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1. Indledning

1.1 Indledning

Der har altid været en diskussion omkring, hvornår man som privatperson kan kalde sin hobby for

bare en hobby eller for en forretning. Når hobbyen bliver mere end en hobby, begynder man her at

tale om en selvstændig erhvervsdrivende, men hvornår er man selvstændig erhvervsdrivende? Det

kan være svært at skelne mellem, hvornår en hobby bliver en forretning, derfor ses det ofte, at virk-

somhedsejer anvender personskatteloven som beskatningsform. Det er typisk manglende viden om

de forskellige beskatningsformers fordele og ulemper, der får mange erhvervsdrivende til at vælge

personskatteloven frem for de mere hensigtsmæssige beskatningsformer.

Når en person er selvstændig erhvervsdrivende, giver det mulighed for at vælge mellem tre forskel-

lige beskatningsformer; personskatteloven, kapitalafkastningsordningen og virksomhedsskatteord-

ningen. For de erhvervsdrivende kan det være svært at gennemskue reglerne for kapitalafkastord-

ningen og virksomhedsskatteordningen samt, hvilken af ordningerne der er den mest optimale for

den enkelte erhvervsdrivende. Det kan derfor være en fordel at få assistance fra en revisor eller en

skatterådgiver, som kan hjælpe med udarbejdelsen af det ekstra materiale, som disse to ordninger

kræver. De tre beskatningsformer har hver deres fordele og ulemper, men på grund af de erhvervs-

drivendes manglende forståelse herfor, vælger mange derfor ikke i den optimale beskatningsform.

Afhandlingen vil belyse forskellen på erhvervs- og ikke erhvervsdrivende personer samt de beskat-

ningsformer, der knytter sig hertil. Afhandlingen vil henvende sig til revisorer og rådgivere, som

skal vejlede indenfor området.

1.2 Problemformulering

På baggrund af indledningen er følgende problemformulering udarbejdet; Hvordan defineres en

selvstændig erhvervsdrivende person, kan den erhvervsdrivende selv vælge beskatning efter person-

skatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. Hvilken af disse beskat-

ningsformer er den mest optimale for den erhvervsdrivende.

Undersøgelsesspørgsmål

1.Hvordan defineres en selvstændig erhvervsdrivende person?

2.Hvad er kravene for anvendelse af personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksom-

hedsskatteordningen?

3.Hvilke forskelle og ligheder er der herimellem?
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4.Hvordan behandles den skattepligtige indkomst ved underskud?

5.Hvilken beskatningsform er den mest optimale at anvende for den selvstændige erhvervsdri-

vende?

1.3 Afgrænsning

Afhandlingen vil primært tage udgangspunkt i en caseperson, som har en personlig drevet virksom-

hed, hvorfor afhandlingen ikke berører alle forhold inden for de forskellige beskatningsformer.

Der tages kun udgangspunkt i personer, der er fuld skattepligtige i Danmark og som ikke har sam-

levende ægtefælle.

Udregningerne tager udgangspunkt i indkomståret 2014, hvorfor satser og regler frem til april 2014

benyttes.

Afhandlingen vil kun omfatte personlige enkeltmandsvirksomheder, og afhandlingen vil derfor ikke

komme ind på forhold vedrørende ApS, A/S, I/S, P/S eller K/S.

1.4 Målgruppe

Afhandlingens målgruppe er revisorer og rådgivere, som arbejder med selvstændige erhvervsdri-

vende. Afhandlingen er tiltænkt som en overbliksgivende og forståelig beskrivelse af regler og be-

skatningsformer inden for beskatning af privatpersoner.

1.5 Metodevalg & struktur

Afhandlingen er opbygget ud fra den induktive metode1 og vil ved hjælp af udregning, kendsger-

ninger og data lede frem til en teori omkring, hvilken af de tre beskatningsformer som er optimal at

bruge for vores caseperson. Svagheden ved at anvende den induktive metode, er at dens konklusion

bygger på enkelte observeringer og ikke en samlet enhed; det vil sige, at konklusionen på denne

afhandling ikke nødvendigvis er den samme konklusion i et andet scenarium.

Kvaliteten af de indsamlede data vurderes pålideligt og troværdigt, da der udelukkende er tale om

sekundært data.

Der henvises til litteraturliste, jf. kapitel 11 for specifikation af anvendt materiale og litteratur.

1 Ib Andersen: Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udgave 2008,

Samfundslitteratur
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Nedenstående figur viser afhandlingens overordnede struktur og opbygning;

Figur 1 – Afhandlingens struktur

Som metodefiguren illustrerer, så er opgaven delt op i en del 1, del 2 og del 3.

Del 1 rummer kapitel 1, som er den indledende del, og her fastsættes opgavens overordnede ram-

mer. Kapitlet indeholder indledning, problemformulering, afgrænsning, målgruppe og metodevalg.

Del 2 vil være fra kapitel 2 – 8, som er den beskrivende og analyserende del af opgaven. Her vil vi

definere og afgrænse begrebet selvstændig erhvervsdrivende samt præsentere casepersonen, som vi

vil anvende til besvarelse af problemformuleringen. Herefter vil vi gennemgå reglerne ved anven-

delse af de forskellige beskatningsordninger samt foretagne konkrete beregninger på baggrund af

vores caseperson. Dernæst vil vi sammenligne de 3 beskatningsformer, hvor fordele og ulemper vil

blive gennemgået. Til sidst vil vi sammenligne reglerne ved underskud og foretage konkrete bereg-

ninger.

Del 3 er den afsluttende del, som vil rumme en samlet konklusion på problemstillingen, som nævnt

i kapitel 1, samt en perspektivering.

Del 3 - Afslutning

Kapitalafkastordningen samt udregninger

Kapitel 8 Underskud i virksomhed samt udregninger

Kapitel 6 Virksomhedsskatteordningen samt udregninger

Kapitel 7 Sammenfatning af PSL, KAO & VSO

Kapitel 10 Perspektivering

Del 1 - Indledning

Indledning og problemformulering m.m.Kapitel 1

Del 2 - Teori & Analyse

Kapitel 2 Selvstændig erhvervsdrivende

Kapitel 9 Konklusion

Kapitel 3 Præsentation af caseperson

Kapitel 4 Personskatteloven samt udregninger

Kapitel 5
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2. Selvstændig erhvervsdrivende

2.1 Selvstændig erhvervsdrivende kontra hobbyvirksomhed

Skattelovgivningen indeholder ikke en reel definition på begrebet ”selvstændig erhvervsdrivende”.

Der er udarbejdet en række bestemmelser i selskabslovgivningen § 4, men disse er ikke udtømmen-

de og afgrænser heller ikke begrebet ”selvstændig erhvervsdrivende”. I den juridiske vejledning

karakteres en selvstændig erhvervsdrivende ved, at der for egen regning og risiko drives virksom-

hed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. Den personligt drevne virksomhed

skal udøves regelmæssigt og over en længere periode. Endvidere anses skattepligtige, der driver en

personlig fremstillingsvirksomhed eller virksomhed inden for industri, håndværk og landbrug som

selvstændige erhvervsdrivende.2

Når man taler om selvstændige erhvervsdrivende, er det ofte svært at skelne mellem erhvervsdri-

vende kontra ikke-erhvervsdrivende virksomheder. Det er derfor nødvendigt at afgrænse begrebet.

Når begrebet skal afgrænses, er problemerne ofte i form af, at virksomhedens primære aktiviteter er

af private karakter, derfor bliver ikke-erhvervsmæssige virksomheder kaldt for hobbyvirksomheder.

I den juridiske vejledning, afsnit C.C.1.3.1, er der opstillet en række kriterier for afgræsningen af

hobbyvirksomheder. I afsnittet fremgår det, at hvis virksomheden er rentabel, giver det ikke anled-

ning til tvivl om, hvorvidt det er en hobby- eller erhvervsvirksomhed. Her menes det, at virksomhe-

den skal give overskud over en længere periode på den primære drift, ligeledes skal den fremmed-

kapital og den investerede egenkapital kunne forrentes, samt at der er mulighed for at give en rime-

lig driftsherreløn.

I den juriske vejledning, afsnit C.C.1.3.1, nævnes intensitetskravet som en yderligere betingelse for,

at en virksomhed kan anses for, at have erhvervsmæssig karakter. Intensitetskravet kræver, at om-

sætningen i virksomheden har en vis minimumsstørrelse for at den kan kalde sig erhvervsvirksom-

hed. I afsnittet er der også opstillet en række sager, hvor sondringen mellem hobbyvirksomheder og

selvstændige erhvervsdrivende er afgjort ved retten.3

Som eksempel kan der henvises til SKM.2013.745.ØLR. Afgørelsen omhandler en skatteyder, som

nægtes fradrag for virksomhedens underskud, da virksomheden siden stiftelsen havde været drevet

med årlige underskud. Derfor fandt landsretten bevisførelse for, at virksomheden ikke opfyldte ren-

2Den juridiske vejledning C.C.1.1.1
3 Den juridiske vejledning C.C.1.3.1
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tabilitetskravet, idet virksomheden ikke havde udsigter til at blive drevet med en rimelig fortjeneste,

og virksomheden kunne derfor ikke anses for erhvervsmæssig.4

2.2 Delkonklusion

Der er ikke en konkret definition af begrebet selvstændig erhvervsdrivende, men der er en række

bestemmelser, som ikke er udtømmende. En selvstændig erhvervsdrivende kan som udgangspunkt

defineres ved, at der for egen regning og risiko drives virksomhed med det formål at opnå et over-

skud. Virksomheden skal udøves regelmæssigt og over en længere periode. Erhvervsdrivende, som

driver en personlig fremstillingsvirksomhed eller virksomhed inden for industri, håndværk og land-

brug, anses også som selvstændig erhvervsdrivende. Der findes ikke en egentlig definition af begre-

bet ”selvstændige erhvervsdrivende”, der henstilles derfor til praksis.

3. Præsentation af caseperson

For at kunne understøtte vores afhandling har vi været nødsaget til at opfinde en fiktiv case-person,

Jens Jensen, samt et fiktivt driftsregnskab for hans selvstændige erhvervsvirksomhed, Kobberfa-

brikken.

Jens har en velfungerende virksomhed, som udvikler kobberlysestager. Jens ejer virksomheden 100

%, som drives fra lejede lokaler; bestående af et mindre kontor og et værksted. Virksomheden har

eksisteret siden 2006 og har på nuværende tidspunkt tre ansatte, hvoraf den ene medarbejder har

fokus på administration, og de resterende beskæftiger sig med den primære drift. Jens Jensen udgør

selv en bærende del af arbejdsstyrken. Jens modtager ikke løn fra virksomheden, hvorfor virksom-

hedens overskud betragtes som dennes løn, som han bliver beskattet af. Siden virksomheden blev

etableret, har Jens været beskattet efter reglerne i personskatteloven og har derfor ikke noget opspa-

ret overskud i virksomheden.

Der er for virksomheden udarbejdet et budget for 2014, hvilket er vist jf. nedenstående (figur 2), og

dette budget fungerer som værdigrundlag for senere beregninger. Vi har forudsat, at Jens bor i

Guldborgsund Kommune og beskattes derfor af satserne herfor. Jens har ikke nogen samlevende

ægtefælle.

4 https://afg.tax.dk:8443/2133373.htm
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Figur 2 – Budget for 2014

Resultatopgørelse for 2014

Omsætning 3.758.179

Produktionsomkostninger (1.606.422)

Bruttoresultat 2.151.757

Andre eksterne omkostninger (281.386)

Personaleomkostninger (1.009.598)

Af- og nedskrivninger (80.000)

Driftsresultat 780.773

Finansielle indtægter 1.210

Finansielle omkostninger (27.746)

Resultat før skat 754.237

Årets resultat 754.237

Balance for 2014

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 240.000 Kapitalindestående 337.687

Anlægsaktiver 240.000

Bankgæld 210.000

Fremstillede varer og handelsvarer 516.608 Langfristede gældsforpligtelser 210.000

Varebeholdninger 516.608

Kassekredit 187.010

Tilgodehavende fra salg 313.182 Leverandørgæld 269.091

Andre tilgodehavende 6.100 Anden gæld 98.102

Tilgodehavende 319.282 Kortfristede gældsforpligtelser 554.203

Likvidebeholdninger 26.000

Omsætningsaktiver 861.890

Aktiver 1.101.890 Passiver 1.101.890
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4. Personskatteloven

4.1 Indledning

Personskatteloven bekendtgøres som lov om indkomstskat for personer5. Ved indførelse af den nye

personskattelov i 1987 blev der indført væsentlige ændringer i reglerne for beregning af fysiske

personer. Disse regler blev suppleret med indførelse af virksomhedsskatteloven, som omhandlede

virksomhedsskatteordningen og senere kapitalafkastordningen. Der blev i denne forbindelse indar-

bejdet begreberne; personlig indkomst og kapitalindkomst, som hver har sit eget begreb af skatte-

mæssig værdi. Den skattepligtige indkomst skal opgøres efter personskatteloven § 1, der skal defi-

nere, om en indkomst er skattepligtig og om en udgift er fradragsberettiget.

Ifølge statsskatteloven skal fuldt skattepligtige personer betale indkomstskat til Danmark og dermed

rette sig efter personskattelovens regler. Ifølge statsskattelovens § 2 defineres det, at der påhviler en

skattepligtig indkomst for enhver person, der er bosat i landet eller på anden måden har hjemsted i

Danmark, f.eks. i forbindelse med arbejde6.

4.2 Indkomstbegreber

Ved opgørelsen af skattepligtig indkomst er der følgende indkomst- og fradragsbegreber;

 Personlig indkomst, PSL § 3

 Kapitalindkomst, PSL § 4

 Ligningsmæssige fradrag

Derudover findes der CFC-indkomst og aktieindkomst, vi vil ikke komme yderligere ind på dette,

da det ikke vurderes relevant for opgaven.

Den skattepligtige indkomst opgøres efter PSL, jf. nedenstående;

Figur 3 – Opgørelse af skattepligtig indkomst

5 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145909
6 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=63303

Personlig indkomst

+/- Kapitalindkomst

- Ligningsmæssige fradrag

= Skattepligtig indkomst
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4.2.1 Personlig indkomst

Jf. PSL § 3 omfatter den personlige indkomst alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige

indkomst, og som ikke er kapitalindkomst eller aktieindkomst. Det vil sige, at der ikke findes en

udtømmende liste over den indkomst, som skal beskattes som personlig indkomst; indkomsten skal

i stedet afgrænses fra at være kapitalindkomst eller aktieindkomst. Personlig indkomst kan eksem-

pelvis være lønindkomst, honorarer, sygedagpenge og overskud fra selvstændig erhvervsvirksom-

hed.

