kan skifte i mellem de tre ordninger, Personskatteloven, kapi-

talafkastordningen og virksomhedsskatteordningen for hvert indkomstår. Dette skal oplyses, når 

selvangivelsen indberettes. Viser det sig, at virksomheden er opstartet i kapitalafkastordningen og 

det derefter bliver anbefalet at skifte, så kræver det blot, at dette oplyses ,når der indleveres selv-

angivelse.  

 

I personlige virksomheder bliver ejeren beskattet af virksomhedens overskud, og kan hæve ”løn”, 

når det passer, da det ikke skal indberettes til SKAT. Dette anses blot for en hævning i virksomhe-

den. 

  

Endvidere er det også et krav for en personligt ejet virksomhed, at man skal opbevare sit regnskab 

samt skatteoplysninger, da SKAT kan kræve at se disse under visse foranledninger. Man skal som 

personlig virksomhed endvidere optælle varelager og lave en oversigt over debitorer og kreditorer 

ved regnskabsårets afslutning. Dette skal også opbevares i den personlige virksomhed som doku-

mentation overfor SKAT, hvis der stilles tvivl ved den indberettede selvangivelse.13 

 

                                                      
12 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=44232 
13 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1781657&vId=0&lang=DA 
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3.2. Personskatteloven 
En selvstændig erhvervsdrivende kan vælge at blive beskattet efter de almindelige regler i Person-

skatteloven. Det vil sige, at hele virksomhedens skattemæssige overskud (resultat før renter) be-

skattes som personlig indkomst og renter beskattes som kapitalindkomst.  

Der beregnes arbejdsmarkedsbidrag på 8 % af virksomhedens overskud, jf. AMBL §§ 4 og 5. 

 

Ifølge PSL § 2 opdeles en persons indkomst i: 

1. Skattepligtig indkomst 

2. Personlig indkomst, PSL § 3 

3. Kapitalindkomst, PSL § 4 

4. Aktieindkomst, PSL § 4a 

5. CFC-indkomst, PSL § 4b 

 

3.2.1. Skattepligtig indkomst 
Den skattepligtige indkomst består af personlig indkomst og kapitalindkomst14. Fradrag i den skat-

tepligtige indkomst kaldes ligningsmæssige fradrag. Disse fradrag har en lavere skattemæssig 

værdi end fradrag i personlig indkomst og kapitalindkomst15. Ligningsmæssige fradrag kunne for 

eksempel være befordringsfradrag, servicefradrag eller beskæftigelsesfradrag.  

 

Befordringsfradrag er et fradrag, man modtager på sin selvangivelse. Befordringsfradraget bereg-

nes ud fra kørte antal km mellem hjem og arbejde. Fra 0-24 km modtages der intet fradrag, mel-

lem 24-120 km modtages kr. 2,13 (2013) / kr. 2,10 (2014) pr. km. Hvis man kører over 120 km 

modtager man kr. 1,07 (2013) / kr. 1,05 (2014) pr. km . Kører man over 120 km i visse udkantsom-

råder modtager man kr. 2,13 (2013) / kr. 2,10 (2014) pr. km.16 

 

Servicefradrag, også kaldet håndværkerfradrag, giver mulighed for at fratrække omkostninger til 

arbejdsløn for service og vedligeholdelse af ens bopæl. Der kan højest fradrages kr. 15.000 om 

året inklusiv moms og der skal foreligge dokumentation for, hvor meget arbejdslønnen udgør i kr. 

                                                      
14 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit.C.A.2.1 
15 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.A.2.2.3 
16 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2013-og-2014/ 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
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Man skal ved indberetning af fradraget angive CVR-nr. på firmaet, som har udarbejdet ydelsen17, 

samt betalingsdato. Fakturaen for det udførte arbejde må ikke være betalt kontant, hvis man skal 

have fradrag for udgiften. Endvidere er det vigtigt, at fakturaen gemmes til dokumentation, hvis 

dette bliver nødvendigt. 

 

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag, som alle, der betaler arbejdsmarkedsbidrag, har lov til at fra-

drage. Fradraget beregnes ud fra en procent, som ændrer sig fra år til år. I år 2013 er procentsat-

sen 6,95 % og i 2014 er satsen 7,65 %. Beskæftigelsesfradraget kan i 2013 højst udgøre kr. 22.300 

og i 2014 kr. 25.000. Enlige kan endvidere modtage et yderligere beskæftigelsesfradrag som i 2014 

udgør 5,4 %. Det kan dog maksimalt udgøre kr. 17.700.18 

 

3.2.2. Personlig indkomst 
Ifølge PSL § 3 stk. 1 omfatter personlig indkomst: ”alle indkomster, der indgår i den skattepligtige 

indkomst, og som ikke er kapitalindkomst” 

 

Denne formulering er rimelig bred, men den personlige indkomst vil for det meste bestå af lønind-

komst, indkomst fra virksomhed, pensionsindtægter med videre. 

 

PSL § 3 stk. 2 beskriver, hvilke udgifter, der kan fradrages i den personlige indkomst. Det drejer sig 

bl.a. om følgende: 

 

- ”Udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selv-

stændig erhvervsvirksomhed” 

- ”Skattemæssige afskrivninger, tab og fradrag efter afskrivningsloven og statsskatteloven 

for selvstændige erhvervsdrivende.” 

 

Den personlige indkomst vil derfor udgøre alle indtægter efter PSL § 3 stk. 1 fratrukket alle udgif-

ter efter PSL § 3 stk. 2. 

                                                      
17 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018 
18 http://www.tax.dk/pjecer/beskaeftigelsesfradrag.htm 
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3.2.3. Kapitalindkomst 
PSL § 4 omfatter kapitalindkomst. Dette er blandt andet renteindtægter, renteudgifter, kapitalaf-

kast og skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter Kursgevinstloven.  

 

Såfremt kapitalindkomsten er negativ, kan der gives fradrag i den skattepligtige indkomst. Hvis der 

er tale om en positiv kapitalindkomst, tillægges denne den skattepligtige indkomst. 

 

3.2.4. Aktieindkomst 
Aktieindkomst beskattes efter PSL § 4a. Aktieindkomsten indgår ikke i den skattepligtige indkomst, 

men beskattes særskilt19. Aktieindkomst består blandt andet af udbytte fra aktier og gevinster og 

tab ved salg. 

 

Satserne for aktieindkomst er 27 % indtil kr. 49.200 (2014) eller 48.300 (2013) og derefter 42 % på 

alt der overstiger kr. 49.200/48.300.20 

 

3.2.5. CFC-indkomst 
CFC-indkomst består af indkomst fra udenlandske selskaber og foreninger. CFC-indkomst indgår 

heller ikke i den skattepligtige indkomst, men beskattes særligt21. 

 

3.2.6. Skatteberegning 
Når en persons personlige indkomst og kapitalindkomst er opgjort, skal der ske en skatteberegning 

heraf. Ifølge PSL § 5 beregnes skatten som: 

 

 Bundskat efter § 6 – bundskat beregnes af den personlige indkomst tillagt nettokapitalind-

komsten, som ligger over personfradrag (kr. 42.000). Bundskatten betales af alle, som har 

en indkomst22 

                                                      
19 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.A.2.3 
20 http://www.tax.dk/pjecer/aktieskat.htm 
21 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.A.2.4 
22 http://m.skat.dk/skat.pml;jsessionid=DA44B341ADD8D00625BA38490B7670D2.uw-portal4?oId=54727&vId=0 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
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 Topskat efter § 7 – der betales topskat af den del af den personlige indkomst som oversti-

ger kr. 421.000 efter AM-bidrag (2013). Ved positiv nettokapitalindkomst på over kr. 

40.000, skal dette medregnes i grundlaget for topskatten23 

 Udligningsskat efter § 7a – der betales udligningsskat af den del af pensionsindbetalinger, 

som overstiger kr. 362.800 (2013)24 

 Sundhedsbidrag efter § 8 – beregnes af den del af den skattepligtige indkomst, som ligger 

over personfradraget (kr. 42.000). Sundhedsbidraget går til betaling af kommunale og regi-

onale sundhedsudgifter25 

 Skat af aktieindkomst efter § 8a – der skal betales skat af al aktieindkomst, som udbytte 

med videre 

 Skat af CFC-indkomst efter § 8b – der betales skat af CFC-indkomst 

 Skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8c – kommuneskatten tilfalder skatteyde-

rens bopælskommune, og beregnes af den del af den skattepligtige indkomst, som ligger 

over personfradraget (42.000).  

  

Endvidere skal der beregnes et AM-bidrag af den personlige indkomst. AM-bidragssatsen udgør 8 

%. Er man medlem af folkekirken, skal der endvidere betales en kirkeskat. Beregningen af kirke-

skatten foretages efter AM-bidrag, personfradrag, negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fra-

drag.  

 

Endvidere er der et skatteloft. Skatteloftet udgør 51,5 %. Hvis man for eksempel har en skattepro-

cent på 54,50 % kan man få nedslag i skatten på 3 % (54,5 – 51,5). Dette nedslag kan fratrækkes i 

topskatten, så topskatteprocenten ville være 12 % i stedet for 15 %. Skatteloftet angiver, hvor høj 

en skatteprocent man maksimalt kan komme til at betale af sin indkomst. Skatteloftet for positiv 

nettokapitalindkomst udgør 43,5 % (2013).26 

                                                      
23 http://m.skat.dk/skat.pml?oId=54731 
24 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2133331 
25 http://m.skat.dk/skat.pml?oId=44482 
26 www.skat.dk 
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3.2.7. Underskud 
PSL § 13 indeholder regler omkring underskud i den personlige indkomst og den skattepligtige ind-

komst. Hvis en persons skattepligtige indkomst er negativ, skal dette underskud modregnes i føl-

gende skatter27:  

 

1. Bundskat 

2. Topskat 

3. Udligningsskat 

4. Skat af aktieindkomst over grundbeløbet i PSL § 8a 

 

Har en person negativ skattepligtig indkomst efter modregning, kan dette underskud fremføres og 

anvendes i personens fremtidige positive skattepligtige indkomst. 

 

Hvis en person har negativ personlig indkomst, skal dette modregnes i årets positive kapitalind-

komst, inden der beregnes bundskat, topskat og udligningsskat. Hvis ikke hele underskuddet kan 

modregnes i kapitalindkomst, kan underskuddet fremføres og i efterfølgende indkomstår først 

modregnes i positiv kapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst28. 

 

3.3. Virksomhedsskatteordningen 
Virksomhedsskatteordningen kan anvendes på personlige virksomheder, jf. VSL § 1. 

 

For at anvende virksomhedsskatteordningen skal man opfylde følgende betingelser, jf. VSL § 2: 

- Hvis ejeren driver flere virksomheder, skal de alle omfattes af virksomhedsskatteordnin-

gen. 

- For at anvende virksomhedsskatteordningen skal der ske opdeling af økonomien i virksom-

hedsøkonomi og privatøkonomi. (Dette kan betyde for ejeren, at der skal anvendes forskel-

lige kreditkort med mere). 

- Der skal udarbejdes et regnskab, som opfylder Bogføringslovens krav.  
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- Man skal anføre på selvangivelsen, at man anvender virksomhedsskatteordningen og skal 

indberette en udvidet selvangivelse til SKAT.  

- Vælger den erhvervsdrivende at anvende virksomhedsskatteordningen, skal den anvendes 

for hele indkomståret og for hele virksomheden.  

- Ved indberetning af selvangivelsen skal der oplyses indestående på indskudskonto, konto 

for opsparet overskud, kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast.  

- Poster, som overføres mellem privat og virksomheden, skal bogføres post for post. 

 

I virksomhedsskatteordningen betaler man kun AM-bidrag af den del af virksomhedens overskud, 

som hæves som personlig indkomst.  

 

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen skal der opgøres et skattepligtigt resultat for virk-

somheden. Hvilke indtægter og udgifter, som er skattepligtige og fradragsberettigede, fremgår af 

SSL §§ 4-6, jf. tidligere i opgaven. Har virksomheden skattemæssigt overskud, kan dette fordeles i 

personlig indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. Har virksomheden skattemæssigt 

underskud, kan dette fordeles i opsparet overskud, personlig indkomst og kapitalindkomst. 

 

Årets resultat bliver opdelt i personlig indkomst, som er det, ejeren har hævet af årets resultat, ka-

pitalindkomst, som består af det beregnede kapitalafkast, og virksomhedsindkomsten, som er 

årets opsparede overskud.  

 

Overskudsdisponering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overskud 

Kapitalafkast 

Resterende 
overskud 

Virksomheds-
indkomst 

Personlig ind-
komst 

Virksomhedsskat 

Opsparet 
overskud 
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En af fordelene ved at anvende virksomhedsskatteordningen er, at man kan fratrække virksomhe-

dens renteudgifter i den personlige indkomst. Dette medfører oftest en skattebesparelse. Derud-

over sker der en besparelse i AM-bidraget, da beregningsgrundlaget er formindsket med renteud-

gifterne. 

 

En anden fordel er, at man har mulighed for at opspare en del af overskuddet og dermed kun be-

tale en foreløbig skat. Skattesatserne ser således ud: 

 

 2013 – 25 % 

 2014 – 24,5 % 

 2015 – 23,5 % 

 2016 – 22 %29 

 

Dette betyder, at det, man ikke hæver af virksomhedens overskud, kan opspares. Man betaler der-

ved en foreløbig lavere skat af det opsparede overskud, indtil man hæver det opsparede overskud. 

 

Hvis man senere hæver fra opsparet overskud, beskattes dette som personlig indkomst. Dette 

medfører, at man skattemæssigt kan udjævne indkomsten fra virksomheden. Dette betyder, at 

man i gode år kan opspare en del af overskuddet og i dårligere år kan hæve en del af det opspa-

rede overskud.  

 

3.3.1. Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 
Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen skal der hvert år opgøres et kapitalafkastgrundlag. 

Kapitalafkastgrundlaget beregnes efter VSL § 8. Hvis virksomheden har et positivt kapitalafkast-

grundlag, skal der beregnes kapitalafkast heraf. Kapitalafkastet ”flyttes” fra virksomhedens over-

skud (som beskattes som personlig indkomst) og ned til kapitalindkomst.  
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Kapitalafkastet er en form for beregnet renteafkast af indeståendet i virksomheden. Kapitalafka-

stet beregnes af kapitalafkastgrundlaget primo året gange kapitalafkastsatsen, jf. VSL§ 7. Kapitalaf-

kastsatsen er 2 % for 2013 og denne er et udtryk for den gennemsnitlige effektive obligationsrente 

for årets første seks måneder nedrundet til nærmeste antal.30 Kapitalafkastet kan ikke overstige 

virksomhedens skattepligtige resultat, jf. VSL § 7. Er kapitalafkastgrundlaget negativt skal der ikke 

beregnes kapitalafkast, jf. VSL § 7. 

 

Ved beregning af kapitalafkastgrundlaget anvendes følgende værdiansættelsesprincipper31: 

Aktiver Værdiansættelse 

Ejendomme Anskaffelsessum + evt. forbedringer 

Driftsmidler Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Varelager Handelsværdi 

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum fra-
trukket afskrivninger 

Tilgodehavender Handelsværdi 

Likvide beholdninger Handelsværdi 

    

Passiver Værdiansættelse 

Gæld Kursværdi 

 

3.3.2. Indskudskontoen 
Ved indtræden i virksomhedsskatteordningen skal der opgøres en indskudskonto. Indskudskon-

toen viser, hvad man som ejer har indskudt i virksomheden, og viser, hvad man kan hæve skatte-

frit, jf. VSL § 3. 

 

Er indskudskontoen negativ, er det et udtryk for, at man har ”lånt” i virksomheden. Hvis det kan 

dokumenteres, at al den indskudte gæld er erhvervsmæssig, kan indskudskontoen nulstilles, jf. VSL 

§ 3 stk. 5. Er indskudskontoen negativ og kan denne ikke nulstilles, skal der beregnes rentekorrek-

tion, jf. VSL § 11.  

 

                                                      
30 Revisormanual 14:01 
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Rentekorrektionen beregnes for at korrigere på de renteudgifter, der er på den ikke erhvervsmæs-

sige gæld, således at man ikke opnår en skattefordel, da disse renteudgifter ellers ville blive be-

skattet som kapitalindkomst.   

 

Rentekorrektionen beregnes af den største negative saldo på indskudskontoen ved henholdsvis 

starten af året og slutningen af året. Rentekorrektionen beregnes som saldoen gange den fastsatte 

kapitalafkastsats, som reguleres hvert år. Rentekorrektionen kan højst udgøre kapitalafkastsatsen 

gange det største negative kapitalafkastgrundlag ved henholdsvis starten af året og slutningen af 

året. Rentekorrektionen kan ikke være større end nettorenteudgifterne. 

 

Ovenstående vil blive illustreret ved nedenstående eksempel: 

  1 2 3 4 

Indskudskonto primo -40.000 -40.000  - 40.000*  110.000 

Indskudskonto ultimo  - 120.000*   - 120.000*  20.000  - 95.000*  

Kapitalafkastgrundlag primo  - 115.000*  -145.000 150.000  - 125.000*  

Kapitalafkastgrundlag ultimo -100.000  - 180.000*  85.000 165.000 

Rentekorrektion beregnes af -115.000 -120.000 -40.000 -95.000 

Rentekorrektion, 2% 2.300 2.400 800 1.900 

 

Det mest negative kapitalafkastgrundlag og den mest negative indskudskonto er for hvert af de 4 

eksempler markeret med *. Der beregnes rentekorrektion af det beløb, der er mindst negativt af 

de beløb som er markeret med *.  

 

Indskudskontoen reguleres hvert år med eventuelle indskud og/eller hævninger, jf. VSL § 3 stk. 6.  

Man kan først hæve af indskudskontoen, når hele virksomhedens overskud og eventuelt opsparet 

overskud er hævet, jf. VSL§ 532. 
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Indskudskontoen kan som følge af årets reguleringer blive negativ efter opstart. Det skyldes, at 

ejeren har hævet mere end overskuddet og det oprindelige indskud. Det er et udtryk for, at ejeren 

har taget lån i virksomheden. 

 

Indskudskontoen opgøres som aktiverne fratrukket passiverne, jf. VSL § 3 stk. 2. Aktiver og passi-

ver værdiansættes efter VSL § 3 stk. 4. 

 

Indskudskontoen opgøres efter nedenstående værdiansættelsesprincipper33.  

 

Aktiver Værdiansættelse 

Ejendomme Den højeste værdi af anskaffelsessum og sene-
ste offentlige vurdering 

Driftsmidler Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Varelager Handelsværdi 

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum fra-
trukket afskrivninger 

Tilgodehavender Handelsværdi 

Likvide beholdninger Handelsværdi 

    

Passiver Værdiansættelse 

Gæld Kursværdi 

 

3.3.3. Mellemregningskonto 
Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen kan man vælge, at beløb, som overføres fra pri-

vatøkonomien til virksomheden, bogføres på en mellemregningskonto i stedet for indskudskon-

toen, jf. VSL § 4a. Dette gør, at ejeren kan hæve beløbet igen uden om hæverækkefølgen. Mellem-

regningskontoen skal altid være positiv, da det ellers svarer til en hævning. 

 

3.3.4. Hævninger og hæverækkefølgen 
Årets hævninger består af beløb, som er overført fra virksomheden til privatøkonomien. Dette 

kunne eksempelvis være ”løn”, betalte B-skatter eller private regninger, som er betalt via virksom-

hedens bankkonto. Hævninger kan være med til at bestemme, hvorledes virksomhedens overskud 
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beskattes. Hvis ejeren har hævet mere end virksomheden har tjent, kommer hele virksomhedens 

overskud til beskatning som personlig indkomst. Har ejeren derimod hævet mindre end virksom-

heden har tjent, kan en del af overskuddet beskattes som virksomhedsindkomst.  

 

VSL § 5 opstiller hæverækkefølgen således: 

 

 Kapitalafkast efter VSL § 7 vedrørende forrige år – er tidligere beskattet, og beskattes 

derfor ikke ved hævning heraf 

 Resterende overskud vedrørende forrige år – er også tidligere beskattet, og beskattes 

dermed heller ikke ved hævning heraf 

 Kapitalafkast vedrørende pågældende år – beskattes som kapitalindkomst 

 Resterende overskud pågældende år – hævninger i året, beskattes som personlig ind-

komst 

 Opsparet overskud – beskattes med en foreløbig skat på 25% 

 Indestående på indskudskontoen – hævninger heraf beskattes ikke 

 

Hvis man har hævet mindre end årets overskud, kan man vælge at hensætte til senere hævning. 

Dette bruges oftest for at optimere den skattepligtiges indkomst, så man undgår at betale topskat, 

hvorved man her opnår den mest optimale beskatning.  Hensættelsen beskattes i det år hævnin-

gen vedrører, og beløbet kan senere hæves skattefrit.  

 

3.3.5. Opsparet overskud 
Ejeren kan vælge at opspare en del af virksomhedens overskud, som ikke er hævet i året, jf. VSL § 

10 stk. 2. Opsparet overskud beskattes lempeligere end hvis det bliver hævet som personlig ind-

komst. Konto for opsparet overskud er det overskud, man ikke har hævet til privatøkonomien. Den 

del af overskuddet, man ikke hæver, kaldes virksomhedsindkomsten. Fra virksomhedsindkomst 

fratrækkes skatten, og det er virksomhedsindkomsten med fradrag af virksomhedsskatten, som 

indgår på konto for opsparet overskud, jf. VSL § 10 stk. 2. 
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Opsparet overskud: 
225.000 

Tilhørende virk-
somhedsskat: 
75.000 Positiv kapitalaf-

kast: 35.000 

Personlig ind-
komst: 65.000 

Underskud: 400.000 

Opsparet overskud + virk-
somhedsskat: 300.000 

Konto for opsparet overskud bruges til at udjævne resultaterne fra år til år. Har man for eksempel 

et år et stort overskud, kan man vælge at opspare noget af overskuddet for konto for opsparet 

overskud. Har man så det efterfølgende år et dårligere resultat, kan man hæve af konto for opspa-

ret overskud. Ved at opspare på konto for opsparet overskud udskydes skattebetalingen. Det mest 

optimale er at hæve op til topskattegrænsen, og opspare det resterende overskud. Topskatte-

grænsen udgør i 2013 kr. 421.000. Ønsker man at hæve op til topskattegrænsen og har man ikke 

hævet for meget, kan man optimere, så ens personlige indkomst efter AM-bidrag lander på kr. 

421.000. 

 

3.3.6. Underskud 
Hvis virksomhedens resultat er negativt, kan det modregnes i følgende, jf. VSL § 13: 

 

1) Opsparet overskud med tilhørende virksomhedsskat 

2) Såfremt hele underskuddet ikke kan modregnes i opsparet overskud, modregnes den re-

sterende del i positiv kapitalindkomst 

3) Såfremt underskuddet ikke kan indeholdes i positiv kapitalindkomst, modregnes den reste-

rende del i den personlige indkomst 

 

Et eksempel herpå kunne være, at virksomheden for året havde et underskud på kr. 400.000. Det 

opsparede overskud ekskl. virksomhedsskat udgjorde kr. 225.000, virksomhedsskatten kr. 75.000, 

positiv kapitalafkast på kr. 35.000. 
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3.4. Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen kan anvendes på personlige virksomheder, jf. VSL § 22a. Reglerne om kapi-

talafkastordningen fremgår af Virksomhedsskattelovens afsnit 2 - §§ 22 a og 22 b. 

 

Kapitalafkastordningen er et mere simpelt alternativ til virksomhedsskatteordningen. Ved at vælge 

kapitalafkastordningen kan man på en mere enkel måde opnå nogle af virksomhedsordningens 

fordele34. 

 

I kapitalafkastordningen tager man udgangspunkt i Personskattelovens regler. I kapitalafkastord-

ningen beskattes virksomhedens resultat før renter som personlig indkomst og renterne fradrages 

i kapitalindkomsten. Det vil sige renter kan ikke fratrækkes i den personlige indkomst som under 

virksomhedsskatteordningen.  

 

Fordelen ved at anvende kapitalafkastordningen i forhold til de almindelige regler i Personskatte-

loven er, at ejeren oftest opnår en skattebesparelse, da en del af virksomhedens overskud (kapi-

talafkastet) flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Dette medfører en lavere beskat-

ning. Derudover sparer man AM-bidrag, da der ikke beregnes AM-bidrag af den del af overskuddet 

(kapitalafkastet), som flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst. 

Fordelen ved at anvende kapitalafkastordningen i forhold til virksomhedsordningen er, at den er 

mere simpel at anvende. 

 

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal dette oplyses på selvangivelsen. Har man valgt at 

anvende kapitalafkastordningen, skal dette anvendes for hele indkomståret. 

 

3.4.1. Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 
Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal virksomheden opgøre et kapitalafkastgrundlag, 

som der beregnes et kapitalafkast af. I kapitalafkastordningen flytter man en del af virksomhedens 

overskud fra personlig indkomst til kapitalindkomst ved beregning af kapitalafkast. Kapitalafkastet 

kan ikke overstige indkomsten fra virksomheden eller negativ kapitalindkomst, jf. VSL § 22 a stk. 3. 
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Kapitalafkastet beregnes af kapitalafkastgrundlaget primo året gange kapitalafkastsatsen, jf. VSL § 

22 a stk. 5 og § 7. Er kapitalafkastgrundlaget negativt kan der ikke beregnes kapitalafkast, jf. VSL § 

7. 

 

Kapitalafkastgrundlaget i kapitalafkastordningen beregnes som udgangspunkt kun af virksomhe-

dens erhvervsmæssige aktiver, jf. VSL § 22 a35. Værdiansættelsesprincipperne af virksomhedens 

aktiver er de samme, som under virksomhedsordningen. 

 

Aktiver Værdiansættelse 

Ejendomme Anskaffelsessum + evt. forbedringer 

Driftsmidler Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Varelager Handelsværdi 

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum fra-
trukket afskrivninger 

Tilgodehavender Handelsværdi 

Likvide beholdninger Handelsværdi 

 

3.4.2. Henlæggelse 
I kapitalafkastordningen kan den erhvervsdrivende vælge at foretage henlæggelse til konjunktur-

udligning efter VSL § 22 b. Henlæggelsen kan fradrages i den skattepligtige indkomst i det år, hen-

læggelsen foretages. Henlæggelsen kan højest udgøre 25 % af overskuddet. Henlæggelsen skal 

dog mindst udgøre kr. 5.000. Der skal betales en konjunkturudligningsskat efter VSL § 10 stk. 2. 

For at få fradrag for henlæggelsen, skal det henlagte beløb indsættes på en bunden konto. Hen-

læggelsen medregnes i den personlige indkomst i det år, hvor henlæggelsen hæves. Henlæggelsen 

skal senest hæves i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.  

 

3.5. Delkonklusion: Personskatteloven / Kapitalafkastordningen / Virksomheds-

skatteordningen 

Personskatteordningen benytter reglerne i Personskatteloven, og kapitalafkastordningen og virk-

somhedsskatteordningen benytter reglerne i Virksomhedsskatteloven. 
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Ved anvendelse af personskatteordningen og kapitalafkastordningen beskattes virksomhedens 

overskud før renter som personlig indkomst, og renter beskattes som kapitalindkomst. Ved anven-

delse af kapitalafkastordningen beregnes et kapitalafkast, som flyttes fra personlig indkomst til ka-

pitalindkomst, hvilket medfører en lavere beskatning i forhold til Personskatteloven. Ved anven-

delse af virksomhedsskatteordningen beskattes virksomhedens resultat efter renter som personlig 

indkomst. Dette medfører en lavere beskatning end hvis personskatteloven anvendes og kan med-

føre en lavere beskatning i forhold til kapitalafkastordningen, hvis virksomheden har store rente-

udgifter. Derfor er det en fordel at anvende virksomhedsskatteordningen, hvis virksomheden har 

store renteudgifter.  

 

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen har man mulighed for at opspare noget af virk-

somhedens overskud og dermed opnå en mere optimal beskatning. Dette kan være en fordel, hvis 

virksomheden har store overskud eller en meget svingende indkomst, da man her har mulighed 

for at opspare en del af overskuddet, og dermed opnå en mere optimal beskatning, og udjævne 

indkomsten.  

 

Virksomhedsskatteordningen er den mest komplekse af de 3 beskatningsmuligheder. Der skal ved 

indtræden i virksomhedsskatteordningen opgøres en indskudskonto, og der skal hvert år opgøres 

et kapitalafkastgrundlag og beregnes et kapitalafkast.  

 

I kapitalafkastordningen skal der også hvert år opgøres et kapitalafkastgrundlag og beregnes et ka-

pitalafkast. 

 

Hvis virksomheden har lave renteudgifter, kan det være en fordel at anvende kapitalafkastordnin-

gen i stedet for virksomhedsskatteordningen. Kapitalafkastordningen er mere enkel at anvende, 

da der ikke stilles de samme krav til regnskab, og der ikke skal opgøres konto for opsparet over-

skud med videre.  
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4. Selskaber 

4.1. Selskaber generelt  
I dette afsnit vil der blive redegjort for lovgivningen og reglerne vedrørende kapitalselskaber. Kapi-

talselskaberne, som er medtaget i dette afsnit, er primært anpartsselskaber, men der kommes 

også kort ind på aktieselskaber.  

 

Et selskab kan enten være et aktieselskab eller et anpartsselskab – disse er omfattet af selskabslo-

ven. Som tidligere nævnt kommer denne opgave primært ind på anpartsselskaber.  

I beskrivelsen kommes der primært ind på anpartsselskaber, da denne selskabsform vil være den 

mest optimale for casevirksomheden. En del af reglerne for anparts- og aktieselskaber er de 

samme. 

 

I et selskab skal der indskydes en startkapital, og ejeren hæfter kun for den indskudte kapital. 