Reglerne medfører, at en person, der driver virksomhed, får fuldt skattemæssigt fradrag for de er-

hvervsmæssige omkostninger, via fradraget i den personlige indkomst. Samtidig er det dog ikke

muligt for en lønmodtager at få de samme fradrag i den personlige indkomst. I stedet har lønmodta-

geren mulighed for at fratrække enkelte omkostninger under de ligningsmæssige fradrag, som be-

skattes lempeligere.

4.2.2 Kapitalindkomst

Jf. PSL § 4 udgør kapitalindkomsten det samlede nettobeløb af indtægter og udgifter (nettoind-

komstprincippet). Den primære kapitalindkomst er renteindtægter, renteudgifter og skattepligtige

gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven. Da kapitalindkomsten opgøres efter

nettoindkomstprincippet, kan kapitalindkomsten være negativ og dermed skulle modregnes i den

skattepligtige indkomst.

4.2.3 Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag er de fradrag, der gives i den skattepligtige indkomst, men som ikke ind-

går i den personlige indkomst eller kapitalindkomsten. Ligningsmæssige fradrag får derfor en lavere

skattemæssig værdi svarende til den samlede skatteprocent for kommune, kirke og sundhedsbidrag.

De oftest anvendte ligningsmæssige bidrag er befordringsbidrag, fradrag for gaver til visse forenin-

ger samt fradrag for gaver til kulturinstitutioner7. Der er i 2014 givet et maks. fradrag på 3 t.kr.8,

som skal dække faglige kontingenter. Dette gælder dog ikke for A-kasse, efterløn eller fleksydel-

sesordninger.

7 http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=2061680&vId=209219
8 Deloitte.; Skatten 2013/14, Deloitte Skat 2014
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4.3 Skatteberegning

Når den skattepligtige indkomst er opgjort, skal der ske en udregning af skatten. Her tages der ud-

gangspunkt i følgende punkter;

 Bund- og topskat, PSL § 6 og 7

 Udligningsskat, PSL § 7a

 Sundhedsbidrag, PSL § 8

 Skat af aktieindkomst, PSL § 8a

 Skat af CFC-indkomst, PSL § 8b

 Skat svarende til kommunal indkomstskat, PSL § 8c

Summen af ovenstående giver den samlede skat til indbetaling for indkomståret. Som nævnt tidlige-

re anvendes CFC-indkomst ikke, hvorfor denne ikke vil blive beskrevet yderligere.

4.3.1 Bund- og topskat

Bundskat beregnes ud fra regler i PSL § 6. I indkomståret 2014 udgør bundskatten 6,83 % af den

personlige indkomst samt den positive nettokapitalindkomst.

Topskatten beregnes efter reglerne i PSL § 7. Skatten udgør her 15 % af den personlige indkomst,

som overstiger 449.100 kr. for indkomståret 2014. Indkomsten er efter AM-bidrag og positiv netto-

kapitalindkomst, som overstiger et bundfradrag på 40 t.kr.9 Bundskatten nedsættes med den skatte-

mæssige værdi af personfradraget.

4.3.2 Udligningsskat

Udligningsskatten er en ekstraskat som omfatter høje pensionsudbetalinger, der efter skattereformen

i 2011 har fået en fordel. Udligningsskatten beregnes som summen af udbetalinger omfattet af pen-

sionsbeskatningslovens § 20 og 53 samt ligningslovens § 70 m.fl.10

Da dette ikke vil have nogen påvirkning på besvarelse af vores problemformulering, vil vi ikke

komme yderligere ind på dette.

9 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145909
10 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145909
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4.3.3 Sundhedsbidrag

Sundhedsbidrag er til for at betale for regionale og kommunale sundhedsydelser. Sundhedsbidraget

nedsættes med 1 % årligt, mens bundskatten bliver hævet med samme procentsats, som følge af

2009-skattereformen. Dette medfører, at sundhedsbidraget i 2019 vil være udfaset.

Sundhedsbidrag er en skat på 5 % i indkomståret 201411. Sundhedsbidraget bliver betalt af alle, som

har en skattepligtig indkomst, der overstiger personfradraget på 42.800 kr. Sundhedsbidraget ned-

sættes derfor med den skattemæssige værdi af personfradraget.

4.3.4 Skat af aktieindkomst

Som beskrevet tidligere, indgår aktieindkomsten ikke i den skattepligtige indkomst, men beskattes

særskilt. Aktieindkomsten kan f.eks. bestå af fortjenester eller tab på aktier. Aktieindkomst beskat-

tes med 27 % af den del, som ikke overskrider 48.300 kr., hvorefter den resterende del vil blive be-

skattes med 42 %.12

4.3.5 Skat svarende til kommunal indkomstskat

Kommunal indkomstskat er den skat, der skal betales til den kommune, den skattepligtige person

bor i. Den kommunale indkomstskat beregnes med den gældende beskatningsprocent i den givne

kommune for indkomståret. Hvis den skattepligtige person bor i Københavns Kommunen, vil den

kommunale indkomstskat være på 23,80 %13.

Derudover indgår kirkeskat i begrebet kommunal indkomstskat. Kirkeskatten er den skat, der beta-

les til den danske folkekirke, som bruges til vedligeholdelse af kirker mv. Kirkeskatten skal dog kun

betales, hvis den skattepligtige person er medlem af folkekirken, hvilket er efter eget valg. Hvis den

skattepligtige vælger at melde sig ud af folkekirken, vil kirkeskatten kun blive opkrævet i den peri-

ode, hvor den skattepligtige har været medlem.

Kommunal indkomstskat bliver beregnet ud fra den skattepligtige indkomst, hvor skatten nedsættes

med den skattemæssige værdi af personfradraget.

11 http://m.skat.dk/skat.pml?oId=44482
12 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145909
13 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/kommune/koebenhavn
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4.3.6 Personfradrag

Når skatten skal beregnes, gives der ifølge PSL § 9 et personfradrag, som de beregnede skatter skal

nedsættes med skatteværdien heraf. Jf. PSL § 10 udgør personfradragets grundbeløb 42.800 kr.14 for

personer over 18 år, mens for personer under 18 år udgør grundbeløbet 32.100 kr. Personfradraget

giver fradrag i de kommunale indkomstskatter samt i bundfradraget og sundhedsbidraget som nævnt

i afsnit 4.3.5.

4.3.7 Skatteloft

Skatteloftet er en indikation på, hvor høj en andel af den personlige indkomst der kan betales skat

af. For den personlige indkomst er skatteloftet på 51,7 %15 i indkomståret 2014. Hvis skatten for

indkomstskatten ville overstige 51,7 %, nedsættes satsen for beregning af topskatten med den over-

skydende procentdel, således at den rammer de 51,7 %.

Fra indkomståret 2010 blev der indført et yderligere skatteloft for positiv nettokapitalindkomst,

hvor satsen på skatteloftet gradvist blev sænket frem til indkomståret 2014, hvor skatteprocenten

nåede 42 %.

4.4 Opsparing i virksomheden

Det er ikke muligt for den erhvervsdrivende at foretage opsparing af overskud i virksomheden ved

anvendelse af reglerne i personskatteloven. Al positiv indkomst bliver beskattet i det pågældende

indkomstår.

4.5 Skattemæssige underskud

Det er forskelligt, hvordan det skattemæssige underskud behandles, når man anvender reglerne efter

personskatteloven. Der kan forekomme skattemæssige underskud i; den skattepligtige indkomst,

den personlige indkomst og aktieindkomsten.

4.5.1 Underskud i den skattepligtige indkomst

Ved underskud i den skattepligtige indkomst skal skatteværdien heraf modregnes i bund- og tops-

katten samt skatten af aktieindkomsten, som overstiger grundbeløbet. Hvis underskuddet ikke kan

14 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568&vId=0
15 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568&vId=0&prec=2011&tab=
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dækkes af bund- og topskatten eller aktieindkomsten, fremføres underskuddet til modregning i se-

nere indkomstår, jf. PSL § 13, stk. 1.

4.5.2 Underskud i den personlige indkomst

Hvis den skattepligtige har underskud i den personlige indkomst, skal underskuddet modregnes i

den positive kapitalindkomst. Hvis underskuddet ikke kan dækkes af den positive kapitalindkomst,

fremføres underskuddet til modregning i senere indkomstår, jf. PSL § 13, stk. 3.

4.6 Skatteberegning efter personskatteloven

I dette afsnit vil vi opgøre den skattepligtige indkomst og den samlede skat for Jens Jensen efter

personskattelovens bestemmelser. Der vil tages udgangspunkt i virksomhedens driftsbudget for

2014, jf. afsnit 3, figur 2. Alle satser er taget fra de seneste opgørelser fra SKAT.16 17

Figur 4 - Opgørelse af skattepligtig indkomst efter personskatteloven

16 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568&vId=0
17 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/kommune/guldborgsund

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Overskud virksomhed, før renter 780.773 62.462 718.311

Personlig indkomst 718.311

Samlet AM-bidrag 62.462

Kapitalindkomst

Renteindtægter, privat (pengeinst. Obl. Og pantebreve mv.) 4.500

Renteindtægter i virksomhed 1.210

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) (12.000)

Renteudgifter i virksomhed (27.746)

Kapitalindkomst (34.036)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag (25.000)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst 718.311

Kapitalindkomst (34.036)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst 659.275
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Figur 5 – Skattebregning efter personskatteloven

Ved beregning ud fra personskatteloven kan vi i ovenstående se, at Jens Jensen vil få en samlet

skattepligtig indkomst på 659.275 kr., som udløser en skattebetaling på 342. 978 kr. Han vil blive

beskattet af virksomhedens overskud før renter. Dette skyldes som beskrevet i afsnit 4.2.2, at rente-

udgifterne bliver fratrukket i hans kapitalindkomst. Nedslag ved beskatning over 51,7 % efter PSL §

19 stk. 1 beregnes ved at tage skatteprocenten af kommuneskatten, sundhedsbidraget, bundskatten

og topskatten fratrukket de 51,7 %. Jens får hovedsagligt dette nedslag på grund af, at han bor i en

dyr kommune.

4.7 Delkonklusion

Beskatning af personer bliver opgjort efter reglerne i personskatteloven. For at kunne blive beskattet

efter reglerne i personskatteloven, skal den skattepligtige være bemyndiget efter statsskattelovens §

2. For at opgøre den skattepligtige indkomst, skal den skattepligtige indkomst fordeles på personlig

indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssig fradrag, og herefter kan skatten beregnes ud fra de

forskellige skattesatser.

Driver den skattepligtige en personlig virksomhed, indgår virksomhedens resultat før renter i den

skattepligtige indkomst, og renteudgifter fratrækkes i kapitalindkomsten. Det er ikke et krav for den

skattepligtige at udarbejde et separat regnskab for virksomheden, men der skal blot laves en opde-

ling af årets indtægter og udgifter, som skal danne grundlag for beskatningen.

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 780.773 62.462

Bundskat 6,83 718.311 49.061

Topskat 15,00 269.211 40.382

Sundehedsbidrag 5,00 659.275 32.964

Kommuneskat 25,80 659.275 170.093

Kirkeskat 1,16 659.275 7.648

Nedslag for beskatning over 51,7% -0,93 269.211 (2.504)

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

- Kompensation for rentefradraget 3,00 34.036 (1.021)

Beregnet skat 342.978
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Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter personskattelovens bestemmelser er administrativt

den nemmeste ordning. Det er ofte også den mest gennemskuelige ordning, hvorfor en stor del af de

selvstændige erhvervsdrivende bliver beskattet herefter.

5. Kapitalafkastordning

5.1 Indledning

Kapitalafkastordningen blev i 1992 dannet ud fra virksomhedsskatteordningen for at forenkle virk-

somhedsskatteordningen og kunne dermed anvendes fra indkomståret 1993. Formålet med kapital-

afkastordningen er at begrænse behovet for anvendelse af virksomhedsskatteordningen og dermed

kunne tilbyde et alternativ til virksomhedsskatteordningen samt forenkle det administrative for de

erhvervsdrivende og skattemyndighederne. I 1993 blev kapitalafkastordningen ændret, således det

blev muligt at henlægge til konjunkturudligningskontoen, som kan sammenlignes med opsparing af

overskud under virksomhedsskatteordningen, som bliver beskrevet i afsnit 6.9.

Det var nu muligt at vælge at blive beskattet ud fra tre metoder; personskatteloven, virksomheds-

skatteordningen og kapitalafkastordningen.

5.2 Betingelser for anvendelse af kapitalafkastordningen

Jf. VSL § 22a kan kapitalafkastordningen kun anvendes af skattepligtige personer, som driver er-

hvervsvirksomhed. Det betyder, at den skattepligtige person skal drive selvstændig erhvervsvirk-

somhed, hvilket er den samme personkreds, som kan anvende virksomhedsskatteordningen. Når

kapitalafkastningsordningen vælges, skal dette angives på selvangivelsen ved hvert indkomstår. Det

er derfor muligt for den skattepligtige person frit at vælge mellem personskatteloven, virksomheds-

skatteordningen og kapitalafkastordningen fra hvert indkomstår. Hvis den skattepligtige ikke angi-

ver beskatningsform på selvangivelsen, vil beskatningen ske efter reglerne i personskatteloven. Det

er dog i henhold til VSL § 22a stk. 1 muligt at ændre beslutning, om kapitalafkastordningen skal

anvendes eller ej, frem til den 30. juni i det efterfølgende indkomstår.

5.3 Anvendelsen

Ved valg af kapitalafkastningsordningen beregnes et kapitalafkast af de aktiver, den skattepligtige

anvender erhvervsmæssigt. Kapitalafkastet kan fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges

kapitalindkomsten, herved nedsættes marginalskatten og arbejdsmarkedsbidraget. Kapitalafkastet
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kan dog ikke overstige driftsoverskuddet eller et beløb svarende til den samlede negative kapital-

indkomst.