 

Der er ingen sammenhæng mellem ejerens og selskabets økonomi. Der er kapitalkrav ved stiftelse 

af et selskab. I 2014 udgør kapitalkravet kr. 50.000 for anpartsselskaber – kapitalkravet udgjorde 

tidligere kr. 80.000. Kapitalkravet for aktieselskaber udgør kr. 500.000. 

 

Ved stiftelse af et selskab skal der udarbejdes stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbog, med 

mere og der skal holdes en stiftende generalforsamling, jf. også senere i opgaven. Stiftelsen skal 

anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter, at stiftelsesdokumenterne er underskrevet.  

 

Et selskab er et selvstændigt skattesubjekt. Selskabet skal betale 25% i selskabsskat af årets skatte-

pligtige resultat. 
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4.2. Definition på et kapitalselskab 

Definitionen på et aktie- eller anpartsselskab findes i SEL § 5 stk. 1 og 2: 

Aktieselskaber defineres som: ”Et kapitalselskab, herunder partnerselskab hvor kapitalejernes ind-

skudskapital er fordelt på aktier. Aktier kan udbydes til offentligheden. Kapitalejerne hæfter alene 

med deres indskud i selskabet”36 

 

Anpartsselskaber defineres som: ”Et kapitalselskab, hvor kapitalejerens indskudskapital er fordelt 

på anparter. Anpartsselskaber kan ikke udbyde deres kapitalandele til offentligheden jf. § 1, stk. 3. 

Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet.”37 

 

Ved opstart af et selskab er der flere forhold, som skal overvejes. Der skal blandt andet tages stil-

ling til, om man ønsker at opstarte et ApS eller et A/S. Der er forskellige hæftelser og regler inden 

for hver af de to selskabsformer. Heri ligger blandt andet, at man ved stiftelse af et ApS skal ind-

skyde kr. 50.000 (fra 2014 og frem - tidligere kr. 80.000) og ved et A/S skal man indskyde kr. 

500.000. Endvidere er der mindre krav vedtægtsmæssigt samt ledelsesmæssigt ved stiftelse af et 

ApS frem for et A/S.  

 

Hvis man opstarter virksomheden alene - som ejeren i vores casevirksomhed - vil det være en for-

del at starte et ApS frem for et A/S, da der i et A/S er krav om en bestyrelse på minimum 3 med-

lemmer. Vi kommer derfor primært ind på reglerne omkring anpartsselskaber. Reglerne for an-

parts- og aktieselskaber er næsten ens, dog er der enkelte krav til aktieselskaber, som ikke er gæl-

dende for anpartsselskaber. 

 

4.3. Anpartsselskaber 

4.3.1. Stiftelse af anpartsselskaber 

Uanset hvilket selskab man står overfor at stifte, er der følgende overordnede ting som skal være 

opfyldt:38 

                                                      
36 Erhvervsretlige love, Børge Dahl, side 360 § 5, stk. 1. 
37 Erhvervsretlige love, Børge Dahl, side 360 § 5, stk. 2. 
38 http://erhvervsstyrelsen.dk/file/237180/Vejledning_stiftelse_kapitalselskab.pdf 
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1) Navnet på det nye ApS – A/S. 

2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af selskabet.  

3) Selskabets adresse. 

4) Selskabets formål.  

5) Hvem skal være revisor for selskabet? Skal regnskabet revideres? 

6) Hvem skal være selskabets direktion og bestyrelse (behov for bestyrelse?). 

7) Regnskabsår (hvilken regnskabsperiode ønskes?). 

8) Kapitalforhold (hvor mange penge vil man skyde ind?). 

 

Endvidere er det relevant at overveje, om man selv vil stå for stiftelsen af selskabet eller om der er 

behov for kyndig vejledning i form af en advokat eller revisor.39 

 

Ved stiftelsen af et anpartsselskab er der følgende selskabsretlige dokumenter, som skal udfærdi-

ges jf. Selskabsloven. 

 

 Stiftelsesdokument jf. SEL §§ 25-27 

 Vedtægter jf. SEL §§ 28 og 29 

 Vurderingsberetning hvis selskabet indskyder kapitalen med andre værdier end kontanter 

jf. SEL § 36 

 Valg af ledelse og eventuelt revisor jf. SEL § 39 

 Registrering jf. SEL § 40 

 Ejerbog jf. SEL § 50 

 

Hvis der i selskabet indskydes en bestående virksomhed i det nystiftede anpartsselskab, skal der 

således også foreligge en åbningsbalance jf. SEL § 36, stk.3. 

 

                                                      
39 http://www.stiftelseafselskab.dk/ 
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Anpartsselskabets stiftelse skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter selskabet får et CVR-

nr. Denne registrering skal jf. SEL § 9 ske senest 2 uger efter, at stiftelsesdokumentet er blevet un-

derskrevet. 

 

Stiftelsen af et selskab skal også anmeldes til SKAT, og virksomheden skal tilmeldes for moms og A-

skat mv., hvis selskabet har ansatte, og skal udbetale lønninger. 

 

Endvidere skal man ved stiftelsen have taget beslutning om selskabets ledelse. Et anpartsselskabs 

ledelse skal, jf. SEL § 111 bestå af enten en direktion, en direktion og en bestyrelse, eller en direk-

tion og et tilsynsråd. 

Ved oprettelse af et anpartsselskab kræves, at der oprettes et stiftelsesdokument, en anpartsha-

verfortegnelse, samt en protokol. Stiftelsesdokumentet indeholder selskabets vedtægter.  

Selskabets vedtægter skal ifølge Selskabsloven indeholde følgende oplysninger40: 

- Selskabets navn og binavne – Man skal oplyse selskabets hovednavn og eventuelle bi-

navne. A/S eller ApS skal fremgå af navnene 

- Selskabets formål – Selskabets type virksomhed skal fremgå – hvad er aktiviteten 

- Selskabskapitalens størrelse – Det skal fremgå, hvor stor selskabskapitalen er 

- Anparternes eller aktiernes antal eller pålydende værdi – Det skal fremgå, hvad værdien er 

pr. styk – udtryk for ejerandelen 

- Anparternes eller aktiernes rettigheder – Det skal fremgå, hvilke rettigheder der er tilknyt-

tet en anpart eller en aktie, samt hvis der er forskellige kapitalklasser – A & B anparter/ak-

tier 

- Selskabets ledelsesorganer – Hvad består selskabets ledelse af – direktion og evt. besty-

relse og tilsynsråd. 

- Antal medlemmer af ledelsesorganerne og evt. suppleanter (A/S) – i A/S skal der være 

mindst 3 medlemmer. Antal medlemmer skal fremgå 

- Valgperioden for medlemmer af det øverste ledelsesorgan (kun A/S) 

                                                      
40 www.startvaekst.dk/vedtaegter-aps-og-as 
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- Indkaldelse til generalforsamling samt dagsorden– Ifølge Selskabsloven skal der indkaldes 

til generalforsamling tidligst 4 uger før og medmindre der fremgår andet af vedtægterne 

(der er sat en længere frist) senest 2 uger før. 

- Regnskabsår – Selskabets regnskabsår skal fremgå af vedtægterne – et regnskabsår skal 

være 12 måneder. 1. regnskabsår kan være kortere eller længere – dog højst 18 måneder. 

- Eventuelle beslutninger truffet af selskabets ejere – For eksempel at bestyrelsen eller di-

rektionen skal kunne forhøje selskabskapitalen 

- Eventuelt ophørstidspunkt – Hvis selskabets levetid er begrænset (for eksempel hvis det 

kun er stiftet til at udføre en bestemt tidsbegrænset opgave) skal det fremgå, hvornår sel-

skabet senest ophører. 

Endvidere kan selskabets vedtægter ifølge Selskabsloven indeholde41: Samtykke til salg mv. af an-

parter eller aktier, forkøbsret ved salg mv. af anparter eller aktier, elektronisk generalforsamling, 

sprog på generalforsamling, bestyrelsens beslutningsdygtighed og tegningsret. 

Ved stiftelsen af et anpartsselskab er der jf. SEL § 2 særlige regler for selskabets navn. 

 

Det er ved lovgivning vedtaget, at navnet for et anpartsselskab skal benytte betegnelsen for an-

partsselskab - ApS eller anpartsselskab. Endvidere skal navnet adskille sig fra navnet på andre virk-

somheder, som ligeledes er registreret hos Erhvervsstyrelsen. I selskabets navn må der ikke bruges 

slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn eller 

andet, som ikke tilkommer selskabet.  

 

Endvidere må navnet i denne sammenhæng heller ikke være vildledende og det skal forandres, 

såfremt virksomhedens hovedaktivitet ændres. Dette betyder med andre ord, at hvis konsulent-

virksomheden ændrer sig til at være en bogføringsvirksomhed, så skal selskabsnavnet ændres, så-

ledes at navnet passer til selskabets aktivitet. 

 

 

 

                                                      
41 www.startvaekst.dk/vedtaegter-aps-as 
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Et eksempel herpå kunne være: 

Konsulent Madsen ApS, skifter deres hovedaktivitet som konsulentfirma til hovedaktivitet som 

bogføringsmæssig assistance. Anpartsselskabets navn skal derfor jf. SEL § 2, stk. 3 ændres til ek-

sempelvis Bogføringsmæssig assistance ved Madsen ApS. 

 

Ovenstående regler gælder også for anpartsselskabets binavne. 

 

4.3.2. Anpartsselskabers hæftelse og kapital 

I et anpartsselskab hæfter ejerne alene med deres indskud af kapital, jf. SEL § 1, stk. 2.  

 

I SEL § 4, stk. 3 er det endvidere angivet, at et anpartsselskab skal have en selskabskapital sva-

rende til mindst kr. 50.000. Bestemmelsen for den indskudte kapital på kr. 50.000 er ændret i 

2014 og var i 2013 på kr. 80.000. Dette fald i anpartskapitalen skyldes, at der ved faldet fra kr. 

125.000 til kr. 80.000 var forudsat, at langt flere selskaber ville blive oprettet som anpartsselska-

ber. Dette skete ikke, hvorfor man nu prøver at sætte kapitalkravet endnu længere ned med for-

håbentlig den ønskede virkning at langt flere stiftede selskaber som anpartsselskaber.42 

 

Der skal til enhver tid være indbetalt 25 procent af selskabskapitalen, dog skal det indbetalte be-

løb mindst svare til lovkravet på kr. 50.000.  

 

Et eksempel på dette kunne være:  

To anpartshavere som hver indskyder kr. 100.000 i selskabet. Den ene part havde på stiftelsestids-

punktet ikke råd til at skyde penge ind i selskabet, da han ventede på at modtage pengene fra ban-

ken.  

 

Selskabskapital på stiftelsestidspunktet kr. 100.000 (indbetalt 1 ejer). 

 

                                                      
42 http://www.ditselskab.dk/mere-info/kapitalkrav-saenkes-fra-80-000-til-50-000 
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De sidste kr. 100.000, som den anden ejer ikke havde indbetalt på stiftelsestidspunktet, skal derfor 

optages som et tilgodehavende hos anpartshaver og kan på anfordring jf. SEL § 33, stk. 2, kræves 

indbetalt inden for 2 uger, med mindre andet fremgår af selskabets vedtægter. 

 

For anpartsselskaber er hæftelsen overfor virksomhedens kreditorer begrænset. Jf. SEL § 1, stk. 2. 

hæfter en anpartshaver ikke personligt for de gældsforhold og forpligtelser, som gør sig gældende 

i virksomheden.  

Det vil med andre ord betyde, at hvis selskabet går konkurs, så hæfter ejerne kun med den ind-

skudte kapital. Man kan altså ikke komme til at hæfte med mere, end hvad man hver især som 

ejer har indskudt i selskabet. 

 

Dog kan der godt gælde andre regler overfor gældsforpligtelser til banker. Ved opstart af en virk-

somhed er det næsten umuligt at komme igennem det første år uden røde tal på bundlinjen, hvor-

for det her ses at være nødvendigt, at man har tegnet en kassekredit i selskabets bank. 

 

Økonomien verden over har medført, at bankerne er meget opmærksomme på at få stillet sikker-

hed overfor de penge, som de låner ud. Det er som oftest sådan, at banken kræver, at ejeren skal 

stille en personlig sikkerhed, for eksempel i form af kaution, overfor den kredit, man har lånt i ban-

ken. 

 

Derfor kan man som ejer komme til at hæfte personligt, pro rata, solidarisk og så videre og der-

med komme til at hæfte med alt, hvad man ejer og har også uden for selskabsregi, for den teg-

nede kassekredit eller anden lånt kapital til virksomheden. 

 

Personlig hæftelse vil sige, at ejerne hæfter med alt, hvad de ejer og har, også personlige ting som 

hus og bil med videre. Ved pro rata hæftelse hæfter virksomhedens ejere kun med den andel, de 

ejer af virksomheden. Det vil sige, at hvis der er 2 ejere, så hæfter hver ejer med 50 % af gælden i 

virksomheden. Ved solidarisk hæftelse hæfter virksomhedens ejere for al gæld i selskabet, hvilket 

vil sige, at hvis den ene ejer ikke kan betale, kan al gæld hentes hos den anden ejer. 
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4.3.3. Generalforsamling, udarbejdelse af regnskab og revisionspligt samt bogføring 

Generalforsamlingen er for selskaber det højeste beslutningsorgan. Det er her, man foretager be-

slutninger om selskabet. Jf. SEL § 87 afholdes selskabets generalforsamling på selskabets hjemsted 

med mindre der står i deres vedtægter, at det skal holdes andetsteds. På den ordinære generalfor-

samling skal der blandt andet træffes afgørelse om godkendelse af selskabets årsrapport, anven-

delse af selskabets overskud eller dækning af eventuelle underskud i henhold til den godkendte 

årsrapport.  

Endvidere skal selskabets generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan nå at blive 

endeligt godkendt og indsendt til Erhvervsstyrelsen inden fristen for indsendelse. Selskaber som er 

i klasse B eller C skal indberette deres årsrapport digitalt inden for 5 måneder efter regnskabsårets 

afslutning.  

 

Klassificeringen af et selskab sker ud fra følgende grænser - som også er opstillet i Byggeklodsmo-

dellen. Alt efter hvilken klasse, man tilhører, følger forskellige krav til aflæggelse af årsrapporten.43 

Nedenstående figur viser, hvornår man ligger i hvilken regnskabsklasse. 

 

44 

 

Der skal skiftes regnskabsklasse, hvis to ud af tre kriterier overskrides i to på hinanden følgende år. 

 

Ved nystiftede selskaber placeres selskabet i en regnskabsklasse efter forventet budget for den 

første regnskabsaflæggelse. 

                                                      
43 http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/audit/regn-
skab/Documents/indsigt-i-aarl-13021.pdf 
44 http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/audit/regn-
skab/Documents/indsigt-i-aarl-13021.pdf 
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Ifølge ÅRL § 3 har selskabet pligt til at aflægge et årsregnskab efter Årsregnskabslovens bestem-

melser. Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Årsrapporten skal give et retvisende bil-

lede af selskabets økonomiske stilling og resultat. 

 

Årsrapportens indhold og bestanddele:  

45 

 

Ovenfor ses lovkrav til indhold og bestanddele for de forskellige regnskabsklasser. 

Supplerende til den ovenstående model er det ikke et krav for indsendelse af årsrapport til Er-

hvervsstyrelsen for klasse A-virksomheder.  

 

Anpartsselskaber er som hovedregel revisionspligtige og selskabet skal have foretaget revision af 

en autoriseret revisor. Revisionen af selskabets årsregnskab skal foretages inden 5 måneder efter 

balancedagen, da selskabets årsregnskab skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen inden her. Sel-

skabets årsregnskab skal forsynes med en revisionspåtegning. Revisionspåtegningen kan give om-

verdenen en ide om selskabets fortsatte drift, og styringen af selskabet, afhængigt af om påtegnin-

gen er ”blank” eller forsynet med supplerende oplysninger eller forbehold. 

 

                                                      
45 http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/audit/regn-
skab/Documents/indsigt-i-aarl-13021.pdf 
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Det er muligt for et anpartsselskab (klasse B virksomheder), at fravælge revision. Man kan i stedet 

for revision få udarbejdet review eller udvidet gennemgang. Dette skal besluttes på selskabets ge-

neralforsamling. 46 Fravælges revision begrænses revisors ansvar.  

Selskabet kan fravælge revision, hvis de i to år i træk ikke overskrider følgende grænser: 

 En balancesum på 4 mio. kr. 

 En nettoomsætning på 8 mio. kr.  

 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

En nystiftet virksomhed kan fravælge revision, hvis den ikke overskrider to af de tre nævnte stør-

relser i det første regnskabsår. 

Der forefindes ligeledes et krav om, at selskabet skal have en ledelse i form af en direktion og 

eventuelt en bestyrelse. Selskabets årsrapport skal ligeledes underskrives af enten direktionen 

og/eller bestyrelsen. I forbindelse med underskift på regnskabet, påtager ledelsen sig ansvaret for, 

at regnskabet er udarbejdet retvisende og korrekt. 

Et anpartsselskab er ligesom personlige virksomheder underlagt Bogføringsloven. Dette betyder, 

at der skal bogføres i overensstemmelse hermed.  Sker dette ikke, kan det føre til en supplerende 

oplysning eller et forbehold i revisionspåtegningen i årsregnskabet fra revisor. 

For at overholde Bogføringslovens krav, skal selskabets bogføringsmateriale foreligge så det ikke 

bortkommer eller bliver forringet. Selskabets bogføring skal ske ”i overensstemmelse med god 

bogføringsskik”, jf. BFL § 6 stk. 1, og det skal være muligt at følge alle transaktioner i bogføringen. 

Det vil sige, at alle posteringer skal medtages. Bogføringsmaterialet skal opbevares let tilgængeligt 

og skal opbevares i 5 år, jf. BFL § 10.47 

 

4.3.4. Kapitaltab, udbytte og anpartshaverlån 

Ved kapitaltab i et selskab forstås, at man har tabt mere end halvdelen af egenkapitalen. Hvis 

dette sker, har ledelsen i selskabet pligt til at sikre, at der afholdes en generalforsamling senest 6 

                                                      
46 http://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg_af_revision 
47 http://www.tax.dk/jv/ab/A_B_3_1_3.htm 
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måneder efter, at tabet er konstateret, jf. SEL § 119. På generalforsamlingen skal ledelsen rede-

gøre for selskabets økonomiske stilling og herunder vurdere om selskabet fremadrettet stadig op-

fylder betingelserne for going concern. Going concern vil sige, om selskabet kan fortsætte driften i 

yderligere 12 måneder.  

Som tidligere nævnt tages der på generalforsamlingen stilling til, hvad midlerne i selskabet skal 

bruges til. Man har som anpartshaver mulighed for at trække midler ud af selskabet, udover hvad 

man får i løn. Dette kaldes udbytte og er beskrevet i SEL §§ 180-182. Udbytte udloddes af selska-

bets frie reserver og der skal betales udbytteskat heraf. Selskabet skal tilbageholde 27 % af udbyt-

tet til betaling af udbytteskat. 

Selskabets ejere har endvidere mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte.  

 

Hvis selskabet skal udlodde ekstraordinært udbytte mindre end 6 måneder efter regnskabsårets 

afslutning, skal der ikke udarbejdes nogen mellembalance for et ApS. For simpelhedens skyld op-

sættes det i et skema, hvornår der skal udarbejdes mellembalance48. 

 

  Inden 6 måneder Efter 6 måneder 

A/S Ja, men man kan anvende seneste 

aflagte regnskab 

Ja, der skal udarbejdes mellemba-

lance 

ApS Nej – ingen mellembalance Ja, der skal udarbejdes mellemba-

lance 

 

Mellembalancen udarbejdes for at vise, at der er tilstrækkelige frie midler til rådighed. I mellemba-

lancen skal indgå49: 

 

 Ledelsespåtegning 

 Revisorerklæring (hvis der er revisionspligt) 

 Anvendt regnskabspraksis 

                                                      
48 www.bdo.dk/publikationer/publikationer/VaVo_udlodning%20af%20udbytter_grå_TOJ.pdf 
49 www.bdo.dk/publikationer/publikationer/VaVo_udlodning%20af%20udbytter_grå_TOJ.pdf 
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 Balance 

 De væsentligste noter 

 

Det ekstraordinære udbytte skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 

Det er ulovligt at trække midler ud af selskabet, med mindre dette sker som udbetaling af løn eller 

som udlodning af udbytte. Jf. SEL § 210 må et selskab ikke stille midler til rådighed eller yde lån til 

kapitalejerne eller ledelsen. 

Såfremt en ejer låner penge af selskabet, skal disse tilbagebetales og der skal tillægges renter, jf. 

SEL § 215. Såfremt dette ikke kan inddrives, kan selskabets ledelse ifaldes ansvar. 

Følgende medlemmer er omfattet af ulovligt lån: 

 

 Kapitalejere 

 Ledelse 

 Kapitalejere/ledelsen i et selskab, som har bestemmende indflydelse over selskabet 

 Nærtstående parter til ovenstående 

 

I 2012 blev der vedtaget nye regler. Dette medfører, at lån der er opstået senere end d. 14. august 

2012 skal beskattes, jf. ligningslovens § 16E. Lånet skal beskattes som løn eller udbytte. 

 

Udgangspunktet er, at hvis ejeren arbejder i selskabet, skal hævninger/lån beskattes som løn og 

ellers skal det beskattes som udbytte. 

 

Jf. ÅRL § 73, skal der være en note i regnskabet vedrørende tilgodehavende hos ledelsen. 

Revisor skal her afgive en supplerende oplysning i påtegningen om det ulovlige anpartshaverlån. 

Den supplerende oplysning skal finde sted i alle tilfælde. 

 

I et selskab får ejeren løn, som han løbende bliver beskattet af, og der kan ved regnskabsårets af-

slutning udloddes udbytte fra selskabet som en ekstra løn til ejerne. Ejerne beskattes af det udlod-

dede udbytte. Her beskattes ejeren som får udbetalt udbyttet med 27 %50, som tilbageholdes af 

                                                      
50 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=10523&vId=0 
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selskabet og betales. Overstiger det udbetalte udbytte kr. 48.300 (2013 – 2014: kr. 49.200) skal 

ejeren betale 42 % i udbytteskat af alt herover. 

 

4.4. Skattemæssige regler for anpartsselskaber 
Selskaber efter SEL § 1 stk., nr. 1-6 er fuldt skattepligtige til Danmark51. Aktieselskaber og anparts-

selskaber beskattes efter samme regler52. Et selskab er skattepligtigt, når det er registreret hos Er-

hvervsstyrelsen53. Et selskab skal indsende en selvangivelse til SKAT senest 6 måneder efter regn-

skabsåret/indkomstårets udløb54. 

 

Der skal betales 25 procent i selskabsskat af årets resultat jf. de skattemæssige regler for 2013. 

Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget en nedsættelse af selskabsskatten fra 25 % til 22 % over 

årerne 2014-201 (2013: 25%, 2014: 24,5%, 2015: 23,5%, 2016: 22%). 

 

Den af Folketinget ændrede skatteprocent vil således også få indflydelse på beregningen af den 

udskudte skat i årsregnskabet. Den udskudte skat indregnes efter ÅRL § 47 om udskudte skatteak-

tiver og forpligtelser ved anvendelse af den skattesats, der gælder for det regnskabsår, hvor disse 

forventes at blive udlignet. Dette betyder, at der skal udarbejdes en beregning for den på balance-

dagen opgjorte udskudte skat, som forventes realiseret i indkomstårene 2014, 2015 og 2016 og 

derefter følgende år. 55 

 

Et eksempel herpå kunne være: Selskabet har i 2013 et underskud på kr. 1.450.000. Skatteprocen-

ten i 2013 er 25%, i 2014 24,5%, i 2015 23,5% og i 2016 22%. 

 

Selskabet forventer at kunne anvende kr. 450.000 i 2014, kr. 500.000 i 2015 og kr. 500.000 i 2016. 

Da skatteprocenten i 2014 udgør 24,5% er skatten kr. 110.250 (450.000*24,5%), i 2015 er skatten 

                                                      
51 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.D.1.1.1.1 
52 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.D.1.1.2 
53 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 C.D.1.4.4 
54 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 C.D.1.4.3 
55 http://www.bdo.dk/nyheder/Pages/Neds%C3%A6ttelse-af-selskabsskatteprocenten-og-udskudt-skat.aspx 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
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kr. 117.500 og i 2016 kr. 110.000. Den samlede udskudte skat som skal afsættes i regnskabet for 

2013 udgør kr. 337.750 (kr. 110.250 + kr.117.500 + kr.110.000). 

 

Ved opgørelse af et selskabs skattepligtige indkomst anvendes SSL §§ 4-6 vedrørende skatteplig-

tige indtægter og fradragsberettigede omkostninger. Af SSL §§ 4.6 fremgår det, hvilke indtægter 

som er skattepligtige og hvilke udgifter som er fradragsberettigede. Som udgangspunkt er alle ind-

tægter skattepligtige og driftsudgifter er fradragsberettigede. Dette benyttes til at opgøre selska-

bets skattepligtige resultat. Reglerne i SSL §§ 4-6 er tidligere beskrevet mere dybdegående under 

personlige virksomheder. Ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst gælder de samme 

regler som ved opgørelse af en persons skattepligtige indkomst. 

 

Beregning af skatten i et selskab er meget mere simpel end ved beregning for enkeltmandsvirk-

somheder. Her beregnes blot en skat på 25 % af den skattepligtige indkomst. Selskaber skal i løbet 

af et indkomstår betale to aconto skatterater, som er fastsat af skat. Aconto skatten beregnes ud 

fra de seneste tre indkomstårs gennemsnit56. Udover de ordinære aconto skatterater kan selska-

bet vælge at foretage en frivillig indbetaling sammen med en af aconto raterne. Dette medfører, 

at selskabet sparer renteudgifter. Selskabet kan vælge at nedsætte aconto skatteraterne helt eller 

delvist, hvis de i løbet af året kan se, at selskabet ikke vil komme ud med så stort et skattemæssigt 

resultat, eller hvis selskabet ender med et negativt skattemæssigt resultat. 

 

Hvis selskabets skattepligtige indkomst er negativ, kan man som selskab ”gemme” underskuddet 

og modregne fremtidige overskud heri, jf. SL § 1257. Modregning af tidligere års underskud i årets 

positive skattepligtige indkomst kan fradrages fuldt ud op til 7,5 mio. Kr. Er der resterende under-

skud herefter, kan dette fradrages med 60 % af den resterende skattepligtige indkomst58. Dette 

betyder, at hvis man f.eks. havde en negativ skattepligtig indkomst på kr. 95.000 ville dette kunne 

modregnes i fremtidige overskud.  

 

                                                      
56 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.D.10.4.1 
57 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.D.2.4.5.1 
58 www.skat.dk - den juridiske vejledning 2014-1 afsnit C.D.2.4.5.1 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
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Ejeren og/eller ledelsen i et selskab er som regel interesseret i, hvordan et givent overskud kan 

overføres til privatøkonomien. Overskuddet fra selskabet kan overføres/tilføres ejeren i form af 

løn eller udbytte.  

 

Ejeren kan vælge løbende at få en fast løn udbetalt, som jf. SSL § 6 er fradragsberettiget for selska-

bet. Ejeren kan også vælge, at få udbetalt ordinært eller ekstraordinært udbytte. Jf. tidligere udbe-

tales ordinært udbytte, når året er omme og vedtages på den ordinære generalforsamling, mens 

ekstraordinært udbytte skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Ejeren kan ikke få 

udbetalt udbytte, hvis ikke der er nok frie reserver. Dette vil sige, at der ikke kan udloddes ud-

bytte, som medfører, at egenkapitalen bliver mindre end indskudskapitalen. Da udbetaling af ud-

bytte sker efter, at der er beregnet 25% i selskabsskat af årets skattepligtige resultat, vil det med-

føre, at beløbet først bliver beskattet med 25% og efterfølgende med 27% og evt. 42% i udbytte-

skat. 

 

Både løn og udbytte beskattes efter Personskatteloven hos ejeren. Lønnen indgår i den personlige 

indkomst efter PSL § 3. Udbytte beskattes som aktieindkomst efter PSL § 4a. Udbytte beskattes 

med 27% af de første kr. 48.300 (2013-grænse gældende for enlige – for ægtefæller det dobbelte. 

2014: kr. 49.200) og 42% af det resterende udbytte, jf. PSL § 8a.  

 

4.5. Delkonklusion selskaber 

Ved stiftelse af et kapitalselskab skal der udarbejdes stiftelsesdokumenter, vedtægter mv. Selska-

bet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.  Anpartsselskabers ledelse skal som minimum bestå af 

en direktion, men der kan også være en bestyrelse. Der skal ved stiftelsen indskydes en kapital på 

minimum kr. 50.000. Ejeren hæfter udelukkende med den indskudte kapital.  

Selskabers årsrapporter skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter balancedagen, 

og der skal afholdes en ordinær generalforsamling i forbindelse hermed. Selskabets ledelse kan 

vælge at få udbetalt udbytte på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær gene-

ralforsamling.  



 Hovedopgave HDR  2014 

 

 

Side 48 af 86 
 

Ejerne kan få løn i selskabet eller udbetalt udbytte.  

Selskaber beskattes efter Selskabsskatteloven. Der beregnes en selskabsskat på 25 % af selskabers 

skattepligtige indkomst. Selskabers skattepligtige indkomst opgøres efter SSL §§ 4-6. 

5. Forskelle mellem enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber 
Ved opstart af en virksomhed stilles der større krav til stiftelsen af et selskab end en enkeltmands-

virksomhed. Et selskab skal udarbejde stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbog med videre, og 

registreres hos Erhvervsstyrelsen og SKAT. En enkeltmandsvirksomhed skal blot registrere stiftel-

sen hos Erhvervsstyrelsen og SKAT.  