Kapitalafkastgrundlaget udgør værdien af de aktiver, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt,

dog med undtagelse af finansielle aktiver. Ved blandet benyttede aktiver indgår værdien med den

andel, som anvendes erhvervsmæssigt jf. reglerne i VSL § 1 stk. 3.

5.4 Konjunkturudligningsordningen

Skattepligtige personer, som anvender kapitalafkastordningen, har mulighed for at opspare via en

konjunkturudligningskonto. Konjunkturudligningskontoen gør det muligt at henlægge til konjunk-

turudligninger, som fratrækkes i den personlige indkomst i henlæggelsesåret. Ved henlægningen

betales der en foreløbig konjunkturudligningsskat af samme størrelse som virksomhedsskattepro-

centen. For indkomståret 2014 udgør skatteprocenten 24,5 %18. Resten af henlæggelsen indsættes

på en spærret konto i et pengeinstitut. Den foreløbige konjunkturudligningsskat fratrækkes i slut-

skatten i det indkomstår, hvor henlæggelsen indtægtsføres. Den skattepligtige kan så senere hæve

det henlagte beløb. Dette sker oftest, når det er mere skattemæssigt optimalt. Det er dog ikke muligt

at henlægge til konjunkturudligningskontoen i samme indkomstår, som der hæves på konjunkturud-

ligningskontoen.

Efter VSL § 22b stk. 4 skal beløb, som indsættes på konjunkturudligningskontoen, være bundet i

minimum 3 måneder, men senest være hævet 10 år efter.19

Kontoen kan sammenlignes med kontoen for opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen, dog

er der her visse begrænsninger og regler for kontoen; henlæggelsen til konjukturudligningen kan

højst være 25 % af årets overskud, men minimum udgøre 5.000 kr.20

Hvis den erhvervsdrivende overgår til virksomhedsskatteordningen, kan indskuddene på konjunk-

turudligningskontoen overføres til kontoen for opsparede overskud. Derved kan man som erhvervs-

drivende overgå fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen uden, at det medfører en

beskatning af opsparingen. Omvendt kan man ikke gå fra virksomhedsskatteordningen til kapitalaf-

kastordningen uden, at blive beskattet af det opsparede overskud.

18 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven/
19 Rune Skibsted Klæsøe.: Skattekartoteket – Kapitel 51 Kapitalafkastordningen, Magnus Informatik. September 2009.
20 http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1948942&vId=209219
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5.5 Kapitalafkastgrundlag

I VSL § 22a stk. 5 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget primært består af de erhvervsmæssige

aktiver. Som hovedregel indgår passiverne ikke i opgørelsen, hvorfor kapitalafkastgrundlaget afvi-

ger fra det kapitalafkastgrundlag, som opgøres, når virksomhedsskatteordningen anvendes.

Ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget skal der foretages en samlet sammenlægning af følgende

aktiver;

 Igangværende arbejde for fremmed regning nettoværdi

 Varelager

 Varedebitorer

 Varekreditorer

Hvis dette giver en positiv nettoværdi, skal beløbet medtages under aktiver. Hvis beløbet giver en

negativ nettoværdi, skal det ikke fragå aktiverne.

Følgende aktiver kan ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget;

 Aktiver fra virksomheder omfattet af personskattelovens § 4 stk. 1, nr. 10 & 12

 Konkursaktiver

 Aktiver i dødboer

 Finansielle aktiver, generelt

 Debitorer fra salg af tjenesteydelser

Værdiansættelsen af aktiverne, som indgår i kapitalafkastgrundlaget, foregår på samme måde som

ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen jf. afsnit 6.5.

Blandede benyttede aktiver, som både benyttes privat og erhvervsmæssigt, medregnes i kapitalaf-

kastningsgrundlaget dog kun med den forholdsmæssige værdi af aktivet, som svarer til den er-

hvervsmæssige anvendelse.

5.6 Beregning af kapitalafkast

Jf. VSL § 22a stk. 2 beregnes kapitalafkastet som kapitalafkastgrundlaget ganget med afkastsatsen,

som er den samme sats, der anvendes i virksomhedsskatteordningen i 2013, som udgør 2 %21. Sat-

sen opgøres sidst på indkomståret, hvorfor afkastsatsen for 2014 stadig er uvis. Hvis den selvstæn-

21 http://www.skatteinform.dk/fakta-om-skat/graenser-og-satser/satser-for-personer.aspx
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dige erhvervsdrivendes indkomstår skulle være kortere eller længere end 12 måneder, beregnes ka-

pitalafkastsatsen forholdsmæssigt herfor.

Jf. VSL § 22a, stk. 3, kan kapitalafkastet ikke overstige den største talmæssige værdi for følgende;

 Positiv nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. PSL § 3

 Negativ nettokapitalindkomst, jf. PSL § 4.

Såfremt ovenstående skulle være en realitet, sættes de nævnte beløb til 0 kr. ved anvendelse af den-

ne regel.

Positiv nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed skal komme fra virksomheden og opgø-

res som indtægter fratrukket driftsomkostninger, afskrivninger mv. samt fratrukket årets henlæggel-

ser på konjunkturudligningskontoen. Hvis der i et indkomstår hæves på konjunkturudligningskonto-

en, skal beløbet tillægges den personlige indkomst.

Den negative nettokapitalindkomst beregnes på baggrund af omkostninger, som både vedrører den

selvstændige erhvervsvirksomhed og den skattepligtiges private renteudgifter. Ved opgørelsen ses

der bort fra kapitalafkastet samt den negative kapitalindkomst som følge af PSL § 4 stk. 1 nr. 10 &

12.

5.7 Underskud i kapitalafkastordningen

Hvis den erhvervsdrivende har negativ personlig indkomst i et indkomstår, skal der hæves et beløb

på konjunkturudligningskontoen, som svarer til underskuddet i virksomheden.22 Hvis der ikke er

foretaget tilstrækkeligt indskud på konjunkturudligningskontoen til at udligne underskuddet, så skal

underskuddet behandles efter de almindelige regler i personskatteloven § 13.

5.8 Ægtefællers fælles virksomhed

Hvis den skattepligtige er gift og samlevende med ægtefællen, når indkomståret slutter, opgør man

kapitalindkomsten på grundlag af den samlede indkomst og de samlede erhvervsmæssige aktiver

efter maksimeringsreglerne i VSL § 22a stk. 3. Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og

lægges til kapitalindkomsten for den ægtefælle, som driver virksomheden. Ejer ægtefællerne hver

deres virksomhed, fordeles kapitalafkastet forholdsmæssigt efter værdien af de erhvervsmæssige

22 VSL § 22 b, stk. 7
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aktiver. Anvender den ene ægtefælle virksomhedsskatteordningen, ses der bort fra aktiver og ind-

komst vedrørende denne virksomhed, og den personlige indkomst nedsættes derfor heraf, mens ka-

pitalindkomsten alene forhøjes hos den ægtefælle, som benytter kapitalafkastordningen. Da vi har

valgt at afgrænse dette i vores opgave, vil dette ikke blive uddybet yderligere.

5.9 Skatteberegning efter kapitalafkastordningen

For at kunne beregne den skattepligtige indkomst ud fra kapitalafkastordningen skal kapitalafkast-

grundlaget opgøres, og kapitalafkastet udregnes. Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres primo for

indkomståret, hvilket gøres på baggrund af virksomhedens balance for 2013.

Figur 6 - Balance for 2013

Balancen for 2013

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 320.000 Kapitalindestående 234.500

Anlægsaktiver 320.000

Bankgæld 210.000

Fremstillede varer og handelsvarer 355.800 Langfristede gældsforpligtelser 210.000

Varebeholdninger 355.800

Kassekredit 240.200

Tilgodehavende fra salg 313.182 Leverandørgæld 245.300

Andre tilgodehavende 10.200 Anden gæld 95.182

Tilgodehavende 323.382 Kortfristede gældsforpligtelser 580.682

Likvidebeholdninger 26.000

Omsætningsaktiver 705.182

Aktiver 1.025.182 Passiver 1.025.182
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Figur 7 - Kapitalafkastgrundlaget

Kapitalafkastet udgør 13.174 kr., som er beregnet ved kapitalafkastgrundlaget ved begyndelsen af

indkomståret ganget med kapitalafkastsatsen på 2 %. Jens Jensen kan derfor flytte 13.174 kr. fra

den personlige indkomst til kapitalindkomsten.

Jens Jensen har mulighed for at foretage en konjunkturudligning med 25 % af årets overskud inden

modregning af kapitalafkastet, som kan give en mulig opsparing. For at vise betydningen af dette,

har vi valgt at præsentere hans skattepligtige indkomst både med og uden konjunkturudligning.

5.9.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter kapitalafkastordningen uden indskud på konjunk-

turudligningskontoen

Det forudsættes, at den erhvervsdrivende hæver hele overskuddet og dermed ikke foretager nogen

opsparing i virksomheden.

Kapitalafkastgrundlaget

Aktiver

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 320.000

Fremstillede varer og handelsvarer 355.800

Tilgodehavende fra salg 313.182

Andre tilgodehavende 10.200

999.182

Passiver

Leverandørgæld 245.300

Anden gæld 95.182

340.482

Kapitalafkastgrundlag 658.700

Kapitalafkast, 2% (2013, ej opgjort i 2014) 13.174
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Figur 8 - Opgørelse af skattepligtig indkomst efter kapitalafkastordningen uden indskud på

konjunkturudligningskontoen

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Overskud virksomhed før renter 780.773

Kapitalafkast (13.174)

Henlagt til konjukturudligningskonto -

Resultat af virksomhed 767.599 61.408 706.191

Personlig indkomst 706.191

Samlet AM-bidrag 61.408

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 13.174

Renteindtægter, privat (pengeinst. obl. og pantebreve mv.) 4.500

Renteindtægter, virksomhed 1.210

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) (12.000)

Renteudgifter, virksomhed (27.746)

Kapitalindkomst (20.862)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag (25.000)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst 706.191

Kapitalindkomst (20.862)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst 660.329
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Figur 9 - Skatteberegning efter kapitalafkastordningen

Hvis Jens Jensen ikke vælger at udnytte reglerne om konjukturudligningen, får han en skattepligtig

indkomst på 660.329 kr., som dermed udløser en skattebetaling på 340.123 kr.

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 767.599 61.408

Bundskat 6,83 706.191 48.233

Topskat 15,00 257.091 38.564

Sundehedsbidrag 5,00 660.329 33.016

Kommuneskat 25,80 660.329 170.365

Kirkeskat 1,16 660.329 7.660

Nedslag for beskatning over 51,7% -0,93 257.091 (2.391)

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

- Kompensation for rentefradraget 3,00 20.862 (626)

Beregnet skat 340.123
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5.9.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter kapitalafkastordningen med indskud på konjunk-

turudligningskontoen

Som nævnt i afsnit 5.4 kan der maksimalt indskydes 25 % af årets overskud på konkunkturudligningskonto-

en.

Figur 10 – Opgørelse af skattepligtig indkomst efter kapitalafkastordningen med indskud på

konjunkturudligningskontoen

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Overskud virksomhed før renter 780.773

Kapitalafkast (13.174)

Henlagt til konjukturudligningskonto (195.193)

Resultat af virksomhed 572.406 45.792 526.613

Personlig indkomst 526.613

Samlet AM-bidrag 45.792

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 13.174

Renteindtægter, privat (pengeinst. obl. og pantebreve mv.) 4.500

Renteindtægter, virksomhed 1.210

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) (12.000)

Renteudgifter, virksomhed (27.746)

Kapitalindkomst (20.862)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag (25.000)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst 526.613

Kapitalindkomst (20.862)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst 480.751
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Figur 11 - Skatteberegning efter kapitalafkastordningen

Ved anvendelse af konjunkturudligningskontoen vil Jens få en skattepligtig indkomst på 480.751

kr., og den skattemæssige betaling vil dermed være 277.405 kr. Forskellen skyldes, at Jens Jensen

henlægger 25 % af virksomhedens overskud før renter, på i alt 195.193 kr., hvoraf der betales 24,5

% i acontoskat på i alt 47.822 kr. (195.193 kr.*24,5 %). Henlæggelsen skal anvendes inden ind-

komståret 2024.

Figur 12 – Opgørelse af skattebesparelse

Hvis vi sammenligninger skattebetalingerne med og uden konjunkturudligningskontoen, kan vi se,

at der bliver en skattebesparelse på i alt 62.718 kr. Hvis Jens Jensen vælger at henlægge til konjunk-

turudligningskontoen, bliver han først fuldt beskattet ved hævning. Dette vil han sandsynligvis først

hæve, når det er skattemæssigt optimalt.

5.10 Delkonklusion

Kapitalafkastordningen blev indført, da der var et ønske om et mere simpelt alternativ til virksom-

hedsskatteordningen. Kapitalafkastordningen er derfor en mellemvej mellem personskatteloven og

virksomhedsskatteordningen, både hvad angår bogføringskrav og de skattemæssige fordele.

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 572.406 45.792

Bundskat 6,83 526.613 35.968

Topskat 15,00 77.513 11.627

Sundehedsbidrag 5,00 480.751 24.038

Kommuneskat 25,80 480.751 124.034

Kirkeskat 1,16 480.751 5.577

Konjunkturudligningsskat 24,5 195.193 47.822

Nedslag for beskatning over 51,7% -0,93 77.513 (721)

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

- Kompensation for rentefradraget 3,00 20.862 (626)

Beregnet skat 277.405

Beregnet skat uden konjunkturudligningskonto 340.123

- Beregnet skat ved konjunkturudligningskonto (277.405)

Skattebesparelse for indkomståret 2014 62.718
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Kapitalafkastordningen giver forsat den skattepligtige mulighed for at få fradrag for de erhvervs-

mæssige udgifter, men som i personskatteloven skal renteudgifter fra virksomhed, føres under kapi-

talindkomst, mens kravene til bogføring og registrering vil være mindre omfattende.

Ved indtrædelse i kapitalafkastordningen skal der opgøres et kapitalafkastgrundlag, som bliver op-

gjort på baggrund af virksomhedens aktiver, svarende til 2 % af kapitalafkastgrundlaget. Det bereg-

nede kapitalafkast kan derefter fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkom-

sten, så der opnås en skattebesparelse. I kapitalafkastordningen er det muligt at opspare overskud

ved anvendelse af reglerne om konjunkturudligningskontoen og hermed udjævne skattebetalingen.