 

Set fra den administrative sysvinkel, vil det derfor være lettest at opstarte i personligt regi, hvilket 

også vil medføre færre omkostninger til revisor og advokat. Til gengæld taler hæftelsen i mod op-

start i personligt regi, da ejeren her hæfter med hele sin private formue, hvorimod det teoretisk i 

et selskab er begrænset til den indskudte kapital. Den begrænsede hæftelse og dermed begræn-

sede risiko taler for opstart i selskabs regi.  

 

En anden forskel mellem virksomhedsformerne er revisionspligten. Et selskab er som udgangs-

punkt revisionspligtigt og skal aflægge et regnskab efter Årsregnskabsloven. En enkeltmandsvirk-

somhed kan vælge at aflægge et regnskab efter Bogføringslovgivningens krav. Dette kan medføre 

mindre omkostninger til revisor. Derudover bliver selskabers årsrapporter offentliggjort, og inte-

ressenter med videre har fri adgang til information om selskabets økonomiske situation.  

 

Et selskab beskattes af årets overskud, og man har mulighed for at modregne tidligere års under-

skud i årets overskud. En enkeltmandsvirksomhed kan enten beskattes efter Personskatteloven, 

kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. I en enkeltmandsvirksomhed er det eje-

ren, som beskattes af årets overskud. 

 

I enkeltmandsvirksomheder hæver ejeren løbende sin løn. I selskaber får ejeren en fast månedlig 

løn, og kan evt. få udbetalt udbytte. 
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Enkeltmandsvirksomhed Selskab 

Stiftelse Ingen krav. Skal kun registreres, 

hvis der skal registreres for 

moms, A-skat mv. Da dette kræ-

ver et CVR-nr. Skal registreres 

hos SKAT. 

Div. stiftelsesdokumenter skal 

udfyldes. Stiftelsen af selskabet 

skal registreres inden 14 dage 

hos Erhvervsstyrelsen. Skal regi-

streres hos SKAT. 

 

Ejerforhold 1 ejer – ejeren er en fysisk per-

son 

1 eller flere ejere – ejere kan 

være en fysisk person eller et 

selskab 

 

Ledelse Ingen krav – ledelsen udgøres af 

ejeren 

I ApS kun direktion – og evt. be-

styrelse (valgfrit).  

 

Beslutninger Ejeren Ledelsen 

 

Hæftelse Personlig og ubegrænset Hæfter kun med den indskudte 

kapital – selskabet hæfter 

 

Kapital Ingen krav For ApS kr. 50.000 

 

Bogføring Skal opfylde bogføringslovens 

krav 

Skal opfylde bogføringslovens 

krav 

 

Årsrapport Ingen krav. Dog skal der ved an-

vendelse af virksomhedsordnin-

gen laves et regnskab, som op-

fylder bogføringslovgivningens 

krav 

Skal aflægges og offentliggøres 

hos Erhvervsstyrelsen. Kan evt. 

fravælge revision. Skal opfylde 

årsregnskabsloven 
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Skat Beskattes hos ejeren efter Per-

sonskatteloven eller Virksom-

hedsskatteloven 

Beskattes efter Selskabsskattelo-

ven – et selvstændigt skattesub-

jekt 

 

Hævninger/lån Lån og hævninger medgår i skat-

teberegningen på samme måde 

som hævninger til løn 

Ulovligt – der må ikke hæves i 

selskabet udover løn eller ud-

bytte 

6. Skattemæssige konsekvenser for casevirksomhed  

Der er lagt budget for henholdsvis et selskab og en enkeltmandsvirksomhed. Budgetterne ses af 

bilag 1 og 2.  

 

Som udgangspunkt er budgetterne ens, dog er lønnen for et selskab med i resultatopgørelsen, 

hvor lønnen/hævningerne i en enkeltmandsvirksomhed føres over egenkapitalen i balancen. 

 

Forudsætninger for budgettet: 

Der bliver ved opstart indskudt en ejendom til en værdi af kr. 4.000.000, med en tilhørende gæld 

på kr. 4.000.000. Ejendommen afskrives over 30 år, hvilket vil sige at ejendommen afskrives med 

kr. 133.333 om året. Lånet vedrørende ejendommen er et 5 % fastforrentet, afdragsfrit lån, hvilket 

medfører, at virksomheden årligt har renteudgifter for kr. 200.000. 

 

Virksomheden skal betale ejendomsskatter for ejendommen. Ejendomsskatten udgør i Køben-

havns Kommune 34 promille af grundværdien59.  Ejendommens grundværdi er fastsat til kr. 

1.300.000. Virksomhedens ejendomsskatter udgør dermed årligt kr. 61.200. 

 

Ved opstart af virksomheden indskyder ejeren kr. 50.000 på virksomhedens bankkonto.  

 

                                                      
59 http://www.kk.dk/da/borger/bolig/boligstoette-og-laan/ejendomsskat/ejendomsskatter-og-afgifter 
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Ejeren af virksomheden forventer at kunne omsætte for kr. 700.000 første år, kr. 850.000 andet år 

og 1.100.000 tredje år. Da virksomheden er en konsulentvirksomhed, er der ingen direkte omkost-

ninger knyttet hertil. 

 

Den indskudte kursusejendom er en forholdsvis ny istandsat ejendom, hvorfor der ikke forventes 

at være de store omkostninger til lokale/ejendom. 

 

Ejeren forventer kun at modtage kr. 125.000 i løn/hævninger første år, da det er opstartsåret. Her-

efter bliver der i år 2 hævet/udbetalt kr. 200.000 og i år 3 kr. 300.000. Disse hævninger/løn er ført 

direkte som en kontant hævning over egenkapitalen i budgettet for den personlige virksomhed. I 

budgettet for selskabet er beløbet med i resultatopgørelsen under lønninger.  

 

Ved brug for vores beregninger har vi taget udgangspunkt i, at ejeren bor i Københavns Kommune. 

Der er derfor anvendt skattesatser for Københavns Kommune. Skattesatserne er følgende: 60 

 

- Kommuneskat: 23,80 % 

- Sundhedsbidrag: 5,00 % 

- Kirkeskat: 0,80 % 

- I alt 29,60 %  

 

Endvidere er anvendt følgende andre generelle skattesatser:61 

- AM-bidrag: 8 % 

- Bundskat: 5,83 % 

- Topskat: 15,00 % 

- Beskæftigelsesbidrag: 6,95 % (dog maks. kr. 22.300) 

- Personfradrag: Beregnes som Kommuneskat + Sundhedsbidrag + Kirkeskat + Bundskat af 

kr. 42.000 

 

                                                      
60 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2014 
61 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568&vId=0&lang=DA 
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Der laves skatteberegninger efter følgende regler for den personlige virksomhed: Virksomheds-

skatteordningens regler. Tidligere i opgaven er forskellene ved de forskellige beskatningsformer 

for personlige virksomheder beskrevet.  

 

De største forskelle er, at man i virksomhedsskatteordningen kan fratrække renteudgifterne i den 

personlige indkomst, hvilket medfører en større fradragsværdi. Endvidere har ejeren mulighed for 

at opspare en del af overskuddet, og dermed betale en foreløbig skat af det opsparede overskud. 

Skattesatsen for opsparing af overskud er den samme som skattesatsen ved beskatning af selska-

bers indkomst.  

 

Det er vurderet, at det for virksomhedsejeren vil være mest optimalt at anvende virksomhedsskat-

teordningen af de tre mulige ordninger ved beskatning af personlige virksomheder, jf. også læn-

gere nede. Derfor er der i opgaven kun indsat beregninger ved brug af virksomhedsskatteordnin-

gen ved opstart af en personlig virksomhed.  

 

En anden grund til denne beslutning er også at ved sammenligning med beskatning af et selskab, 

er virksomhedsskatteordningen det mest realistiske sammenligningsgrundlag. Dette begrundes 

med, at ejeren i virksomhedsskatteordningen beskattes ud fra årets hævning, og kan opspare det 

resterende overskud. Hævningerne i den personlige virksomhed svarer til lønningerne i selskabet. 

For at kunne sammenligne beskatning efter virksomhedsskatteordningen og beskatning af selska-

bet, er der i virksomhedsskatteordningen opsparet det resterende overskud, således at hævninger 

og løn stemmer overens, og det opsparede overskud beskattes med samme procentsats, som den 

skattepligtige indkomst i selskabet. Dette giver det bedste sammenligningsgrundlag. Dog er der 

lavet beregninger ved anvendelse af Personskatteloven og kapitalafkastordningen. Beregningerne 

er vedlagt som bilag 3 og 4. Længere nede vil vi analysere forskellen på de tre beskatningsformer, 

og komme nærmere ind på, hvorfor virksomhedsskatteordningen er den mest optimale for ejeren. 

 

For selskabet laves der en skatteberegning efter Selskabsskatteloven. Selskabet anses for at være 

et anpartsselskab (kapitalindskud på kr. 50.000). Endvidere laves en skatteberegning for selskabets 

ejer ud fra, hvad han får udbetalt i løn i selskabet. 
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Der skal opgøres et skattemæssigt resultat for virksomheden. I virksomhedsskatteordningen er der 

fradrag for renter i den personlige indkomst, og derfor anvendes det skattemæssige resultat efter 

renter.  

 

Det skattemæssige resultat for både den personlige virksomhed og selskabet er det regnskabs-

mæssige resultat reguleret for ikke fradragsberettigede omkostninger og regnskabsmæssige af-

skrivninger og tillagt skattemæssige afskrivninger. De skattemæssige afskrivninger beregnes som 4 

% af ejendommens anskaffelsessum. Hele ejendommen anses for afskrivningsberettiget.62 

 

Der beregnes et AM-bidrag på 8 % af den personlige indkomst. 

 

Der beregnes en bundskat, som beregnes som 5,83 % af den personlige indkomst efter AM-bidrag. 

Der beregnes en skat (bestående af kommuneskat – 23,8 % + sundhedsbidrag – 5,0 % + kirkeskat – 

0,8 %) af den skattepligtige indkomst. Der beregnes en topskat på 15 % af den del af den person-

lige indkomst efter AM-bidrag som overstiger kr. 421.000. Der beregnes et personfradrag, som be-

regnes som kr. 42.000 gange en skat (bestående af kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat) 

tillagt bundskatten.  

 

6.1. Beskatning virksomhedsskatteordningen 

Ved beregning efter virksomhedsskatteordningen anvendes reglerne i Virksomhedsskatteloven.  

 

Her anvendes det skattemæssige resultat efter renter. Det skattemæssige resultat er personlig 

indkomst. Virksomhedens renter er med i virksomhedens skattepligtige resultat og dermed med i 

den personlige indkomst. 

 

Ved indtræden i virksomhedsskatteordningen skal der opgøres en indskudskonto. Indskudskon-

toen består af de aktiver og den tilhørende gæld, som ejeren har indskudt i selskabet. Ejeren har i 

dette tilfælde indskudt en ejendom med en tilhørende prioritetsgæld, og en bankkonto. 

                                                      
62 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789599&vId=0 
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Opgørelse af indskudskontoen: 

 

Aktiver   

Ejendom 4.000.000 

Bankkonto 50.000 

Aktiver i alt 4.050.000 

    

Passiver   

Prioritetsgæld 4.000.000 

Passiver i alt 4.000.000 

    

Indskudskonto i alt (aktiver fratrukket passiver) 50.000 

 

Ved opgørelsen af indskudskontoen ansættes virksomhedens aktiver og passiver ud fra følgende: 

 Ejendommen ansættes til den højeste værdi af anskaffelsessummen og den seneste offent-

lige vurdering. Da den seneste offentlige vurdering ikke kendes, er ejendommen ansat til 

anskaffelsessum. 

 Bankkonto ansættes til handelsværdi.  

 Gælden ansættes til kursværdi. 

 

Endvidere skal der hvert år opgøres et kapitalafkastgrundlag. Er kapitalafkastgrundlaget positivt, 

skal der beregnes et kapitalafkast. Kapitalafkastet beregnes af kapitalafkastgrundlaget primo året. 

Kapitalafkastet kan maksimalt udgøre årets skattepligtige resultat. 
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Opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast: 

 

  Primo år 1: Primo år 2: Primo år 3: 

Ejendom 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Bankkonto 50.000 83.467 358.266 

Tilgodehavender 0 15.000 22.000 

Prioritetsgæld 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Anden gæld 0 10.000 10.000 

       

Kapitalafkastgrundlag 50.000 88.467 370.266 

Kapitalafkast, 2% 1.000 1.769 7.405 

 

Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ansættes virksomhedens aktiver og passiver ud fra føl-

gende: 

 Ejendommen ansættes til anskaffelsessum tillagt eventuelle forbedringer.  

 Bankkonto ansættes til handelsværdi.  

 Tilgodehavender ansættes til handelsværdi 

 Gælden ansættes til kursværdi. 

 

Man benytter kapitalafkastgrundlaget primo året. I år1,  2 og 3 er der positivt kapitalafkastgrund-

lag, og der beregnes et kapitalafkast, som flyttes fra den personlige indkomst og ned til kapitalind-

komst. 
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Nedenfor er indsat en beregning af virksomhedens skattemæssige resultat, som er benyttet ved 

skatteberegningen for ejeren. 

 

  ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3   OPTIMERING ÅR 3 

Virksomhed               

           

Resultat 163.467  348.467  598.467  598.467 

           

Ikke fradragsberettigede omkostnin-

ger 10.000  0  0  0 

Regnskabsmæssige afskrivninger 133.333  133.333  133.333  133.333 

Skattemæssige afskrivninger, 4 % -160.000  -160.000  -160.000  -160.000 

           

Skattemæssigt resultat 146.800  321.800  571.800  571.800 

           

Renteindtægter 0  5.000  5.000  5.000 

Renteudgifter -200.000  -200.000  -200.000  -200.000 

           

Resultat før renter 346.800  516.800  766.800  766.800 

           

Årets hævning -125.000   -200.000   -300.000   -300.000 
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Efter opgørelsen af virksomhedens skattemæssige resultat, skal ejerens skattepligtige indkomst 

opgøres. Nedenfor er indsat en beregning af ejerens skattepligtige indkomst. 

 

  ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3   

OPTIMERING ÅR 

3 

Personlig indkomst:               

Personlig indkomst fra virksomhed 117.733  159.400  209.400  465.014 

Kapitalafkast -1.000  -1.769  -7.405  -7.405 

        

Personlig indkomst før AM-bidrag 116.733  157.631  201.995  457.609 

           

AM-bidrag, 8% 9.339  12.610  16.160  36.609 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 107.395  145.020  185.835  421.000 

           

Kapitalindkomst:          

Kapitalafkast 1.000  1.769  7.405  7.405 

Anden kapitalindkomst 0  0  0  0 

Kapitalindkomst 1.000  1.769  7.405  7.405 

           

Ligningsmæssige fradrag          

Beskæftigelsesbidrag, 6,95%, maks. 22.300 -8.113  -10.955  -14.039  -22.300 

Andre ligningsmæssige fradrag 0  0  0  0 

Ligningsmæssige fradrag -8.113  -10.955  -14.039  -22.300 

           

Skattepligtig indkomst 100.282  135.834  179.202  406.105 

           

Den beregnede bundskat kan modregnes i 

underskud 0  0  0  0 

           

Underskud til fremførsel 0   0   0   0 
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Som det fremgår af ovenstående beregning, fremkommer den personlige indkomst fra virksomhe-

den i år 1 ved at tage årets hævninger, kr. 125.000 og fratrække virksomhedsskatten, kr. 7.267. 

Herefter bliver kapitalafkastet fratrukket. Beregningerne er for alle 3 år lavet ud fra, at ejeren hæ-

ver mindst muligt. I år 3 er der endvidere lavet en optimering optil topskattegrænsen. 

 

Der beregnes AM-bidrag på 8 % af den personlige indkomst. Herefter beregnes kapitalindkomsten, 

hvor kapitalafkastet tillægges. Under ligningsmæssige fradrag beregnes beskæftigelsesfradrag, 

som er 6,95 % af den personlig indkomst før AM-bidrag, dog maksimalt kr. 22.300. Herefter frem-

kommer ejerens skattepligtige indkomst. 

 

Nedenfor er indsat beregningen af ejerens skat for hvert af de 3 år. 

 

Skatteberegning ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3   

OPTIMERING ÅR 

3 

                

Skat 29,60 % 29.683  40.207  53.044  120.207 

Bundskat 5,83 %  6.261  8.455  10.834  24.544 

Topskat 15 % af (421.000) 0  0  0  0 

Personfradrag 29,60 % + 5,83% af 42.000 -14.881  -14.881  -14.881  -14.881 

Ejendomsværdiskat 0  0  0  0 

  21.064  33.781  48.997  129.871 

Betalt Aconto skat (virksomhedsskat) 7.267  40.600  90.600  26.696 

Samlet skat 28.331  74.381  139.597  156.567 

AM-bidrag 9.339  12.610  16.160  36.609 

           

Restskat 37.669  86.991  155.757  193.176 

           

Opsparet overskud ekskl. Virksomheds-

skat 21.800  121.800  271.800  80.089 

Opsparet overskud inkl. Virksomhedsskat 29.067   162.400   362.400   106.786 
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Ovenstående beregning viser, hvordan skatten for ejeren er beregnet. Dette vil kort blive gennem-

gået her. Skatten på 29,60 % beregnes af den skattepligtige indkomst. Bundskatten på 5,83 % be-

regnes af den personlige indkomst. Der beregnes ikke topskat, da indkomsten ikke overstiger kr. 

421.000. 

Personfradraget beregnes som 29,60 % + 5,83 % af kr. 42.000.  

 

Da ejeren ikke hæver det hele, er der i alle 3 år opsparet overskud, jf. nedenstående figur. 

 

Opsparet overskud ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3   OPTIMERING ÅR 3 

Primo 0   21.800   143.600   143.600 

Årets opsparing 21.800  121.800  271.800  80.089 

Årets hævning 0  0  0  0 

Ultimo 21.800   143.600   415.400   223.689 

 

Der føres en oversigt over opsparet overskud, så man hele tiden kan holde styr på, hvad der er op-

sparet og hævet hvornår. 

 

I år 1 skal ejeren betale kr. 37.669 i skat og AM-bidrag, i år 2 kr. 86.991 og i år 3 kr. 155.757.  

 

I alle tre år bliver der opsparet overskud, da ejeren ikke har hævet hele overskuddet. For at kunne 

sammenligne med den løn, der bliver hævet i selskabet, er der ikke hensat til senere hævning men 

derimod opsparet. Der er i år 3 valgt at lave to beregninger. Den første beregning beregnes ud fra 

virksomhedens skattemæssige resultat og ud fra den hævning ejeren har foretaget i året, ligesom i 

år 1 og år 2. I den anden beregning er der optimeret optil topskattegrænsen. Det vil sige, at ejeren 

ikke skal betale topskat, men dog hæver optil topskattegrænsen, og opsparer det resterende over-

skud. Dermed udskydes skattebetalingen og der betales kun en foreløbig skat på 25 % af det over-

sparede overskud. Ved optimering i år 3 skal der hensættes til senere hævning, da ejeren kun har 

hævet kr. 300.000. Den faktiske hævning ved optimering i år 3 er kr. 491.710, som består af den 

personlige indkomst på kr. 465.014 og skatten vedrørende opsparet overskud på kr. 26.696. Hen-

sættelsen til senere hævning udgør dermed kr. 191.710. Ovenstående beregning er lavet for, at 
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vise, at ejeren selv kan være med til at bestemme, hvor meget han vil beskattes af i indkomståret. 

Beskatningen afhænger af, hvor meget ejeren har hævet i året. Har ejeren ikke hævet så meget et 

år, kan han stadig vælge at optimere optil topskattegrænsen, når året er omme.  

Nedenfor er vist overskudsdisponeringerne for år 3. 

 

Overskudsdisponering: 

 

 

Overskudsdisponering år 3 ved hævning på kr. 300.000: 

 

 

Overskudsdisponering år 3 ved hævning op topskattegrænsen – optimering: 

 

 

Hvis for eksempel ejeren havde hævet mere i år 3, og dermed var kommet over topskattegrænsen 

og skulle betale topskat, skal man være opmærksom på, at der er et skatteloft. I denne opgave be-

taler ejeren 23,80 % + 5 % + 5,83 % + 15 % = 49,63 %, som består af kommuneskat, sundhedsbi-

drag, bundskat og topskat. Skatteloftet udgør 51,5 %. Skatteloftet har ingen betydning for ejeren, 
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hvis han hæver over topskattegrænsen, da hans skatteprocent kun udgør 49,63. Hvis ejerens skat-

teprocent i stedet for eksempel havde udgjort 54,50 % ville han kunne få et nedslag i skatten på 3 

% (54,5 – 51,5). Dette nedslag kan fratrækkes i topskatten, så topskatteprocenten ville være 12 % i 

stedet for 15 %. 

 

6.2. Delkonklusion: Sammenligning af Personskatteloven, virksomhedsskatte-

ordningen og kapitalafkastordningen  

Ved beregning efter virksomhedsskatteordningen ses det, at virksomhedens renteudgifter kan fra-

trækkes i den personlige indkomst. Dette gør sig ikke gældende i Personskatteloven og kapitalaf-

kastordningen, hvor virksomhedens renteudgifter fratrækkes i kapitalindkomsten. Dette medfører 

at fradragsværdien af renteudgifterne er lavere ved anvendelse af Personskatteloven og kapitalaf-

kastordningen end virksomhedsskatteordningen. Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen 

og kapitalafkastordningen beregnes et kapitalafkast, som flyttes fra personlig indkomst til kapital-

indkomst. Dette medfører en lavere beskatning end ved anvendelse af Personskatteloven.  

Endvidere kan der i virksomhedsskatteordningen opspares overskud, hvilket medfører, at man kan 

optimere ejerens skat. I Personskatteloven og kapitalafkastordningen kan der ikke opspares, og 

man kan derfor ikke opnå samme optimering af ejerens skat. 
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6.3. Valg af de tre ordninger: Personskatteloven, virksomhedsskatteordningen 

og kapitalafkastordningen 

Nedenfor er indsat et skema der viser skatten for de 3 år ved anvendelse af henholdsvis Person-

skatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. 

 

Restskat i personligt regi 

  PSL VSO KAO 

        

ÅR 1 60.104 37.669 52.420 

       

ÅR 2 138.764 86.991 121.767 

       

ÅR 3 274.753 155.757 254.808 

       

I alt 473.621 280.418 428.996 

 

Skattemæssigt er det mest fordelagtigt at anvende virksomhedsskatteordningen, da dette giver 

den laveste skattebetaling af de tre ordninger. Virksomhedsskatteordningen giver en lavere skat-

tebetaling end de andre ordninger, da man her kan opspare en del af overskuddet, som dermed 

foreløbigt bliver beskattet med 25 %, og renteudgifterne kan fratrækkes i den personlige ind-

komst. I Personskatteloven og kapitalafkastordningen bliver man beskattet af årets overskud før 

renter som personlig indkomst.  

 

Når virksomhedsejeren skal vælge i mellem de tre ordninger, er der også andre forhold han skal 

tage stilling til.  

 

Virksomhedsskatteordningen er den mest komplekse og sværeste ordning at anvende, og den 

kræver, at virksomheden betaler for en revisor. Virksomheden skal her aflægge et årsregnskab, og 

virksomhedsøkonomien og privatøkonomien skal være opdelt. Derudover skal der ved indtræden i 
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virksomhedsskatteordningen opgøres en indskudskonto, et kapitalafkastgrundlag og et kapitalaf-

kast, og eventuelt en konto for opsparet overskud. Ved anvendelse af virksomhedsskatteordnin-

gen kan der opnås nogle af de samme fordele, som ved kapitalselskaber.  Kapitalafkastordningen 

er en mere simpel udgave af virksomhedsskatteordningen. Der er ikke de samme krav ved anven-

delse af kapitalafkastordningen. Der skal opgøres et kapitalafkastgrundlag og et kapitalafkast. 

Vælger man at anvende Personskattelovens regler, er der ingen krav. Her bliver indtægter og ud-

gifter beskattet som personlig indkomst, og alle renter medgår i kapitalindkomsten. 

 

Når man vælger i mellem de tre ordninger, skal man derfor tage stilling til, hvilken ordning der 

både skattemæssigt og administrativt bedst kan betale sig at anvende. 

 

For vores casevirksomhed, som har en stor og stigende indtjening og høje renteudgifter, vil det 

være en fordel at anvende virksomhedsskatteordningen. Dette giver en meget lavere beskatning 

end både Personskatteloven og kapitalafkastordningen. Selvom virksomhedsskatteordningen 

medfører en større revisorudgift, da der er flere krav hertil, vil det være den mest optimale be-

skatningsform. Ejeren skal betale kr. 280.418 i virksomhedsskatteordningen, kr. 427.883 i kapital-

afkastordningen og kr. 473.621 i Personskatteloven.  Dette betyder, at ejeren kan opnå en stor 

skattebesparelse/skatteudskydelse ved at anvende virksomhedsskatteordningen frem for Person-

skatteloven eller kapitalafkastordningen. Ejeren skal dog være opmærksom på, at det kan give en 

større beskatning på længere sigt, når det opsparede overskud tages ud til beskatning, og det kan 

risikeres, at der det år, hvor det opsparede overskud tages ud til beskatning skal betales topskat. 

Virksomhedsskatteordningen er mere fleksibel end beskatning efter Personskattelovens alminde-

lige regler og kapitalafkastordningen, da ejeren i nogen grad selv kan bestemme, hvor meget man 

hvert år vil tage ud til beskatning. Dette kan man ikke ved anvendelse af Personskatteloven eller 

kapitalafkastordningen, hvor det er virksomhedens resultat før renter, der kommer til beskatning 

som personlig indkomst, uanset hvor meget ejeren hæver i året. 
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6.4. Beskatning selskab 

Ved beskatning af et selskab anvendes reglerne i Selskabsskatteloven. Der skal opgøres et skatte-

mæssigt resultat for selskabet, og der beregnes herefter en skat på 25% af selskabets skatteplig-

tige indkomst. Nedenfor er indsat en beregning af selskabets skattemæssige resultat/skatteplig-

tige indkomst. 

 

Opgørelse af skattepligtig indkomst for selskab År 1   År 2   År 3 

            

Årets regnskabsmæssige resultat 38.467  148.467  298.467 

         

Ikke fradragsberettigede omkostninger 10.000  0  0 

         

Regnskabsmæssige afskrivninger 133.333  133.333  133.333 

Skattemæssige afskrivninger -160.000  -160.000  -160.000 

         

Skattepligtig indkomst før anvendelse af tidli-

gere års underskud 21.800  121.800  271.800 

         

Anvendt underskud fra tidligere år 0  0  0 

         

Skattepligtig indkomst 21.800  121.800  271.800 

         

Årets skat, 25% 5.450   30.450   67.950 

 

 

Ovenfor er opgjort et skattemæssigt resultat for selskabet. Endvidere er der lavet en skattebereg-

ning for selskabet. Der betales 25% i selskabsskat af selskabets skattepligtige indkomst. Til den 

skyldige selskabsskat vil der blive lagt et rentetillæg. Rentetillægget for 2013 udgør 3,9 %63. 

 

                                                      
63 https://www.danskrevision.dk/Nyheder/Sider/Aconto-selskabsskat-2013.aspx 
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Som det ses af ovenstående svarer selskabets skattepligtige indkomst til årets opsparede overskud 

i virksomhedsskatteordningen. 

 

Nedenfor er indsat en beregning over ejerens skattepligtige indkomst ud fra den modtagne løn fra 

selskabet. 

 

  ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3 

Personlig indkomst:           

Lønindkomst 125.000  200.000  300.00 

Personlig indkomst før AM-bidrag 125.000  200.000  300.00 

         

AM-bidrag, 8% 10.000  16.000  24.000 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 115.000  184.000  276.000 

         

Kapitalindkomst:        

Anden kapitalindkomst 0  0  0 

Kapitalindkomst 0  0  0 

         

Ligningsmæssige fradrag        

Beskæftigelsesbidrag, 6,95%, maks 22.300 -8.688  -22.300  -22.300 

Ligningsmæssige fradrag 0  0  0 

Ligningsmæssige fradrag -8.688  -22.300  -22.300 

         

Skattepligtig indkomst 106.313   161.700   253.700 

 

Ejerens skattepligtige indkomst er opgjort på samme måde som under virksomhedsskatteordnin-

gen.  

 

Nedenfor er indsat en beregning over ejerens skat. 
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Skatteberegning ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3 

Skat 29,60 % 31.469   47.863   75.095 

Bundskat 5,83%  6.705  10.727  16.091 

Topskat 15% af (421.000) 0  0  0 

Personfradrag 29,60%+5,83% af 42.000 -14.881  -14.881  -14.881 

  23.393  43.710  76.305 

         

Samlet skat 23.292  43.710  76.305 

AM-bidrag 10.000  16.000  24.000 

         

Restskat 33.392   59.710   100.305 

 

Ovenstående beregning er lavet ud fra den udbetalte løn til ejeren – skatteberegningen er lavet på 

samme måde som under virksomhedsskatteordningen. Ejeren skal for år 1 betale kr. 33.392 i A-

skat + AM-bidrag, i år 2 kr. 59.710 og i år 3 kr. 100.305. Den samlede skat for selskabet og ejeren 

bliver i år 1 kr. 38.842, i år 2 kr. 90.160 og i år 3 kr. 168.255. 