Henlæggelsen til konjunkturudligningskontoen kan dog maksimum udgøre 25 % af årets resultat og

minimum udgøre 5.000 kr.

6. Virksomhedsskatteordningen

6.1 Indledning

Virksomhedsskatteordningen blev indført som et led i skattereformen i 1986 med virkning fra ind-

komståret 1986.23 Indførelsen af virksomhedsskatteordningen medførte, at selvstændige erhvervs-

drivende kunne fradrage alle erhvervsmæssige renteudgifter i deres personlige indkomst, ligeledes

kunne de erhvervsdrivende spare op i virksomheden og dermed udjævne beskatningen over flere år.

Ordningen har medført, at selvstændige erhvervsdrivende kan sidestilles med selskaber rent skatte-

mæssigt.24

6.2 Betingelser for anvendelse af virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen kan anvendes af selvstændige erhvervsdrivende, som opfylder betin-

gelserne, der er beskrevet i virksomhedsskatteloven afsnit I og II samt ”Den juridiske vejledning”,

afsnit C.C.5.2.2.1. Reglerne skal dog anvendes sammen med reglerne i personskatteloven.

For at kunne anvende virksomhedsskatteordningen skal følgende betingelser være opfyldt; ”Skatte-

pligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen

efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden.”25 Som nævnt tidligere er der ikke en

egentlig definition af begrebet ”selvstændige erhvervsdrivende”, der henstilles derfor til praksis.

23 Lov. Nr. 144 af 19.marts 1986
24http://www.tax.dk/pjecer/virksomhedsskatteordningen.htm
25 VSL §1 stk. 1.
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Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen skal der udarbejdes et selvstændigt regnskab for

virksomheden, som opfylder kravene i bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. Det kræ-

ves, at den skattepligtiges privatøkonomi og virksomhedsøkonomi holdes adskilt, jf. VSL § 2, stk.

1. Den skattepligtige skal ved indgivelse af selvangivelse tilkendegive, at virksomhedsskatteordnin-

gen anvendes. På den betingelse, at ordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret.

Valg af virksomhedsskatteordningen sker kun for et indkomstår ad gangen, hvilket betyder, at den

skattepligtige hvert år skal tage stilling til om hvorvidt virksomhedsskatteordningen skal anvendes

eller ikke. Ligeledes skal den skattepligtige oplyse følgende skattemæssige specifikationer, som

også vil blive omtalt i de følgende afsnit:

 Indskudskonto (afsnit 6.3)

 Størrelsen på konto for opsparet overskud (afsnit 6.9)

 Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget (afsnit 6.5)

 Beregning af kapitalafkastet (afsnit 6.5)

Indgivelse af selvangivelse med ovenstående oplysninger skal ske senest den 30. juni i det efterføl-

gende indkomstår. Driver den selvstændige erhvervsdrivende flere virksomheder, skal alle virk-

somheder indgå ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Ligeledes kan reglerne i virksom-

hedsskatteloven afsnit I ikke anvendes af selskaber, da indehaveren af virksomheden skal være en

fysisk person. Desuden kan reglerne i virksomhedsskatteordningen ikke anvendes ved konkursboer

eller døsboer.26

6.3 Indskudskonto

Ved indtræden i virksomhedsskatteordningen skal den selvstændige erhvervsdrivende opgøre ind-

skudskontoen ved regnskabsårets begyndelse. Indskudskontoen er et udtryk for de midler, som den

erhvervsdrivende har indskudt i virksomheden. Kontoen kan sammenlignes med en aktiekapital

eller en anpartskapital i et selskab. Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver med

fradrag for den indskudte gæld.27 Kontoen er også et udtryk for, hvor meget den selvstændige kan

hæve i virksomheden uden at tage hensyn til hæverækkefølgen, da der er betalt skat af de indskudte

midler. Hæverækkefølgen vil blive beskrevet i afsnit 6.7.

26 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.2.1, den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.2.2, den juridiske vejledning

C.C.5.2.2.3.
27 VSL §3, stk. 3, Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.5.1
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Indskudskontoen kan både være positiv og negativ. Den positive indskudskonto er et udtryk for, at

den selvstændige erhvervsdrivende har indskudt flere aktiver end passiver i virksomheden. Det er

samtidig et udtryk for den værdi, den erhvervsdrivende kan trække ud af virksomheden uden rente-

korrektion, jf. hæverækkefølgen i VSL § 5. Indskudskontoen bliver negativ, hvis gælden i virksom-

heden overstiger aktiverne. Den negative indskudskonto skyldes oftest, at der er medtaget privat

gæld i ordningen.28 Der er regler for, hvornår den erhvervsdrivende kan indskyde eller hæve på

kontoen. I praksis er det mest optimalt, at indskudskontoen er så tæt på nul som muligt, da hæve-

rækkefølgen bestemmer, at indskudskontoen er den sidste konto, som der kan hæves på, og man

derved vil undgå binding af likvider.

6.3.1 Opgørelse af indskudskontoen

Indskudskontoen opgøres som nettoværdien af indskudte aktiver med fradrag af gæld, som den er-

hvervsdrivende tilfører virksomheden. Der skal endvidere korrigeres for beløb, der er overført fra

konjunkturudligningskontoen efter reglerne i kapitalafkastordningen. Overførsler fra konjunkturud-

ligningskontoen opstår, når den erhvervsdrivende overgår fra at have anvendt kapitalafkastordnin-

gen til at bruge virksomhedsskatteordningen.29

Indskudskontoen kan dermed opgøres således:

Figur 13 – Opgørelse af indskudskonto

Når indskudskontoen er opgjort fastlåses den. Kontoen kan efterfølgende reguleres årligt ved ind-

komståret udløb, hvis der har været hævninger eller indskud i året, jf. VSL § 3, stk. 6. Det vil sige,

at værdireguleringer på aktiver og gældsposter ikke får indflydelse på indskudskontoen. Den selv-

stændige kan selv vælge, om årets indskud skal modregnes på indskudskontoen eller mellemreg-

ningskontoen. Det vil oftest være en fordel at modregne indskuddet på mellemregningskontoen, da

indskudskontoen som nævnt ovenfor er den sidste konto i hæverækkefølgen. Mellemregningskon-

toen vil blive beskrevet i afsnit 6.4.

28 Den juridiske vejledning C.C.5.2.5.4
29 VSL § 3, stk. 3 og Den juridiske vejledning C.C.5.2.5.2

+ Indskudte aktiver

- Indskudt gæld

- Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen

= Indskudskonto
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6.3.1.1 Afgrænsning af indskudte aktiver

Som udgangspunkt er det hele virksomheden, som indgår i virksomhedsskatteordning, og dermed

skal alle virksomhedens aktiver, som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, indgå i virksomheds-

skatteordningen, uanset om der er tale om materielle, immaterielle eller finansielle aktiver. 30 Akti-

verne skal hermed også indgå i opgørelsen af indskudskontoen. 31 Efter VSL § 1, stk. 2 og stk. 3, er

der særlige regler for finansielle aktiver samt blandede benyttede aktiver.

Aktier, som er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer samt præmie- og

indeksobligationer, kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen, medmindre den skattepligtige

driver virksomhed med næring som formål, jf. VSL § 1, stk. 2.

Blandet benyttede aktiver indgår som hovedregel ikke i virksomhedsskatteordningen, med forbe-

hold for blandet benyttede ejendomme, biler og multimedier, jf. VSL § 1, stk. 3.

For ejendomme, som har blandet benyttelse, skal kun den erhvervsmæssige del indgå i virksomhe-

den. Der skal foretages en vurderingsfordeling mellem den erhvervsmæssige del og den private del.

Foretages der ikke en vurdering, kan ejendommen ikke indgå i ordningen, selvom den primært bru-

ges erhvervsmæssigt.32 Efter VSL § 3, stk. 7, er der i forhold til fast ejendom en regel for ind- og

udtræden af virksomhedsskatteordningen: ”En skattepligtig, der tidligere har anvendt virksom-

hedsordningen for virksomheden, og som inden for de nærmest efterfølgende 5 indkomstår på ny

anvender virksomhedsordningen, skal ved opgørelsen af indestående på indskudskonto efter stk. 2

medregne en eventuel fast ejendom til samme værdi, som da virksomhedsordningen senest blev an-

vendt. Er den faste ejendom erhvervet, mens den skattepligtige har anvendt virksomhedsordningen,

skal ejendommen medregnes til den kontante anskaffelsessum.” Reglen har til formål at sikre, at den

skattepligtige ikke opnår skattemæssige fordele ved at udtræde af ordningen og efter en eventuel

værdistigning på ejendommen indtræde i virksomhedsskatteordningen igen og opnå en forøgelse på

indskudskontoen.

30 Driftsmidler, inventar og erhvervsmæssige bygninger, patenter, licenser og goodwill, debitorer, varelager.
31

Aage Michelsen mfl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 15. udgave, 1. oplag. Side

219.

32 Aage Michelsen mfl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 15. udgave, 1. oplag. Side

220
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For biler og multimedier, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, er det valgfrit for den er-

hvervsdrivende, om disse aktiver skal indgå i virksomheden. Vælges bilen henført til virksomheds-

skatteordningen, har virksomheden fradrag for samtlige driftsomkostninger og afskrivninger. Fra-

draget for omkostninger ved privat benyttelse modsvares af, at den erhvervsdrivende skal beskattes

på samme måde, som ved fri bil i et kapitalselskab for lønmodtagere. Hvis bilen holdes uden for

virksomhedsskatteordningen, skal kun den erhvervsmæssige andel af omkostninger indregnes i

virksomheden; dette gøres oftest efter et kørselsregnskab eller et skøn.33

6.3.1.2 Afgrænsning af indskudte passiver

Grundlæggende gælder det, at hele den erhvervsmæssige gæld skal indgå i virksomheden.34 Det kan

i nogle tilfælde være svært at afgrænse erhvervsmæssig og privat gæld. Gæld som knytter sig til

driften, eller de erhvervsmæssige aktiver giver som udgangspunkt ikke anledning til tvivl. For andre

typer af gældsposter og lån, herunder realkreditlån, vil den erhvervsmæssige fordeling normalt skul-

le lægges til grund. Virksomhedsskatteordningen bygger ikke på en egentlig sondring mellem er-

hvervsmæssig og privat gæld, da det er muligt at indskyde privat gæld i ordningen, men er afgøren-

de for, hvor meget gæld der kan indskydes i ordningen uden rentekorrektion, hvilket vi vil komme

nærmere ind på i afsnittet om negativ indskudskonto.35(afsnit 6.3.2)

6.3.1.3 Værdiansættelse - Opgørelse af indskudskontoen

VSL § 3, stk. 4 fastsætter regler om værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der indgår i opgø-

relsen af indeståendet på indskudskontoen. Som udgangspunkt sker værdiansættelsen på grundlag

af værdien ved udgangen af indkomståret forud for det indkomstår, hvor den selvstændige har valgt

at benytte virksomhedsskatteordningen første gang. I nedenstående figur er de mest relevante vær-

diansættelser af forskellige aktiver og passiver ved opgørelsen af indskudskontoen oplistet.

33 Aage Michelsen mfl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 15. udgave, 1. oplag. Side

226 og VSL § 1, stk. 3
34 Leverandørgæld, forudbetalinger fra kunder og andre skyldige omkostninger.
35 Aage Michelsen mfl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 15. udgave, 1. oplag. Side

221
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Figur 14 - Værdiansættelse - Opgørelse af indskudskontoen36

6.3.2 Negativ indskudskonto

Når indskudskontoen er opgjort, skal den erhvervsdrivende tage stilling til, om der skal indskydes

privat gæld i ordningen. Som udgangspunkt vil det altid være en fordel at indskyde privat gæld i

virksomhedsskatteordningen, hvis indskudskontoen er positiv. Hvilket skyldes, at renteomkostnin-

ger ifølge virksomhedsskatteordningen bliver fratrukket i den personlige indkomst, mens renteom-

kostninger ifølge personskatteloven bliver fratrukket i kapitalindkomsten. Den skattepligtige opnår

36 Den juridiske vejledning C.C.5.2.5.3

Aktiver Værdiansættelse

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets

begyndelse. Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn

til ved vurderingen. Eventuel anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv., der

ikke er medregnet i vurderingen, skal lægges til. Hvis der ikke er ansat en

ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdien pr. seneste 1. oktober

forud for indkomstårets begyndelse med tillæg af eventuel ikke medregnet

anskaffelsessum for ombygninger, forbedringer mv.

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke ved opgørelsen af

indskudskontoen.

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi

Blandet benyttet telefon eller

computer med tilbehør

Afskrivningsberettiget saldoværdi

Driftsmidler, der hidtil er anvendt

privat

Handelsværdi

Varelager Værdien opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med afskrivninger

Øvrige aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Hvis

anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne værdi bruges.

Finansielle aktiver, der ikke er

omfattet af VSL § 1, stk. 2

Som udgangspunkt kursværdien

Passiver Værdiansættelse

Gæld Kursværdien

Konjunkturudligningskontoen Indestående på konjunkturudligningskontoen i tilknytning til kapitalafkastordningen.

Se VSL § 22 b, stk. 8
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derved en skattebesparelse ved at flytte renteomkostninger fra kapitalindkomst til personlig ind-

komst, man får hermed fradrag i en indkomst, som bliver beskattet med en højere skatteprocent.

En negativ indskudskonto ved indtræden i virksomhedsskatteordningen kan være et udtryk for, at

der indgår privat gæld i virksomheden. Indskudskontoen kan nulstilles, hvis den erhvervsdrivende

kan dokumentere, at der alene indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Der beregnes ikke ka-

pitalafkast af et negativt kapitalafkastgrundlag. Der foretages derfor en rentekorrektion for at sikre,

at private renteomkostninger ikke bliver fratrukket i den personlige indkomst til en højere skatte-

værdi end andre private renteomkostninger. Ved rentekorrektion tilbagefører man de private rente-

omkostninger fra virksomheden, som så skal fratrækkes uden for virksomheden, hvilket vi vil

komme nærmere ind på i afsnittet om rentekorrektion.37 (afsnit 6.6)

6.4 Mellemregningskonto

Det er en betingelse for at bruge virksomhedsskatteordningen, at der er klar adskillelse mellem den

erhvervsdrivendes private økonomi og virksomhedsøkonomien, hvorfor behovet for mellemreg-

ningskontoen opstår. I stedet for at skyde midler ind på indskudskontoen efter VSL § 3, kan den

selvstændige indskyde kontante midler fra privatøkonomien til virksomhedsskatteordningen på en

uforrentet mellemregningskonto, jf. VSL § 4a. Mellemregningskontoen har samme funktion som

indskudskontoen; nemlig at registrere overførsler af allerede beskattede midler mellem den er-

hvervsdrivendes privatøkonomi og virksomheden. I modsætning til indskudskontoen kan indestå-

ende på mellemregningskontoen føres tilbage til privatøkonomien uden om hæverækkefølgen, hvor-

for det er bedst for den erhvervsdrivende at anvende denne.