 

I casevirksomheden har ejeren valgt at få udbetalt løn i løbet af året. Ejeren kan også vælge at få 

udbetalt udbytte, når året er omme. Som tidligere nævnt betales der 27 % i udbytteskat af de før-

ste kr. 48.300 (2014: kr. 49.200) og 42% af det resterende beløb. Nedenfor er lavet en beregning 

over, om det skattemæssigt bedst kan betale sig for ejeren, at få udbetalt løn eller udbytte. 

 

Beregning af marginalskat ved løn  

  

Indkomst optil tops-

katte- 

Indkomst over tops-

katte- 

  

grænsen før AM-bi-

drag 

grænsen før AM-bi-

drag 

  på kr. 421.000 på kr. 421.000 

AM-bidrag (bruttoskat/AM-bidrag) 8,00% 8,00% 

Bundskat 5,83% 5,83% 
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Topskat 0,00% 15,00% 

Kommuneskat 23,80% 23,80% 

Kirkeskat 0,80% 0,80% 

Sundhedsbidrag 5,00% 5,00% 

Skat i alt (Kommuneskat+Sundhedsbidrag+Kir-

keskat+Topskat) 29,60% 44,60% 

Skatteloft for topskat, 51,50%   0,00% 

Skat efter skatteloft 29,60% 44,60% 

AM-bidrag 8,00% 8,00% 

Marginalskat i alt 37,60% 52,60% 

 

 

  

Beregning af marginalskat ved udbytte 

  Udbytte op til Udbytte over 

  kr. 48.300 kr. 48.300 

Selskabets overskud 100 100 

Selskabsskat, 25% 25 25 

Selskabetsoverskud - selskabsskat 75 75 

Aktiebeskatning, 27% 20   

Aktiebeskatning 42%   31,5 

Marginalskat i alt 45,00% 56,50% 

 

Ovenstående beregning viser, at det bedst kan betale sig for ejeren at få udbetalt løn optil tops-

kattegrænsen og hæve udbytte på maksimalt kr. 48.300 for at opnå den lave aktiebeskatning. Øn-

sker ejeren mere udbetalt end løn optil topskattegrænsen og udbytte på kr. 48.300 kan det bedst 

betale sig at udbetale en højere løn end at udbetale mere udbytte, da marginalskatten for topskat 

er lavere end aktiebeskatning for udbytte over kr. 48.300. 
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6.5. Delkonklusion selskabsbeskatning 

Ved beskatning af et kapitalselskab, skal der opgøres en skattepligtig indkomst. Har selskabet en 

positiv skattepligtig indkomst, skal der beregnes en selskabsskat på 25% heraf. Har selskabet en 

negativ skattepligtig indkomst, kan underskuddet fremføres og modregnes i senere års positive 

skattepligtige indkomst.  

 

Casevirksomheden har i alle 3 år et skattemæssigt overskud, som der skal betales skat af. Ejeren 

får udbetalt løn i selskabet, og der skal betales skat heraf. 

 

7. Valg af virksomhedsform for casevirksomheden 

Når ejeren skal vælge, hvilken virksomhedsform han vælger at opstarte, er der flere ting, der skal 

overvejes. Vælger ejeren at opstarte i personligt regi er det, som tidligere nævnt, mest fordelag-

tigt, at anvende virksomhedsskatteordningen. Alternativt kan ejeren vælge at opstarte et anparts-

selskab.  

 

Nedenfor er indsat en oversigt over den samlede skat ved beskatning af den personlige virksom-

hed efter virksomhedsskatteordningen og ved beskatning af anpartsselskabet efter Selskabsskat-

teloven. 

 

VSO vs. selskab 

  VSO Selskab 

      

ÅR 1 37.669 38.842 

      

ÅR 2 86.991 90.160 

      

ÅR 3 155.757 168.255 

      

I alt 280.418 297.257 



 Hovedopgave HDR  2014 

 

 

Side 69 af 86 
 

 

Som det ses af ovenstående skema, er der skattemæssigt ikke den store forskel på om man anven-

der virksomhedsskatteordningen eller beskatning af selskab efter Selskabsskatteloven. Som tidli-

gere nævnt svarer selskabets skattepligtige indkomst til årets opsparede overskud i virksomheds-

skatteordningen. Forskellen i skatten skyldes en forskel i ejerens personlige indkomst fra hen-

holdsvis den personlige virksomhed og lønnen i selskabet. Denne forskel skyldes bl.a., at der ved 

anvendelse af virksomhedsskatteordningen beregnes et kapitalafkast, som kan fradrages i den 

personlige indkomst. 

 

Som nævnt er der skattemæssigt ikke den store forskel på beskatningen af et anpartsselskab i for-

hold til en personlig virksomhed som anvender virksomhedsskatteordningen. Dette vil blive illu-

streret ved nedenstående forsimplede eksempel. 

 

Overskud af virksomhed: 500.000. Der hæves/udbetales løn optil topskattegrænsen – kr. 457.609 

før AM-bidrag (421.000/92%).  

 

Overskud af virksomhed  500.000      Overskud af selskab før løn  500.000     

Hævninger  457.609      Løn  457.609     

Indkomst til virksomhedsbe-

skatning  42.391      Overskud efter løn  42.391     

   Selskabsskat, 25%  10.598     

 

  ÅR 1    ÅR 1 

Personlig indkomst:    Personlig indkomst:   

Personlig indkomst fra virksomhed 

457.60

9  Personlig indkomst fra virksomhed 

457.60

9 

Personlig indkomst før AM-bidrag 

457.60

9  Personlig indkomst før AM-bidrag 

457.60

9 

         

AM-bidrag, 8% 36.609  AM-bidrag, 8% 36.609 
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Personlig indkomst efter AM-bi-

drag 

421.00

0  

Personlig indkomst efter AM-bi-

drag 

421.00

0 

         

Ligningsmæssige fradrag    Ligningsmæssige fradrag   

Beskæftigelsesbidrag, 6,95%, maks 

22.3000 -22.300  

Beskæftigelsesbidrag, 6,95%, maks 

22.3000 -22.300 

Ligningsmæssige fradrag -22.300  Ligningsmæssige fradrag -22.300 

         

Skattepligtig indkomst 

398.70

0  Skattepligtig indkomst 

398.70

0 

     

Skatteberegning ÅR 1  Skatteberegning ÅR 1 

         

Skat 29,60 % 

118.01

5  Skat 29,60 % 

118.01

5 

Bundskat 5,83%  24.544  Bundskat 5,83%  24.544 

Topskat 15% af (421.000) 0  Topskat 15% af (421.000) 0 

Personfradrag 29,60%+5,83% af 

42.000 -14.881  

Personfradrag 29,60%+5,83% af 

42.000 -14.881 

  

127.67

9    

127.67

9 

Betalt A/C skat (virksomhedsskat) 10.598  Betalt A/C skat (virksomhedsskat) 0 

Samlet skat 

138.27

7  Samlet skat 

127.67

9 

AM-bidrag 36.609  AM-bidrag 36.609 

         

Restskat 

174.88

5  Restskat 

164.28

8 
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Opsparet overskud ekskl. Virksom-

hedsskat 31.793      

Opsparet overskud inkl. Virksom-

hedsskat 42.391      

 

Ovenstående eksempel viser at ved en personlig indkomst i enkeltmandsvirksomheden, som sva-

rer til den udbetalte løn i selskabet, kommer skatten for enkeltmandsvirksomheden og selskabet 

til at udgøre det samme. Dette skyldes, at der i enkeltmandsvirksomheden kan opspares en del af 

overskuddet, som derved beskattes foreløbigt med en skat svarende til selskabsskatteprocenten. I 

denne beregning er der ikke taget højde for, at der ved anvendelse af virksomhedsskatteordnin-

gen kan være et kapitalafkast, som flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst.  

 

Ovenstående eksempel er lavet for at vise, at der skattemæssigt ikke er de store forskelle på op-

start af et anpartsselskab i forhold til en enkeltmandsvirksomhed, som anvender virksomhedsskat-

teordningen. Endvidere er beregningen lavet for at vise, at man ved anvendelse af virksomheds-

skatteordningen kan opnå nogle af de samme fordele som ved beskatning af et kapitalselskab, da 

man har mulighed for at opspare en del af virksomhedens overskud, og virksomhedens renteudgif-

ter kan fradrages i virksomhedens skattemæssige resultat. 

 

Da der ikke er den store forskel skattemæssigt på, om ejeren vælger at opstarte et anpartsselskab 

eller en personlig virksomhed, som anvender virksomhedsskatteordningen, skal ejeren ved valg af 

virksomhedsform overveje nedenstående. 

 

Det skal blandt andet overvejes, hvilken risiko ejeren er villig til at løbe – er ejeren villig til at hæfte 

med hele sin private formue ved opstart af en personlig virksomhed, eller vil ejeren kun hæfte 

med din indskudte kapital i selskabsform? 

Derudover skal ejeren vælge, hvilken kapital han har til rådighed. Er det overhovedet muligt at op-

starte et selskab, har ejeren kr. 50.000, som ejeren kan indskydes i et anpartsselskab, eller er der 

mulighed for at låne pengene i banken? Hvis ikke ejeren enten har eller kan låne kr. 50.000 til op-

start af et selskab, er denne virksomhedsform ikke aktuel. 
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Derudover skal ejeren finde ud af, hvilke regnskabskrav ejeren er villig til at opfylde. I personligt 

regi skal der kun udarbejdes regnskab, hvis ejeren vælger at anvende virksomhedsskatteordnin-

gen. Regnskabet aflægges efter Årsregnskabsloven, men skal ikke revideres. I selskabsregi skal der 

også aflægges regnskab efter Årsregnskabsloven. Som udgangspunkt skal regnskabet for et sel-

skab revideres, dog kan dette fravælges, hvis man opfylder betingelserne herfor. Ejeren skal der-

udover overveje, om han er villig til at virksomhedens regnskaber bliver offentligt tilgængelige, 

hvilket er tilfældet i selskabsregi, da disse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. 

 

Fordelen for ejeren ved at opstarte i personligt regi er, at det er nemt at etablere en enkeltmands-

virksomhed, der er intet kapitalkrav og der er ikke krav om revision eller offentliggørelse af regn-

skaber. Endvidere er der en simpel ledelsesstruktur. I forhold til beskatningen af en personlig virk-

somheden er fordelene, at ejeren kan anvende virksomhedsskatteordningen, hvor ejeren kan 

opnå nogle af de samme fordele som ved kapitalselskab.  

 

Ulempen for ejeren ved opstart af en personlig virksomhed er, at ejeren kommer til at hæfte med 

hele sin personlige formue. 

 

Fordelen ved at opstarte et selskab er, at der er begrænset hæftelse, hvilket vil sige, at ejeren kun 

hæfter med den indskudte kapital.  

 

Ulempen ved at opstarte et selskab er, at der er en del mere administration ved udbetaling af løn 

til ejeren, da der skal tilbageholdes AM-bidrag og A-skat, og det skal indberettes til SKAT. Endvi-

dere er der et kapitalkrav på kr. 50.000, og en mere omfattende stiftelse.  
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8. Konklusion  

Der er mange muligheder for opstart af en virksomhed i Danmark. Der findes blandt andet person-

lige virksomheder og selskaber.  

 

Ved opstart af en personlig virksomhed er der ingen kapitalkrav. Stiftelsen skal anmeldes til SKAT 

og Erhvervsstyrelsen, hvorefter virksomheden får tildelt et CVR-nr. I personlige virksomheder hæf-

ter ejeren med hele sin formue. Personlige virksomheder beskattes efter Personskatteloven eller 

Virksomhedsskatteloven. Der skal opgøres et skattemæssigt resultat før og efter renter, som an-

vendes ved beskatningen. 

 

Personlige virksomheder som beskattes efter Personskatteloven, beskattes som udgangspunkt af 

hele virksomhedens overskud (resultat før renter) som personlig indkomst og renterne beskattes 

som kapitalindkomst.  

 

Beskattes man efter kapitalafkastordningen, beskattes virksomhedens overskud før renter også 

som personlig indkomst, og renterne beskattes som kapitalindkomst. Her beregnes et kapitalaf-

kast, som flyttes fra den personlige indkomst til kapitalindkomst. Dette medfører en lavere beskat-

ning i forhold til Personskatteloven. I kapitalafkastordningen skal der hvert år opgøres et kapitalaf-

kastgrundlag og beregnes et kapitalafkast.  

 

Anvendes virksomhedsskatteordningen beskattes virksomhedens resultat efter renter som per-

sonlig indkomst. Der er altså fuldt fradrag for virksomhedens renteudgifter, da de kan fradrages i 

den personlige indkomst. Dette medfører en lavere beskatning end hvis Personskatteloven anven-

des og kan også føre til en lavere beskatning end ved anvendelse af kapitalafkastordningen, hvis 

virksomheden har store renteudgifter. 

 

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen har man mulighed for at opspare noget af virk-

somhedens overskud og dermed opnå en mere optimal beskatning. Dette kan være en fordel, hvis 

virksomheden har store overskud, da man her har mulighed for at opspare en del af overskuddet. 
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Virksomhedsskatteordningen er den mest komplekse af de 3 beskatningsmuligheder. Der skal ved 

indtræden i virksomhedsskatteordningen opgøres en indskudskonto, og der skal hvert år opgøres 

et kapitalafkastgrundlag og beregnes et kapitalafkast. Hvis virksomheden har lave renteudgifter, 

kan det være en fordel at anvende kapitalafkastordningen i stedet for virksomhedsskatteordnin-

gen, da denne er mere enkel at anvende. 

 

Denne opgave har givet den konklusion, at det skattemæssigt bedst kan betale sig for casevirk-

somheden at anvende virksomhedsskatteordningen ved opstart af en personlig virksomhed. Virk-

somhedsskatteordningen er den, der fremkommer med den laveste skat.  

 

Ved opstart af selskaber er der et kapitalkrav på kr. 50.000. Ved stiftelsen af et selskab skal der ud-

arbejdes stiftelsesdokumenter, vedtægter med videre. Stiftelsen skal anmeldes til SKAT og Er-

hvervsstyrelsen, hvorefter selskabet får tildelt et CVR-nr. Ejeren hæfter udelukkende med den ind-

skudte kapital i selskabet. Selskaber beskattes efter Selskabsskatteloven. Der skal opgøres et skat-

temæssigt resultat. Selskabet bliver beskattet med 25% af det skattemæssige resultat. 

 

Det er mere omstændigt at stifte et selskab end en personlig virksomhed. Ved anvendelse af virk-

somhedsskatteordningen og ved selskaber er der mere administration ved virksomhedens bogfø-

ring og regnskab end ved anvendelse af Personskatteloven og kapitalafkastordningen. Ved anven-

delse af virksomhedsskatteordningen får man nogle af de samme fordele som ved kapitalselska-

ber, heriblandt fuldt fradrag for renteudgifter. Dog skal der stadig tages højde for, at ejeren i per-

sonlige virksomheder hæfter med hele sin formue og i selskaber kun hæfter med den indskudte 

kapital. 

 

Skatteberegningerne for den personlige virksomhed ved anvendelse af virksomhedsskatteordnin-

gen og skatteberegningerne for selskaber viser, at der skattemæssigt ikke er de store forskelle. 