Der må alene indskydes kontante beløb på mellemregningskontoen. Det er uden betydning, hvordan

de kontante beløb er fremkommet. Den selvstændige kan hæve beløb på mellemregningskontoen

uden om hæverækkefølgen efter VSL § 5, hvorfor der ikke må bogføres på kontoen i forbindelse

med indtræden i virksomhedsskatteordningen (åbningsbalancen). Samtlige aktiver, som indskydes

ved indtræden i ordningen, skal derfor indgå på indskudskontoen. Den selvstændige kan først ind-

skyde beløb på mellemregningskontoen efter indtræden i ordningen. Ved opgørelse af virksomhe-

dens kapitalafkastningsgrundlag skal mellemregningskontoen ikke medregnes. Mellemregningskon-

toen må på intet tidspunkt være negativ, hvilket svarer til et tilgodehavende hos den erhvervsdri-

vende. Dette skyldes, at det ikke er tilladt at låne penge af virksomheden uden om hæverækkefølgen

37 Den juridiske vejledning C.C.5.2.5.4
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og uden rentekorrektion. Hvis mellemregningskontoen bliver negativ, skal saldoen udlignes ved en

overførsel i hæverækkefølgen efter VSL § 5.

Efter VSL § 4a. stk. 5 kan beløb, der overføres til beskatning hos en medarbejdende ægtefælle, hen-

sættes på mellemregningskontoen med virkning fra indkomstårets begyndelse, hvilket giver ”luft”

til årets hævninger på kontoen. Mellemregningskontoen anvendes typisk til at bogføre driftsom-

kostninger, som den selvstændige har afholdt med private midler.

6.5 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for at overføre dele af virksomhedens overskud fra

personlig indkomst til kapitalindkomst, hvilket giver den skattepligtige en skattemæssig besparelse.

Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den investerede kapital, det vil sige, den kapital den er-

hvervsdrivende har investeret i virksomheden, mens kapitalafkastet udgør en forretning af den inve-

sterede kapital. 38

6.5.1 Kapitalafkastgrundlaget

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8, stk. 1, ved indtræden i virksomhedsskatteordningen.

Efterfølgende opgøres kapitalafkastgrundlaget hvert år ved indkomstårets begyndelse.

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på følgende måde:

Figur 15 - Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget39

Som udgangspunkt udgør kapitalafkastgrundlaget virksomhedens aktiver med fradrag for gælden.

Værdien af virksomhedens aktiver og gæld, som indgår i kapitalafkastningsgrundlaget, opgøres

efter reglerne i VSL § 8, stk. 2. Som hovedregel indgår de i kapitalafkastgrundlaget med de skatte-

38 Aage Michelsen mfl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 15. udgave, 1. oplag. Side

228
39 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.3

+ Virksomhedens aktiver

- Virksomhedens gæld

- Hensat til senere hævning jf. VSL § 4 og § 10, stk. 1

- Indestående må mellemregningskontoen jf. VSL § 4 a

- Overførsler fra virksomhedsskatteordningen til privatøkonomien

= Kapitalafkastgrundlaget
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mæssige værdier, der er fastsat i reglerne for opgørelse af indskudskontoen. Hermed vil kapitalaf-

kastgrundlaget og indskudskontoen ofte være ens ved indtræden i virksomhedsskatteordningen.40

Der er dog en væsentlig forskel på værdiansættelsen af fast ejendom. I opgørelsen af kapitalafkast-

grundlaget skal værdiansættelsen af fast ejendom som udgangspunkt indgå til den kontante anskaf-

felsessum. Hvis ejendommen er anskaffet før den 1. januar 1987, kan den selvstændige vælge at

bruge værdien ved 18. alm. vurdering i stedet for den kontante anskaffelsessum. I opgørelsen af

indskudskontoen værdiansættes fast ejendom efter ejendomsvurderingen. Hvilket betyder, at der

skal foretages en regulering ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget.41

Ifølge VSL § 7 skal der ikke beregnes kapitalafkast, hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, som

omtalt i afsnit 6.3.2

6.5.2 Kapitalafkast

Kapitalafkastet beregnes som kapitalafkastgrundlaget ved begyndelsen af indkomståret ganget med

kapitalafkastsatsen, jf. VSL § 7. Kapitalafkastsatsen opgøres en gang årligt, og beregnes på bag-

grund af VSL § 9; ”Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Na-

tionalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i de første 6 måneder af det til

indkomstsåret svarende kalenderår.” Kapitalafkastsatsen er for 2013 beregnet til 2 %, satsen for

2014 er endnu ikke tilgængelig, da den først beregnes ultimo året.42 Denne procentsats anvendes

også ved beregning af rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 1 og 2.

Det beregnede kapitalafkast skal i princippet svare til den forrentning, der kunne opnås ved alterna-

tiv anbringelse af den kapital, der er investeret i virksomheden.43 Kapitalafkast har til formål at fin-

de ud af, hvor stor en del af virksomhedens overskud som skal beskattes som kapitalindkomst. Det

beregnede afkast fratrækkes i den skattepligtiges personlige indkomst og tillægges i kapitalindkom-

sten, som bliver beskattet lempeligere. Kapitalafkastet kan ikke overstige virksomhedens skatteplig-

tige overskud for året, hvilket vil sige, hvis kapitalafkastet er større end virksomhedens overskud,

beskattes alene årets overskud som kapitalindkomst. Bliver det beregnede kapitalafkast negativt, ses

der bort fra kapitalafkastet, jf. VSL § 7.

40 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.3
41 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.3
42 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven/
43 Rune Skibsted Klæsøe.: Skattekartoteket – Kapital 50 Virksomhedsordningen, Magnus Informatik. September 2009.
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Den erhvervsdrivende kan enten hæve kapitalafkastet og blive beskattet som kapitalindkomst eller

opspare det i virksomheden og dermed lade det indgå på kontoen for opsparet overskud sammen

med det resterende overskud. Der skal betales en acontoskat på 24,5 %, hvis den skattepligtige væl-

ger at opspare kapitalafkastet i virksomheden. Når det opsparet overskud bliver hævet, skal det ind-

gå i den personlige indkomst, hvor den foreløbige skat på 24,5 % vil blive modregnet i slutskatten.44

Det er hermed uhensigtsmæssigt at opspare kapitalafkast i virksomheden, da den lempelige beskat-

ning under kapitalindkomst forsvinder.

Kapitalafkast af finansielle aktiver, bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjeneste-

ydelser i forbindelse hermed, skal tvangshæves og kan derfor ikke opspares i virksomheden.45

6.6 Rentekorrektion

Reglerne om rentekorrektion i VSL § 11 kan betegnes som værnsregler, som har til formål at neu-

tralisere de skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen.46 Der

foretages rentekorrektion i to tilfælde; hvis indskudskontoen er negativ på grund af indskydelse af

privat gæld, og hvis der både har været hævninger og indskud på indskudskontoen i samme år.47

En negativ indskudskonto er som nævnt under afsnit 6.3.2 et udtryk for, at der er indskudt privat

gæld i virksomhedsskatteordningen, da kontoen ellers kan nulstilles. Som udgangspunkt kan den

skattepligtige fradrage sine private renteomkostninger i kapitalindkomsten. I virksomheden får den

selvstændige fuldt fradrag for sine renteomkostninger, og virksomhedsindkomsten bliver beskattet

som personlig indkomst. Hvis den erhvervsdrivende vælger at indskyde privat gæld ind i virksom-

hedsskatteordningen, vil der derfor være fuldt fradrag for renteomkostninger, hvilket vil give den

erhvervsdrivende en skattebesparelse, da kapitalindkomsten er lempeligere beskattet end personlig

indkomst. Rentekorrektionen har derfor til formål at imødegå den skattebesparelse, den selvstædige

erhvervsdrivende kan opnå ved at flytte private renteomkostninger fra kapitalindkomst til personlig

indkomst.

44 Den juridiske vejledning C.C.5.2.10
45 Rune Skibsted Klæsøe.: Skattekartoteket – Kapital 50 Virksomhedsordningen, Magnus Informatik. September 2009.
46 Aage Michelsen mfl.: Lærebog om indkomstskat, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 15. udgave, 1. oplag. Side

225
47 Den juridiske vejledning C.C.5.2.11
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Ifølge VSL § 11 skal rentekorrektionen ved negativ indskudskonto beregnes på følgende måde:

Kapitalafkastsatsen x Grundlaget = Rentekorrektion

Ved beregning af grundlaget skal man finde den største negative indskudskonto primo eller ultimo,

og det størst negative kapitalafkastgrundlag primo eller ultimo. Den mindste af disse to skal danne

grundlaget for beregningen af årets rentekorrektion. Hvis kapitalafkastningsgrundlaget såvel primo

som ultimo er positivt, beregnes der ikke rentekorrektion. Kapitalafkastsatsen udgør 2 % for 2013

som nævnt under afsnit 6.5. Endeligt må rentekorrektionen ikke overstige virksomhedens nettoren-

teudgifter.48

I nedenstående figur ses et eksempel på beregning af rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1

Figur – 16 Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1 - Kapitalafkastsats udgør 2 %

Der skal også beregnes rentekorrektion, hvis der i samme regnskabsår er indskudt og hævet midler

på indskudskontoen. Denne værnsregel skal forhindre den skattepligtige i at indskyde privat gæld

primo regnskabsåret, for så at tage det ud ultimo, og dermed omgå rentekorrektion.

Ifølge VSL § 11, stk. 2, skal rentekorrektionen ved indskud og hævning på indskudskontoen i sam-

me regnskabsår beregnes på følgende måde:

Kapitalafkastsatsen x Årets hævninger fra indskudskontoen = Rentekorrektion

48 Den juridiske vejledning C.C.5.2.11

A B C D

Indskudskonto primo (100.000) (150.000) (110.000) (80.000)

Indskudskonto ultimo (150.000) (110.000) (80.000) 100.000

Kapitalafkastgrundlag primo (150.000) (200.000) (50.000) (150.000)

Kapitalafkastgrundlag ultimo (200.000) (50.000) (150.000) 40.000

Grundlag for rentekorrektion (150.000) (150.000) (110.000) (80.000)

Beregnet rentekorrektion 3.000 3.000 2.200 1.600

Nettorenter 2.500 2.500 2.500 2.500

Faktisk rentekorrektion 2.500 2.500 2.200 1.600
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Rentekorrektionen kan dog højest udgøre kapitalafkastsatsen ganget med indskuddet, hvis den be-

regnede rentekorrektion overstiger den maksimale, anvendes den maksimale rentekorrektion.

I nedenstående figur ses et eksempel på beregning af rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 2

Figur 17 - Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 2 - Kapitalafkastsats udgør 2 %

6.7 Hæverækkefølgen og den udvidede hæverækkefølge

Overførsler af værdier fra virksomheden til den selvstændiges private økonomi skal foretages i en

bestemt rækkefølge også kaldet hæverækkefølgen. Dette skyldes, at der skattemæssigt er forskel på,

om man overfører virksomhedsoverskud, beløb fra indskudskontoen eller beløb ud over indskud.

Som nævnt tidligere beskattes virksomhedens overskud enten som kapitalindkomst eller personlig

indkomst, mens der ikke sker beskatning af overførsler fra indskudskontoen.49

Hæverækkefølgen gælder både kontante beløbsoverførsler samt andre aktiver. Overførslerne kan

opdeles i følgende tre grupper50:

 Faktisk overført beløb eller værdier kan f.eks. være overførsler af værdipapirer, driftsmidler

og kontante beløbsoverførsler. Overførslerne skal løbende bogføres i virksomhedens regnskab

på hævekontoen.

 Beløb eller værdier som anses for at være overført kan f.eks. være fri bil, fri telefon, faglige

kontingenter eller forbrug af egene vare. Overførslerne kan ikke løbende bogføres i virksom-

hedens regnskab. Ved ”anses for at være overført” menes det, at der alene er tale om bogfø-

ringsmæssige posteringer, da der ikke må følge kontante beløb med ved overførslen.

49 Den juridiske vejledning C.C.5.2.7.2
50 Rune Skibsted Klæsøe.: Skattekartoteket – Kapital 50 Virksomhedsordningen, Magnus Informatik. September 2009.

A B C D

Årets indskud 100.000 80.000 105.000 90.000

Årets hævninger 150.000 110.000 70.000 100.000

Beregnet rentekorrektion 3.000 2.200 1.400 2.000

Maksimal rentekorrektion 2.000 1.600 2.100 1.800

Faktisk rentekorrektion 2.000 1.600 1.400 1.800
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 Beløb eller værdier som er hensat til senere faktisk hævning kan forekomme, hvis der optime-

res skattemæssigt eller, der er hævet for lidt i virksomheden. Beskatningen sker i det ind-

komstår, som overførslen vedrører. Dermed kan beløbet hæves skattefrit det efterfølgende

indkomstår. Bogføringsmæssigt skal beløbet være overført fra virksomheden, derfor skal be-

løbet overføres fra hævekontoen til en skyldig post i ultimo balancen.

Som nævnt ovenfor skal overførsler fra virksomheden til den selvstændiges private økonomi foreta-

ges i den såkaldte hæverækkefølge. Hæverækkefølgen sikre; at der ikke fortages skattefrie hævnin-

ger fra indskudskontoen, før virksomhedens overskud er fuld beskattet.

Hæverækkefølgen efter VSL § 5 kan præsenteres som nedenfor:

Figur 18 - Hæverækkefølgen efter VSL § 551

Den udvidede hæverækkefølge er en fordeling af samtlige hævninger og overførsler af værdier, der

er fortaget fra virksomheden til den selvstændiges privatøkonomi i indkomståret.