Dette skyldes, at der ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen opnås nogle af de samme 

fordele som ved selskaber. Heriblandt fuldt fradrag for renteudgifter, og mulighed for at opspare 

en del af årets overskud, som kun beskattes med en foreløbig skat på 25%, som svarer til beskat-

ningen af selskaber.  
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Det er derfor en personlig vurderingssag, om man vil opstarte et selskab eller en personlig virk-

somhed, hvor virksomhedsskatteordningen anvendes. Der er omkostninger forbundet ved begge 

valg i form af revisionspligt og udarbejdelse af årsrapport for et selskab og den besværlige udreg-

ning der ligger i beregningen af skatten ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Den væ-

sentligste forskel ligger i, at man ved opstart af et anpartsselskab skal være villig til og have råd til 

at indskyde kapitalen på kr. 50.000. Hvorimod der ikke skal indskydes noget i en personlig virksom-

hed. Endvidere hæfter ejeren med alt, hvad han ejer og har ved en personlig virksomhed, i forhold 

til selskaber, hvor ejeren udelukkende hæfter med den indskudte kapital. 

9. Perspektivering 

Det er pr. 1. januar 2014 blevet muligt at stifte og registrere et iværksætterselskab. Denne type 

selskab er en særlig form for anpartsselskab. Det er muligt at stifte selskabet med en selskabskapi-

tal på mellem kr. 1 og kr. 49.999. Et iværksætterselskab opbygger sin kapital gennem selskabets 

drift. Kapitalen opbygges ved at der opspares 25 % af det årlige overskud i selskabet indtil sel-

skabskapitalen og en særlig reserve til de opsparede overskud på de 25 % tilsammen udgør kr. 

50.000. Herefter er det muligt at omregistrere sit selskab til et almindeligt anpartsselskab. 64 

Fordelene ved de nye iværksætterselskaber er, at det er nemmere at etablere en virksomhed i sel-

skabsform. For vores konsulent kan dette være et godt alternativ for at slippe for den personlige 

hæftelse, der er ved personlige selskaber og samtidig have mulighed for at starte et selskab uden 

noget væsentligt indskud. 

 

Der skal udarbejdes årsrapport efter Årsregnskabslovens bestemmelser og årsrapporten skal hvert 

år indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. I henhold til casevirksomheden vil dette kræve om-

kostninger til revisor for udarbejdelse af en årsrapport. Det kan derfor være en ide for casevirk-

somheden at opstarte et iværksætterselskab, da ejeren slipper for den personlige hæftelse, og der 

ikke skal indskydes nogen kapital. Dette betyder, at ejeren vil opnå nogle af fordelene, som der er 

ved opstart af en personlig virksomhed ved, at der intet kapitalkrav er. Endvidere vil ejeren opnå 

nogle af fordelene ved et selskab, da ejeren kun hæfter med den indskudte kapital. 

 

                                                      
64 http://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskab 



 Hovedopgave HDR  2014 

 

 

Side 76 af 86 
 

Vælger ejeren at opstarte en personlig virksomhed kan der senere ske virksomhedsomdannelse til 

et anpartsselskab. En virksomhedsomdannelse vil for det meste blive lavet som en samlet omdan-

nelse af den personligt ejede virksomhed. Her bliver den personligt ejet virksomhed indskudt. 

Dette behandles efter SEL §§ 35-38 om apportindskud. En omdannelse bliver anset som at virk-

somheden ophører og de skattemæssige konsekvenser beregnes på baggrund heraf. Der kan fore-

tages en skattefri eller en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Ved skattefri virksomhedsomdan-

nelse udskydes beskatningen til et senere tidspunkt. Der er nogle regler, som skal være opfyldt før 

at der kan foretages en skattefri virksomhedsomdannelse. Reglerne fremgår af Virksomhedsom-

dannelsesloven. Ved omdannelse til et anpartsselskab med en ledelse bestående af en direktion 

alene, vil selskabet kunne drives på nogenlunde samme måde som den personlige virksomhed. 

Ejeren skal dog være opmærksom på, at selskabet er en selvstændig juridisk enhed, som skal op-

fylde Selskabslovens regler.  

 

Det kan være svært at vurdere om denne opgaves konklusion kan overføres til andre ny opstar-

tede virksomheder. Det kan dog siges, at hvis virksomheden forventer at få overskud, samt har 

høje renteudgifter vil det alt andet lige være en fordel at anvende virksomhedsskatteordningen, 

for at få de bedste skattemæssige fradrag og dermed den laveste beskatning. Dog tilkommer over-

vejelsen omkring hæftelser og den personlige vurdering af, hvor stor en grad af risiko man er villig 

til at pålægge sig selv og sin familie. I de fleste tilfælde vil det alt andet lige være mest optimalt en-

ten at opstarte en personlig virksomhed, hvor virksomhedsskatteordningen anvendes eller at op-

starte et selskab. 
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11. Bilag 

11.1. Bilag 1 - Budget for de kommende 3 år - selskab  
 

Resultatopgørelse   År 1   År 2   År 3 

              

Omsætning   700.000  850.000  1.100.000 

Omsætning i alt   700.000  850.000  1.100.000 

          

Løn   -125.000  -200.000  -300.000 

Øvrige personaleomk.   -5.000  -5.000  -5.000 

Lønninger i alt   -130.000  -205.000  -305.000 

          

Ejendomsskatter   -61.200  -61.200  -61.200 

Øvrige lokaleomkostninger   -2.000  -2.000  -2.000 

Andre eksterne omk.   -125.000  -105.000  -105.000 

Andre eksterne omk. I alt   -188.200  -168.200  -168.200 

          

Afskrivninger   -133.333  -133.333  -133.333 

Afskrivninger i alt   -133.333  -133.333  -133.333 

          

Resultat før renter   248.467  343.467  493.467 

          

Renteindtægter   0  5.000  5.000 

Renteudgifter   -200.000  -200.000  -200.000 

Låneomkostninger   -10.000  0  0 

Renter i alt   -210.000  -195.000  -195.000 

          

Årets resultat   38.467   148.467   298.467 
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Balance    År 1   År 2   År 3 

Aktiver         

Ejendom   4.000.000  3.866.667  3.733.334 

Ejendomme i alt   4.000.000  3.866.667  3.733.334 

          

Anlægsaktiver i alt   4.000.000  3.866.667  3.733.334 

          

Bankkonto   83.467  358.267  762.067 

Bankkonto   83.467  358.267  762.067 

          

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   15.000  22.000  50.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   15.000  22.000  50.000 

          

Omsætningsaktiver i alt   98.467  380.267  812.067 

          

Aktiver i alt   4.098.467  4.246.934  4.545.401 

Passiver         

Egenkapital         

EK primo         

Indskud   50.000  50.000  50.000 

Årets hævninger         

Overført resultat   0  38.467  186.934 

Årets overførte resultat   38.467  148.467  298.467 

Egenkapital i alt   88.467  236.934  535.401 

          

Lån ejendom   4.000.000  4.000.000  4.000.000 

Lån i alt   4.000.000  4.000.000  4.000.000 

          

Anden gæld   10.000  10.000  10.000 

Anden gæld i alt   10.000  10.000  10.000 

       

Passiver i alt   4.098.467  4.246.934  4.545.401 

Afstemning   0   0   0 
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11.2. Bilag 2 - Budget for de kommende 3 år - personlig virksomhed  
 

Resultatopgørelse   År 1   År 2   År 3 

              

Omsætning   700.000  850.000  1.100.000 

Omsætning i alt   700.000  850.000  1.100.000 

          

Løn         

Øvrige personaleomk.   -5.000  -5.000  -5.000 

Lønninger i alt   -5.000  -5.000  -5.000 

          

Ejendomsskatter   -61.200  -61.200  -61.200 

Øvrige lokaleomkostninger   -2.000  -2.000  -2.000 

Andre eksterne omk.   -125.000  -105.000  -105.000 

Andre eksterne omk. I alt   -188.200  -168.200  -168.200 

          

Afskrivninger   -133.333  -133.333  -133.333 

Afskrivninger i alt   -133.333  -133.333  -133.333 

          

Resultat før renter   373.467  543.467  793.467 

          

Renteindtægter   0  5.000  5.000 

Renteudgifter   -200.000  -200.000  -200.000 

Låneomkostninger   -10.000  0  0 

Renter i alt   -210.000  -195.000  -195.000 

          

Årets resultat   163.467   348.467   598.467 
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Balance    År 1   År 2   År 3 

Aktiver         

Ejendom   4.000.000  3.866.667  3.733.334 

Ejendomme i alt   4.000.000  3.866.667  3.733.334 

          

Anlægsaktiver i alt   4.000.000  3.866.667  3.733.334 

          

Bankkonto   83.467  358.266  762.066 

Bankkonto   83.467  358.266  762.066 

          

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   15.000  22.000  50.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser   15.000  22.000  50.000 

          

Omsætningsaktiver i alt   98.467  380.266  812.066 

          

Aktiver i alt   4.098.467  4.246.933  4.545.400 

Passiver         

Egenkapital         

EK primo   0  88.467  236.933 

Indskud   50.000  0  0 

Årets hævninger   -125.000  -200.000  -300.000 

Overført resultat   0  0  0 

Årets overførte resultat   163.467  348.467  598.467 

Egenkapital i alt   88.467  236.933  535.400 

          

Lån ejendom   4.000.000  4.000.000  4.000.000 

Lån i alt   4.000.000  4.000.000  4.000.000 

          

Anden gæld   10.000  10.000  10.000 

Anden gæld i alt   10.000  10.000  10.000 

          

Passiver i alt   4.098.467  4.246.933  4.545.400 

Afstemning   0   0   0 
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11.3. Bilag 3 - Beregning efter Personskatteloven 
 

 ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3 

Virksomhed           

         

Resultat 163.467  348.467  598.467 

         

Ikke fradragsberettigede omkostninger 10.000  0  0 

Regnskabsmæssige afskrivninger 133.333  133.333  133.333 

Skattemæssige afskrivninger, 4% -160.000  -160.000  -160.000 

         

Skattemæssigt resultat 146.800  321.800  571.800 

         

Renteindtægter 0  5.000  5.000 

Renteudgifter -200.000  -200.000  -200.000 

         

Resultat før renter 346.800   516.800   766.800 

 

  ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3 

Personlig indkomst:           

Personlig indkomst fra virksomhed 346.800  516.800  766.800 

Værdi af fri bil 0  0  0 

Personlig indkomst før AM-bidrag 346.800  516.800  766.800 

         

AM-bidrag, 8% 27.744  41.344  61.344 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 319.056  475.456  705.456 

         

Kapitalindkomst:        

Kapitalafkast 0  0  0 

Anden kapitalindkomst -200.000  -195.000  -195.000 

Kapitalindkomst -200.000 

 

-195.000 

 

-195.000 
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Ligningsmæssige fradrag        

Beskæftigelsesbidrag, 6,95%, maks 22.300 -22.300  -22.300  -22.300 

Ligningsmæssige fradrag 0  0  0 

Ligningsmæssige fradrag -22.300  -22.300  -22.300 

         

Skattepligtig indkomst før modregning 96.756  258.156  488.156 

         

Uudnyttede underskud fra tidligere år 0  0  0 

         

Skattepligtig indkomst 96.756  258.156  488.156 

         

Den beregnede bundskat kan modregnes i underskud 0  0  0 

Underskud til fremførsel 0   0   0 

 

Skatteberegning ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3 

Skat 29,60 % 28.640  76.414  144.494 

Bundskat 5,83%  18.601  27.719  41.128 

Topskat 15% af (421.000) 0  8.168  42.668 

Personfradrag 29,60 % + 5,83% af 42.000 -14.881  -14.881  -14.881 

Ejendomsværdiskat 0  0  0 

Bundskat til modregning i underskud 0  0  0 

  32.360  97.420  213.409 

Betalt Aconto skat (virksomhedsskat) 0  0  0 

Samlet skat 32.360  97.420  213.409 

AM-bidrag 27.744  41.344  61.344 

         

Restskat 60.104   138.764   274.753 

      

 
 



 Hovedopgave HDR  2014 

 

 

Side 84 af 86 
 

11.4. Bilag 4 - Beregning efter kapitalafkastordningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomhed ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3 

            

         

Resultat 163.467  348.467  598.467 

         

Ikke fradragsberettigede omkostninger 10.000  0  0 

Regnskabsmæssige afskrivninger 133.333  133.333  133.333 

Skattemæssige afskrivninger, 4% -160.000  -160.000  -160.000 

         

Skattemæssigt resultat 146.800  321.800  571.800 

         

Renteindtægter 0  5.000  5.000 

Renteudgifter -200.000  -200.000  -200.000 

         

Resultat før renter 346.800   516.800   766.800 

 

 

Kapitalafkastgrundlag Primo år 1 Primo år 2 Primo år 3 

        

Ejendom 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Tilgodehavender 0 15.000 22.000 

Bankkonto 0 0 0 

Lån 0 0 0 

Anden gæld 0 0 0 

       

  4.000.000 4.015.000 4.022.000 

Kapitalafkast 2 % 80.000 80.300 80.440 
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  ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3 

Personlig indkomst:           

Personlig indkomst fra virksomhed 266.800  436.500  686.360 

Værdi af fri bil 0  0  0 

Personlig indkomst før AM-bidrag 266.800  436.500  686.360 

         

AM-bidrag, 8% 21.344  34.920  54.909 

Personlig indkomst efter AM-bidrag 245.456  401.580  631.451 

         

Kapitalindkomst:        

Kapitalafkast 80.000  80.300  80.440 

Anden kapitalindkomst -200.000  -195.000  -195.000 

Kapitalindkomst -120.000  -114.700  -114.560 

         

Ligningsmæssige fradrag        

Beskæftigelsesbidrag, 6,95%, maks 22.300 -18.543  -22.300  -22.300 

Ligningsmæssige fradrag 0  0  0 

Ligningsmæssige fradrag -18.543  -22.300  -22.300 

         

Skattepligtig indkomst før modregning 106.913  264.580  494.591 

         

Uudnyttede underskud fra tidligere år 0  0  0 

Skattepligtig indkomst 106.913  264.580  494.591 

         

Den beregnede bundskat kan modregnes i underskuddet 0  0  0 

         

Overskud til fremførsel 0   0   0 
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Skatteberegning ÅR 1   ÅR 2   ÅR 3 

            

Skat 29,60 % 31.656  78.316  146.399 

Bundskat 5,83%  14.310  23.412  36.814 

Topskat 15% af (421.000) 0  0  31.568 

Personfradrag 29,60%+5,83% af 42.800 -14.881  -14.881  -14.881 

Ejendomsværdiskat 0  0  0 

Bundskat til modregning i underskud 0  0   0 

  31.076  86.847  199.900 

Betalt A/C skat (virksomhedsskat) 0  0  0 

Samlet skat 31.076  86.847  199.900 

AM-bidrag 21.344  34.920  54.909 

         

Restskat 52.420   121.767   254.808 

 