Som nævnt i afsnit 6.4 kan den selvstændige hæve refusioner af omkostninger på mellemregnings-

kontoen uden om hæverækkefølgen. Samme regel gælder ved overførsler til medarbejdende ægte-

fælle, hvorfor disse overførsler oftest figurerer på mellemregningskontoen. Hermed optræder refu-

sioner og overførsler til medarbejdende ægtefælle kun i den udvidede hæverækkefølge, hvis regler-

ne om mellemregningskontoen ikke anvendes, jf. VSL § 4 a, stk. 4.

51 Den juridiske vejledning C.C.5.2.7.2

Hævninger Beskatning

Kapitalafkast, som vedrører det forudgående

indkomstår

Er tidligere beskattet som kapitalindkomst

Overskud efter fradrag af kapitalafkast, som

vedrører det forudgående indkomstår

Er tidligere beskattet som kapitalindkomst

Årets kapitalafkast, der medregnes som personlig

indkomst

Beskattes som kapitalindkomst

Årets overskud efter fradrag for kapitalafkast Beskattes som personlig indkomst

Opsparet overskud fra tidligere indkomstår Beskattes som personlig indkomst

Indestående på indskudskontoen Skattefrit
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Fordelingen af samtlige hævninger og overførsler sker i følgende prioriteret rækkefølge:

Figur 19 - Den udvidede hæverækkefølge52

De første 5 punkter af den udvidede hæverækkefølge er tvungne hævninger. Der skal tvangshensæt-

tes til senere faktisk hævning, hvis den selvstædige ikke fortager hævninger svarende til de tvungne

hævninger i indkomståret. Alternativt ses den manglende hævning som et indskud på indskudskon-

toen. Hvis den erhvervsdrivende hæver tilpas i virksomheden, vil det svare til punkterne 1-6. Hæver

den erhvervsdrivende for meget i virksomheden, vil der bliver hævet af opsparet overskud og der-

næst indskudskontoen.

6.8 Indkomstopgørelse

Virksomhedens skattepligtige resultat skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler.

Ifølge SL § 4-6 skal alle skattepligtige indtægter med fradrag for udgifterne medtages. I virksom-

hedsskatteordningen er der fastsat nogle særlige regler for renteperiodisering. Virksomhedens ren-

teomkostninger og renteindtægter skal indgå i virksomhedens indkomst med de beløb, der vedrører

indkomståret. Denne regel skal forhindre den skattepligtige i at kunne vælge, hvornår det skatte-

mæssigt er mest fordelagtigt at medtage renterne, jf. VSL § 6, stk. 2.

52
Den juridiske vejledning C.C.5.2.7.3

Hævninger Beskatning

Refusioner af driftsomkostninger, hvor reglerne om

mellemregninskontoen ikke anvendes

Skattefrit

Overførsler til medarbejdende ægtefælle, hvor

reglerne om mellemregningskontoen ikke anvendes

Skattefrit, men personlig inkdomst for

ægtefællen

Årets virksomhedsskat 24,5% Skattefrit

Hensat til senere faktisk hævning i primobalancen Skattefrit, beskattet ved hensættelse

Årets kapitalafkast som ikke opspares Beskattes som kapitalindkomst

Årets overskud efter fradrag for kapitalafkast Beskattes som personlig indkomst

Opsparet overskud fra tidligere indkomstår Beskattes som personlig indkomst

Indestående på indskudskontoen Skattefrit
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Ved opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst skal der tages hensyn til følgende regule-

ringer:

 Faktiske overførsler:

 Beløb, der er overført til medarbejdende ægtefælle, skal fratrakkes ved opgørelsen af

den skattepligtige indkomst.

 Refusioner, som den selvstændige har afholdt med private midler, skal fratrakkes ved

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 Beløb, som anses for at være overført:

 Faglige kontingenter er ikke fradragsberettiget i virksomhedens skattepligtige ind-

komst. Beløbet skal i stedet angives på den selvstændiges selvangivelse.

 Private andele (fri bil og telefon) er ikke fradragsberettiget i virksomhedens skatte-

pligtige indkomst.

Virksomhedens skattepligtige indkomst findes ved opgørelse nedenfor:

Figur 20 – Opgørelse af skattepligtig indkomst

6.9 Overskudsdisponering

I virksomhedsskatteordningen kan virksomhedens overskud enten hæves som personlig indkomst

eller blive opsparet i virksomheden som ”opsparet overskud”. Det opsparede overskud bliver be-

skattet med en foreløbig virksomhedsskat på 24,5 %. Der er regler for, hvor meget der kan opspa-

res, og det afhænger af, om den skattepligtige har hævet i indkomståret.

+/- Årets resultat, virksomhed

+/- Periodiseret renter

+ Regnskabsmæssige afskrivninger

- Skattemæssige afskrivninger

Faktiske overførsler

- Medarbejdende ægtefælle

- Refusion af omkostninger

Beløb som anses for overført

+ Fratrukne faglige kontingenter

+ Private andele (fri bil og telefon)

= Skattepligtige indkomst
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Beregning af årets maksimale opsparede overskud udregnes på følgende måde:

Figur 21 - Maksimalt opsparede overskud

Efter udregning af det maksimalt opsparede overskud kan den selvstændiges skattepligtige ind-

komst udregnes. Den selvstændige kan vælge at hensætte så meget som muligt på kontoen for op-

sparet overskud eller vælge at optimere den skattepligtige indkomst til topskattegrænsen. Disse to

metoder vil blive gennemgået i afsnit 6.9.1 og 6.9.2.

Fordelingen af den skattepligtige indkomst kan efter hæverækkefølgen illustreres ved hjælp af ne-

denstående kassesystem:

Figur 21 - Kassesystem

Kassesystemet overskueliggør virksomhedsskatteordningens opbygning, samt hvilken prioriteret

rækkefølge beskatningen skal foregå i.

For at overskueliggøre overskudsdisponeringen og funktionaliteten af kassesystemet har vi valgt at

lave et eksempel, hvor den erhvervsdrivende opsparer det maksimale overskud på kontoen opspare-

de overskud, og et eksempel hvor den skattepligtige indkomst optimeres til topskattegrænsen, jf.

nedenfor.

+/- Skattepligtige indkomst

- Årets hævninger

+ Hensat til senere hævning, primo

- Hensat til senere hævning, ultimo

= Maksimalt opsparede overskud

Virksomhedens
skattepligtige indkomst

Kapitalafkast

Resterende overskud

Personlig indkomst

Virksomhedsindkomst

Opsparede overskud
75,5%

Virksomhedsskat
24,5%
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6.9.1 Overskudsdisponering ved maksimalt opsparede overskud

Den erhvervsdrivende kan vælge at spare så meget op som muligt på kontoen for opsparet over-

skud. Det gøres ved at beregne den maksimale opsparing ved hjælp af figur 21. Det maksimale op-

sparede overskud indsættes i kassen ”Opsparede overskud”. Herefter regnes der tilbage til kassen

”Virksomhedsindkomst”, som gøres ved at tillægge virksomhedskatten på 24,5 % til opsparede

overskud. I første kasse indsættes virksomhedens skattepligtige indkomst. Årets kapitalafkast be-

regnes ved kapitalafkastgrundlaget ganget med 2 % og indsættes i kassen ”Kapitalafkast”. Herefter

findes det resterende overskud, som er forskellen mellem ”Virksomhedens skattepligtige indkomst”

og ”Kapitalafkast”. Dernæst kan den personlige indkomst findes ved at tage forskellen mellem ”Re-

sterende overskud” og ”Virksomhedsindkomst”. Nedenfor har vi udarbejdet et eksempel, hvor den

erhvervsdrivende opsparer det maksimale på kontoen for opsparet overskud.

Forudsætninger: Virksomhedens skattepligtige overskud er 600 t.kr., årets hævninger er 300 t.kr.,

hensat til senere hævning primo er 100 t.kr., kapitalafkast udgør herefter 14 t.kr.

Beregning af det maksimale opsparede overskud:

Figur 23 - Maksimalt opsparede overskud

Dette beløb indsættes i kassen for ”Opsparede overskud”, hvorefter de resterende kasser udfyldes

som beskrevet ovenfor.

Figur 24 - Overskudsfordeling efter kassesystemet ved maksimalt opsparede overskud

+/- Skattepligtige indkomst 600.000

- Årets hævninger (300.000)

+ Hensat til senere hævning, primo 100.000

- Hensat til senere hævning, ultimo -

= Maksimalt opsparede overskud 400.000

Virksomhedens
skattepligtige indkomst

600.000 kr.

Kapitalafkast

14.000 kr.

Resterende overskud

586.000 kr.

Personlig indkomst

56.199 kr.

Virksomhedsindkomst

529.801 kr.

Opsparede overskud
75,5%

400.000 kr.

Virksomhedsskat
24,5%

129.801 kr.
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Årets samlede hævninger, som den erhvervsdrivende har foretaget i året, kan afstemmes til den ud-

videde hæverækkefølge, jf. nedenfor:

Figur 25 – Den udvidede hæverækkefølge ved maksimalt opsparede overskud

6.9.2 Overskudsdisponering ved optimering til topskattegrænsen

Virksomhedsskatteordningen gør det muligt at optimere den skattepligtiges personlige indkomst til

topskattegrænsen. For at kunne gøre dette, skal der beregnes, hvor meget den erhvervsdrivende kan

hæve i virksomheden uden at ramme topskatten. Topskattegrænsen udgør 449.100 kr. i 2014, efter

AM-bidrag er fratrukket.53

Topskattegrænsen før AM-bidrag (448.152 kr.), som er grænsen inden topskat, indsættes i kassen

”Personlig indkomst”. Ligesom i eksemplet med maksimal opsparing indsættes virksomhedens

skattepligtige indkomst i første kasse, samt kapitalafkastet indsættes i kassen ”Kapitalafkast”. Der-

efter kan virksomhedsindkomsten findes ved at tage forskellen mellem ”Resterende overskud” og

”Personlig indkomst”. Til sidst findes det opsparede overskud, som er ”Virksomhedsindkomsten”

fratrukket ”Virksomhedsskatten” på de 24,5 %. Nedenfor har vi udarbejdet et eksempel, hvor den

erhvervsdrivende optimerer til topskattegrænsen.

Figur 26 - Overskudsfordeling efter kassesystemet ved optimering til topskattegrænsen

53 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568&vId=0

Den udvidede hæverækkefølge Hævninger

Årets virksomhedsskat 24,5% 129.801 Årets hævninger 300.000

Hensat til senere faktisk hævning, primo 100.000

Årets kapitalafkast som ikke opspares 14.000

Årets overskud efter fradrag for kapitalafkast 56.199

I alt 300.000 I alt 300.000

Virksomhedens
skattepligtige indkomst

600.000 kr.

Kapitalafkast

14.000 kr.

Resterende overskud

586.000 kr.

Personlig indkomst

488.152 kr.

Virksomhedsindkomst

97.848 kr.

Opsparede overskud
75,5%

73.875 kr.

Virksomhedsskat
24,5%

23.973 kr.
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Der vil være en hensættelse til senere hævning, da den erhvervsdrivende ikke har hævet tilstrække-

ligt i året. Hensættelsen kan udregnes ved at tage forskellen mellem maksimal opsparing og ”Op-

sparede overskud” (400.000 – 73.875 = 326.125). Årets samlede overførsler skal svare til summen i

den udvidede hæverækkefølge, jf. nedenfor:

Figur 27 – Den udvidede hæverækkefølge ved optimering til topskattegrænsen

6.10 Underskud i virksomhedsskatteordningen

Virksomheder, som anvender virksomhedsskatteordningen, og som har et skattepligtigt underskud,

da gælder der en særlig rækkefølge for modregning af underskuddet. Hvis virksomheden får et un-

derskud i den skattepligtige indkomst, skal underskuddet modregnes i følgende rækkefølge, jf. VSL

§ 1354:

 Opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat

 Positiv nettokapitalindkomst

 Anden personlig indkomst uden for virksomhedsskatteordningen

6.10.1 Opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat

Indkomstårets underskud skal først modregnes i opsparede overskud fra tidligere indkomstår. Mod-

regningen sker ved, at underskuddet samt den tilhørende virksomhedsskat modregnes i det opspare-

de overskud og tillægges i virksomhedsindkomsten, så den skattepligtige indkomst bliver nul i ste-

det for negativ. Det opsparede overskud skal regnes med i virksomhedsindkomsten efter FIFO-

princippet (First in – first out). Hævningen i opsparet overskud beskattes hos den selvstændige som

personlig indkomst med fradrag for den tidligere betalte virksomhedsskat.

6.10.2 Positiv nettokapitalindkomst

Hvis virksomhedens underskud overstiger de tidligere års opsparede overskud, skal underskuddet

modregnes i en eventuel positiv kapitalindkomst. Hvis den skattepligtige er gift ved indkomstårets

54 Den juridiske vejledning C.C.5.2.12

Den udvidede hæverækkefølge Hævninger

Årets virksomhedsskat 24,5% 23.973 Årets hævninger 300.000

Hensat til senere faktisk hævning, primo 100.000 Hensat til senere faktisk hævning 326.125

Årets kapitalafkast som ikke opspares 14.000

Årets overskud efter fradrag for kapitalafkast 488.152

I alt 626.125 I alt 626.125
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udløb, skal underskuddet modregnes i ægtefællens positive kapitalindkomst, hvis underskuddet ikke

kan dækkes af den erhvervsdrivendes positive kapitalindkomst. Underskud, som modregnes i den

positive kapitalindkomst, skal også fradrages i den skattepligtige indkomst, selvom den bliver nega-

tiv.

6.10.3 Anden personlig nettoindkomst uden for virksomhedsskatteordningen

Hvis virksomhedens underskud overstiger det opsparet overskud og den positive kapitalindkomst,

skal det resterende underskud modregnes i den skattepligtiges personlige indkomst. Underskud,

som modregnes i den personlige indkomst uden for virksomhedsskatteordningen, skal også fradra-

ges i kapitalindkomsten, selvom den bliver negativ. Hvis virksomhedens underskud overstiger det

opsparet overskud, den positiv kapitalindkomst og den selvstændiges personlige indkomst, fremfø-

res underskuddet til modregning i de efterfølgende indkomstår.

6.11 Skatteberegning efter virksomhedsskatteordningen

Ved indtræden i virksomhedsskatteordningen skal der primo for indkomståret opgøres en indskuds-

konto og et kapitalafkastningsgrundlag, hvilket gøres på baggrund af virksomhedens balance for

2013.

Figur 28 - Balance for 2013

Balance for 2013

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 320.000 Kapitalindestående 234.500

Anlægsaktiver 320.000

Bankgæld 210.000

Fremstillede varer og handelsvarer 355.800 Langfristede gældsforpligtelser 210.000

Varebeholdninger 355.800

Kassekredit 240.200

Tilgodehavende fra salg 313.182 Leverandørgæld 245.300

Andre tilgodehavende 10.200 Anden gæld 95.182

Tilgodehavende 323.382 Kortfristede gældsforpligtelser 580.682

Likvidebeholdninger 26.000

Omsætningsaktiver 705.182

Aktiver 1.025.182 Passiver 1.025.182
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Det er i virksomhedsskatteordningen muligt at indskyde privat gæld. Når indskudskontoen er op-

gjort, skal Jens Jensen tage stilling til, om han vil indskyde privat gæld i ordningen. Som nævnt

tidligere vil det altid være en fordel at indskyde privat gæld i ordningen, hvis indskudskontoen er

positiv. Jens har en privat gæld på 500.000 kr. og renteomkostninger på 12.000 kr. Nedenfor har vi

beregnet Jens’ skattepligtige indkomst for 2014, både med og uden privat gæld for at se skatteeffek-

ten heraf.

6.11.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst ved optimering – uden privat gæld

Indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er opgjort på baggrund af virksomhedens balance for

2013.

Figur 29 - Indskudskonto og kapitalafkastgrundlaget

Indskudskontoen i Jens’ virksomhed er positiv, hvorfor der ikke skal foretages rentekorrektion, jf.

afsnit 6.6.

Kapitalafkastet udgør 4.690 kr., som beregnes som kapitalafkastgrundlaget ved begyndelsen af ind-

komståret ganget med kapitalafkastsatsen på 2 %.

Indskudskontoen Kapitalafkastgrundlaget

Aktiver

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 320.000 320.000

Fremstillede varer og handelsvarer 355.800 355.800

Tilgodehavende fra salg 313.182 313.182

Andre tilgodehavende 10.200 10.200

Likvidebeholdninger 26.000 26.000

1.025.182 1.025.182

Passiver

Bankgæld 210.000 210.000

Kassekredit 240.200 240.200

Leverandørgæld 245.300 245.300

Anden gæld 95.182 95.182

790.682 790.682

I alt 234.500 234.500

Kapitalafkast, 2% (2013, ej opgjort i 2014) 4.690
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Den skattepligtige indkomst for virksomheden udgør 754.237 kr., jf. afsnit 3, figur 2. Det forudsæt-

tes, at den selvstændige erhvervsdrivende vil anvende virksomhedsskatteordningen optimalt ved at

optimere til topskattegrænsen på 488.152 kr. før AM-bidrag. Ligeledes er det en forudsætning, at

den selvstændige hæver 425.000 kr. i virksomheden i 2014.

Figur 30 - Kassesystem

Der vil være en hensættelse til senere hævning, da den erhvervsdrivende ikke har hævet tilstrække-

ligt i året. Hensættelsen kan udregnes ved at tage forskellen mellem maksimal opsparing og ”Op-

sparede overskud”.

Beregning af det maksimale opsparede overskud:

Figur 31 – Maksimalt opsparede overskud

Hensættelse til senere hævning vil derfor være: 329.237 – 197.353 = 131.881 kr. Der er en forskel

på 3 kr., hvilket skyldes øreafrundinger.

Årets samlede overførsler skal svare til summen i den udvidede hæverækkefølge, jf. nedenfor:

Figur 32 – Den udvidede hæverækkefølge

Virksomhedens
skattepligtige indkomst

754.237 kr.

Kapitalafkast

4.690 kr.

Resterende overskud

749.547 kr.

Personlig indkomst

488.152 kr.

Virksomhedsindkomst

261.395 kr.

Opsparede overskud
75,5%

197.353 kr.

Virksomhedsskat
24,5%

64.042 kr.

+/- Skattepligtige indkomst for virksomheden 754.237

- Årets hævninger (425.000)

+ Hensat til senere hævning, primo -

- Hensat til senere hævning, ultimo -

= Maksimalt opsparede overskud 329.237

Den udvidede hæverækkefølge Hævninger

Årets virksomhedsskat 24,5% 64.042 Årets hævninger 425.000

Årets kapitalafkast som ikke opspares 4.690 Hensat til senere faktisk hævning 131.884

Årets overskud efter fradrag for kapitalafkast 488.152

I alt 556.884 I alt 556.884
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Med udgangspunkt i overskudsdisponeringen opgøres den skattepligtige indkomst.

Figur 33 - Opgørelse af skattepligtig indkomst efter virksomhedsskatteordningen

Figur 34 – Skatteberegning efter virksomhedsskatteordningen

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Overskud virksomhed 754.237

Kapitalafkast (4.690)

Indkomst til virksomhedsbeskatning (261.395)

Resultat af virksomhed 488.152 39.052 449.100

Personlig indkomst 449.100

Samlet AM-bidrag 39.052

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 4.690

Renteindtægter, privat (pengeinst. obl. og pantebreve mv.) 4.500

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) (12.000)

Kapitalindkomst (2.810)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag (25.000)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst 449.100

Kapitalindkomst (2.810)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst 421.290

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 488.152 39.052

Bundskat 6,83 449.100 30.674

Topskat 15,00 0 0

Sundehedsbidrag 5,00 421.290 21.065

Kommuneskat 25,80 421.290 108.693

Kirkeskat 1,16 421.290 4.887

Virksomhedsskat 24,50 261.395 64.042

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

- Kompensation for rentefradraget 3,00 2.810 (84)

Beregnet skat 252.222
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Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen får Jens en samlet skattepligtig indkomst på

421.290 kr., hvilket udløser en skat til betaling på 252.222 kr.

6.11.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst ved optimering – med privat gæld

Jens Jensen har en privat gæld på 500.000 kr. og renteomkostninger på 12.000 kr. Der er for virk-

somheden udarbejdet et budget for 2014, hvor Jens’ private gæld er medtaget, jf. nedenfor:

Figur 35 – Budget for 2014 inkl. Privat gæld

Resultatopgørelse for 2014

Omsætning 3.758.179

Produktionsomkostninger (1.606.422)

Bruttoresultat 2.151.757

Andre eksterne omkostninger (281.386)

Personaleomkostninger (1.009.598)

Af- og nedskrivninger (80.000)

Driftsresultat 780.773

Finansielle indtægter 1.210

Finansielle omkostninger (39.746)

Resultat før skat 742.237

Årets resultat 742.237

Balance for 2014

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 240.000 Kapitalindestående (162.313)

Anlægsaktiver 240.000

Bankgæld 210.000

Fremstillede varer og handelsvarer 516.608 Langfristede gældsforpligtelser 210.000

Varebeholdninger 516.608

Kassekredit 187.010

Tilgodehavende fra salg 313.182 Privat gæld 500.000

Andre tilgodehavende 6.100 Leverandørgæld 269.091

Tilgodehavende 319.282 Anden gæld 98.102

Kortfristede gældsforpligtelser 1.054.203

Likvidebeholdninger 26.000

Omsætningsaktiver 861.890

Aktiver 1.101.890 Passiver 1.101.890
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Her skal indskudskonto og kapitalafkastningsgrundlaget også opgøres primo indkomståret, hvilket

gøres på baggrund af virksomhedens balance inklusiv Jens’ private gæld. Rentekorrektionen bereg-

nes efter VSL § 11 som grundlaget ganget med kapitalafkastsatsen på 2 %. Grundlaget findes som

tidligere beskrevet jf. afsnit 6.6.

Figur 36 - Indskudskonto og kapitalafkastgrundlaget primo med privat gæld

Indskudskontoen Kapitalafkastgrundlaget

Aktiver

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 320.000 320.000

Fremstillede varer og handelsvarer 355.800 355.800

Tilgodehavende fra salg 313.182 313.182

Andre tilgodehavende 10.200 10.200

Likvidebeholdninger 26.000 26.000

1.025.182 1.025.182

Passiver

Bankgæld 210.000 210.000

Kassekredit 240.200 240.200

Leverandørgæld 245.300 245.300

Anden gæld 95.182 95.182

Privat gæld 500.000 500.000

1.290.682 1.290.682

I alt (265.500) (265.500)
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Figur 37 - Indskudskonto og kapitalafkastgrundlaget ultimo med privat gæld

Figur 38 - Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1

Rentekorrektionen udgør 5.310 kr., som er beregnet efter VSL § 11 som grundlaget ganget med

kapitalafkastsatsen på 2 %.

Indskudskontoen Kapitalafkastgrundlaget

Aktiver

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 240.000 240.000

Fremstillede varer og handelsvarer 516.608 516.608

Tilgodehavende fra salg 313.182 313.182

Andre tilgodehavende 6.100 6.100

Likvidebeholdninger 26.000 26.000

1.101.890 1.101.890

Passiver

Bankgæld 210.000 210.000

Kassekredit 187.010 187.010

Leverandørgæld 269.091 269.091

Anden gæld 98.102 98.102

Privat gæld 500.000 500.000

1.264.203 1.264.203

I alt (162.313) (162.313)

Indskudskonto primo (265.500)

Indskudskonto ultimo (162.313)

Kapitalafkastgrundlag primo (265.500)

Kapitalafkastgrundlag ultimo (162.313)

Grundlag for rentekorrektion (265.500)

Beregnet rentekorrektion (5.310)

Nettorenter (39.746)

Faktisk rentekorrektion (5.310)



Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende

50

Den skattepligtige indkomst for virksomheden udgør 742.237 kr., jf. figur 35. Det forudsættes lige-

ledes her, at den selvstændige erhvervsdrivende vil optimere til topskattegrænsen på 488.152 kr. før

AM-bidrag. Ligeledes er det en forudsætning, at den selvstændige hæver 425.000 kr. i virksomhe-

den i 2014.

Figur 39 - Kassesystem

Den personlige indkomst udregnes ved topskattegrænsen før AM-bidrag fratrukket rentekorrektio-

nen (488.152 – 5.310 = 482.842 kr.).

Der vil være en hensættelse til senere hævning, da den erhvervsdrivende ikke har hævet tilstrække-

ligt i året. Hensættelsen kan udregnes ved at tage forskellen mellem maksimal opsparing og ”Op-

sparede overskud”.

Beregning af det maksimale opsparede overskud:

Figur 40 – Maksimalt opsparede overskud

Hensættelse til senere hævning vil derfor være: 317.237 – 195.843 = 121.394 kr.

Virksomhedens
skattepligtige indkomst

742.237 kr.

Kapitalafkast

0 kr.

Resterende overskud

742.237 kr.

Personlig indkomst

482.842 kr.

Virksomhedsindkomst

259.395 kr.

Opsparede overskud
75,5%

195.843 kr.

Virksomhedsskat
24,5%

63.552 kr.

+/- Skattepligtige indkomst 742.237

- Årets hævninger (425.000)

+ Hensat til senere hævning, primo -

- Hensat til senere hævning, ultimo -

= Maksimalt opsparede overskud 317.237
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Årets samlede overførsler skal svare til summen i den udvidede hæverækkefølge, jf. nedenfor:

Figur 41 – Den udvidede hæverækkefølge

Med udgangspunkt i overskudsdisponeringen opgøres den skattepligtige indkomst.

Figur 42 - Opgørelse af skattepligtig indkomst efter virksomhedsskatteordningen

Den udvidede hæverækkefølge Hævninger

Årets virksomhedsskat 24,5% 63.552 Årets hævninger 425.000

Årets kapitalafkast som ikke opspares - Hensat til senere faktisk hævning 121.394

Årets overskud efter fradrag for kapitalafkast 482.842

I alt 546.394 I alt 546.394

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Overskud virksomhed 742.237

Rentekorrektion 5.310

Indkomst til virksomhedsbeskatning (259.395)

Resultat af virksomhed 488.152 39.052 449.100

Personlig indkomst 449.100

Samlet AM-bidrag 39.052

Kapitalindkomst

Kapitalafkast (5.310)

Renteindtægter, privat (pengeinst. obl. og pantebreve mv.) 4.500

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) -

Kapitalindkomst (810)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag (25.000)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst 449.100

Kapitalindkomst (810)

Ligningsmæssige fradrag (25.000)

Skattepligtig indkomst 423.290
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Figur 43 – Skatteberegning efter virksomhedsskatteordningen

Jens Jensen får en samlet skattepligtig indkomst på 423.290 kr. ved anvendelse af regler om at ind-

skyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen. Hvilket udløser en skat til betaling på 252.431 kr.

Hvis vi sammenligner skattebetalingerne med og uden indskud af privat gæld, fremgår det, at skat-

tebetaling ved indskud af privat gæld vil være 209 kr. større, end hvis gælden forblev uden for virk-

somhedsskatteordningen. Dette skyldes, at den effektive rentesats er mindre, eller lig med satsen for

kapitalafkastet og rentekorrektionen. Det vil dog stadig være en fordel at placere den private gæld i

virksomhedsskatteordningen, idet det giver Jens mulighed for at finansiere afdragene med lavt be-

skattede midler (24,5 %). I modsætning til hvis gælden placeres i privat regi, vil Jens være nødsaget

til at foretage hævninger for at betale afdragene og derved reducere mulighederne for, at opspare

virksomhedens overskud.

6.12 Delkonklusion

Virksomhedsskatteordningen blev indført, da der kom ændringer i personskatteloven i 1987. Virk-

somhedsskatteordningen skulle være med til at sikre de erhvervsdrivendes muligheder for fradrag af

alle deres erhvervsmæssige udgifter.

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen gives der nogle skattemæssige fordele, såsom fra-

drag af virksomhedens renteomkostninger i den personlige indkomst i stedet for i kapitalindkom-

sten, hvilket giver den skattepligtige mulighed for opsparing af overskud/udligning af indkomst til

topskattegrænsen. For at kunne anvende virksomhedsskatteordningen er der dog nogle specifikke

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 488.152 39.052

Bundskat 6,83 449.100 30.674

Topskat 15,00 0 0

Sundehedsbidrag 5,00 423.290 21.165

Kommuneskat 25,80 423.290 109.209

Kirkeskat 1,16 423.290 4.910

Virksomhedsskat 24,50 259.395 63.552

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

- Kompensation for rentefradraget 3,00 810 (24)

Beregnet skat 252.431
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krav, som skal overholdes. Der skal blandt andet være en skarp adskillelse mellem privat- og virk-

somhedsøkonomi, derudover skal der udarbejdes et særskilt regnskab for virksomheden samt en

skattemæssigopgørelse, hvor indskudskontoen, kapitalafkastgrundlaget, kontoen for opsparede

overskud samt hensat til senere hævninger skal fremgå.

I virksomhedsskatteordningen er det muligt at indskyde privat gæld, hvilket ofte medfører, at virk-

somhedens indskudskonto bliver negativ. Ved negativ indskudskonto eller hvis der både har været

hævninger og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår, skal der foretages rentekorrektion.

Rentekorrektionen skal tillægges i den personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten.

Virksomhedsskatteordningens regler er forholdsvis komplicerede og kræver derfor en stor forståelse

indenfor de skattemæssige regler og sammenhænge. Det vil sjældent være muligt for den selvstæn-

dige erhvervsdrivende at forstå disse regler, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at få assistance fra

en revisor eller skatterådgiver. Den selvstændige skal derfor opveje, om de eventuelle omkostninger

hertil vil overstige den skattemæssige fordel, der kan vindes herved.

7. Sammenligning af personskatteloven, kapitalafkastordningen og virksomhedsskat-

teordningen

7.1 Indledning

Den skattepligtige person har mulighed for at vælge imellem at blive beskattet efter reglerne i per-

sonskatteloven, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. For at give et bedre

overblik over sammenligningen mellem disse tre, har vi nedenfor udarbejdet et skema, som viser

skattemæssige fordele/muligheder for hver enkelt beskatningsform.
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Figur 44 - Sammenfatning af beskatningsformer PSL, KAO & VSO

7.2 Personlig og kapitalindkomst

Den personlige indkomst bliver beskattet hårdere end kapitalindkomsten, hvorfor det kan betale sig

at flytte så meget som muligt fra den personlige indkomst til kapitalindkomst. Det kan ud fra figur

44 ses, at virksomhedsskatteordningen giver mulighed for at flytte mest fra den personlige indkomst

til kapitalindkomst. Eller flytte indkomsten helt væk fra den skattepligtige indkomst ved hjælp af

opsparede overskud. Herefter kommer kapitalafkastordningen, der her gives mulighed for at rykke

kapitalafkast og henlægge op til 25 % af årets resultat til konjunkturudligningskontoen. Overskud-

det rykkes derfor til senere betaling i modsætning til personskatteloven, som ikke giver mulighed

for at flytte noget til opsparede overskud.

Rent skattemæssigt virker virksomhedsskatteordningen som den mest optimale ordning at blive

beskattet efter. For at kontrollere dette har vi i tidligere afsnit beregnet Jens Jensens skattepligtige

indkomst, og sammenligningen vil blive gennemgået i afsnit 7.6.

Personskatteloven VirksomhedsskatteordningKapitalafkastordning

- Bogføringsloven

- Mindstekravsbekendtgørelsen

- Yderligere specifikationskrav

fra virksomhedsskatteloven og

mindstekravsbekendtgørelsen

Beskattes som

kapitalindkomst.

Ej muligt

Personlig

indkomst

Kapitalindkomst

Opsparing i

virksomhed

Regnskabskrav

Renter

- Bogføringsloven

- Mindstekravsbekendt-

gørelsen

- Bogføringsloven

- Mindstekravsbekendtgørelsen

- Yderligere specifikationskrav

fra virksomhedsskatteloven og

mindstekravsbekendtgørelsen

Opsparet overskud

A'conto skat 24,5 %

Beskattes som personlig

indkomst.

Resultat før renter Resultat efter renter

- Kapitalafkast

+ Rentekorrektion

- Opsparet underskud

Resultat før renter

- Kapitalafkast

- Konjunkturudligningskonto

Nettorenter i

virksomheden

+ Kapitalafkast

- Rentekorrektion

Nettorenter i virksomheden

+ Kapitalafkast

Beskattes som kapitalindkomst

Konjunkturudligningskonto, max

25 %.

A'conto skat 24,5 %
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7.3 Renter

I ovenstående skema kan vi se, at renterne bliver behandlet forskelligt i hver af de tre beskatnings-

former, hvilket gør, at fradragsværdien er forskellig. Ved personskatteloven beskattes renterne som

kapitalindkomst. Der sondres dermed ikke mellem erhvervsmæssige og private renteomkostninger.

Renterne kan medregnes ved forfald, hvorfor der ikke skal foretages periodisering heraf. Renterne i

kapitalafkastordningen beskattes efter reglerne i personskatteloven og derfor som kapitalindkomst

og skal derfor ej periodiseres. I virksomhedsskatteordningen indgår virksomhedens resultat efter

renter i den personlige indkomst, hvorfor den selvstændige erhvervsdrivende opnår maksimalt fra-

drag for de erhvervsmæssige renteomkostninger. Det er kun i denne beskatningsform, at der opnås

fuld fradragsret. De private renter beskattes efter reglerne i personskatteloven, hvorfor det her er

vigtigt at sondre mellem private og erhvervsmæssige renteomkostninger. Renterne skal i virksom-

hedsskatteordningen periodiseres, således at de følger det enkelte indkomstår. Vi kan derfor kon-

kludere, at det ikke kan betale sig at anvende personskatteloven eller kapitalafkastordningen, hvis

der er høje renteomkostninger i virksomheden. Kapitalafkastordningen er dog at foretrække, hvis

der er mange aktiver uden tilhørende gæld.

7.4 Opsparing i virksomheden

Hvis man vælger at anvende personskatteloven, er det ikke muligt at opspare virksomhedens over-

skud, hvorfor hele overskuddet i det pågældende indkomstår skal medtages i den personlige ind-

komst, og det er derfor ikke muligt at udjævne skatten i tilfælde af svingende indkomster. Ved an-

vendelse af kapitalafkastordningen er det muligt at opspare overskud, her er den eneste betingelse,

at virksomheden skal genererer overskud. Der kan maksimalt opspares 25 % af virksomhedens

overskud, hvoraf der skal betales en konjunkturudligningsskat på 24,5 %. Overskuddet indsættes på

konjunkturudligningskontoen, som er en bunden bankkonto. Dette betyder, at der altid vil være li-

kviditet til at betale den udskudte skat, men samtidig kan den selvstændige erhvervsdrivende ikke

anvende den udskudte skat til f.eks. finansiering af nye investeringer, som det er muligt under virk-

somhedsskatteordningen. Ved anvendelse af reglerne i virksomhedsskatteordningen er det muligt at

opspare virksomhedens overskud, såfremt hævningerne i året ikke overstiger overskuddet. I de ind-

komstår, der opspares overskud, betales der en acontoskat på 24,5 %, hvilket medfører, at det er

muligt at udjævne skatten ved svingende indkomster og dermed opnå en midlertidig skattebesparel-

se også kaldet udskudt skat. Skattebetalingen udløses først, når der hæves på kontoen for opsparede

overskud ligesom i kapitalafkastordningen.
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7.5 Regnskabskrav

Ved anvendelse af personskatteloven skal den selvstændige følge bogføringsloven og mindste-

kravsbekendtgørelsen. I forhold til de to andre ordninger er der ingen særlige specifikationskrav,

som skal overholdes her. Hvis den selvstændige anvender kapitalafkastordningen, gælder de samme

krav som i personskatteloven, dog er der yderligere krav om, at størrelsen på kapitalafkastgrundla-

get, kapitalafkastet og henlæggelser på konjunkturudligningskontoen skal oplyses særskilt. Ligesom

i kapitalafkastordningen er der også yderligere specifikationskrav ved anvendelse af virksomheds-

skatteordningen. De yderligere krav omfatter; adskillelse af virksomhedens og den selvstændiges

privatøkonomi, opgørelse af indskudskonto, konto for opsparede overskud, kapitalafkastgrundlaget

og kapitalafkastet. Når vi ser på ovenstående skema, kan vi konkludere, at det administrativt er

nemmest at anvende personskatteloven, da der ikke her er yderligere specifikationskrav fra hverken

virksomhedsskatteloven eller mindstekravsbekendtgørelsen.

7.6 Sammenfatning af udregninger for caseperson

Jens Jensen har, jf. ovenstående afsnit mulighed for at vælge mellem at blive beskattet ud fra per-

sonskattelovens, virksomhedsskatteordningens eller kapitalafkastordningens bestemmelser. Vi har

foretaget sammenfatning ud fra beregninger af de anvendte driftsregnskaber for 2014, jf. figur 2 og

balancen for 2013, jf. figur 6.

Figur 45 – Sammenfatning af tidligere udregninger

Som der kan ses af figur 45, er der en markant forskel mellem den personlige indkomst ud fra de

forskellige beskatningsformer. Forskellen skyldes de i figur 44 opsummerede fordele ved de for-

skellige ordninger, og som vi antog tidligere, kan det bedst betale sig at blive beskattet efter regler-

ne i virksomhedsskatteordningen.

Personskatte-

loven

Kapitalafkast-

ordning

Kapitalafkastordning

med henlæggelse til

konjunkturudlignings-

kontoen

Virksomheds-

skatteordning

Virksomhedsskatte-

ordning med privat

gæld

718.311 706.191 526.613 449.100 449.100

(34.036) (20.862) (20.862) (2.810) (810)

62.462 61.408 45.792 39.052 39.052

659.275 480.751 480.751 421.290 423.290

40.382 38.564 11.627 0 0

342.978 340.123 277.405 252.222 252.431

- - 195.193 261.395 259.395

Samlet skat

Hensat til senere beskatning

Personlig indkomst

Kapitalindkomst

AM-bidrag

Skattepligtig indkomst

Topskat
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7.6.1 Personskatteloven

Personskatteloven er den beskatningsform, som udløser den største indkomstskat. Dette skyldes, at

Jens bliver beskattet af årets resultat før renter i den personlige indkomst, samt at han har lav fra-

dragsret for renteomkostningerne (negative nettokapitalindkomst). Ligeledes beregnes der ikke ka-

pitalafkast og det er heller ikke muligt at opspare virksomhedens overskud, som kan fradrages i den

personlige indkomst.

I personskatteloven indgår den negative kapitalindkomst kun i beregningsgrundlaget for kommune-

skat, sundhedsbidrag og kirkeskat, hvilket betyder, at fradragsværdien er lav. Virksomhedens over-

skud med fradrag for AM-bidrag beskattes som personlig indkomst og indgår derfor i beskatnings-

grundlaget for bund- og topskatten, jf. figur 5. Den primære årsag, til at indkomstskatten er størst

ved anvendelse af personskatteloven, er, at den selvstændige ikke har mulighed for at optimere sin

personlige indkomst ved at opspare overskud i virksomheden.

7.6.2 Kapitalafkastordningen

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen har Jens Jensen to muligheder for at flytte indkomst væk

fra den personlige indkomst. Den første mulighed er at flytte det fastsatte kapitalafkast til beskat-

ning i kapitalindkomst, den anden mulighed er henlæggelse til konjunkturudligningskontoen. Kapi-

talafkastordningen med henlæggelse til konjunkturudligningskontoen giver den næstbedste ind-

komstskat. Jens’ indkomstskat udgør 340.123 kr. uden henlæggelse til konjunkturudligningskonto-

en og han vil her få en skattebesparelse på 2.855 kr. Hvis han vælger at henlægge til kontoen, får en

han indkomstskat på 277.405 kr., hvilket medfører en skattebesparelse på 65.573 kr. Forskellen

mellem kapitalafkastordningen med henlæggelse og uden henlæggelse er den udskudte skat. Fra-

dragsværdien af renteomkostningerne er på samme niveau som i personskatteloven.

7.6.3 Virksomhedsskatteordningen

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen har Jens en del muligheder for at få nedsat den per-

sonlige indkomst. Den største fordel er, at årets resultat bliver beskattet efter fradrag af renteudgifter

i modsætning til personskatteloven og kapitalafkastordningen, hvor Jens bliver beskattet af resultat

før renter. Den anden mulighed er at flytte det beregnede kapitalafkast til beskatning i kapitalind-

komsten, ligesom under kapitalafkastordningen. Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen er

det også en mulighed at begrænse Jens’ personlige indkomst ved at optimere indkomsten til tops-

kattegrænsen, herved kan Jens undgå at betale topskat.
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Det er også muligt i virksomhedsskatteordningen at hæve hele overskuddet og dermed betale top-

skat. Vi har ikke beregnet noget eksempel heraf, da det ikke er ideen med virksomhedsskatteord-

ningen. Men ligesom kapitalafkastordningen vil forskellen på indkomsten være den udskudte skat.

Virksomhedsskatteordningen er den ordning, som udløser den laveste indkomstskat, uanset om Jens

vælger at indskyde privat gæld eller ej. Jens Jensen indkomstskat udgør 252.222 kr. uden indskud af

privat gæld, og han vil her få en skattebesparelse på 90.756 kr. Hvis han vælger at indskyde privat

gæld, får Jens en indkomstskat på 252.431 kr., hvilket medfører en skattebesparelse på 90.547 kr. i

forhold til indkomstskatten for personskatteloven. Forskellen på indkomstskatten med og uden gæld

er ikke særlig stor, hvilket skyldes, som tidligere beskrevet, at den effektive rentesats er mindre eller

lig med satsen for kapitalafkastet og rentekorrektionen.

8. Beregning af caseperson ved underskud i virksomhed

For at kunne sammenholde udviklingen i en virksomhed med valg af beskatningsform har vi valgt,

at vise et budget for 2015, som udviser et underskud mod et overskud i 2014. Der er forudsat, at de

skattesatser, som anvendes i 2014 er de samme, som vil blive anvendt i 2015.

Figur 46 – Sammenfatning af beskatningsformer ved underskud

8.1 Behandling af skattemæssigt underskud

Behandling af skattemæssigt underskud bliver behandlet forskelligt i alle tre beskatningsformer.

Ved anvendelse af personskatteloven skal der først opgøres, om underskuddet kommer til beskat-

ning i den skattepligtige indkomst eller i den personlige indkomst. Skatteværdien af underskuddet i

den skattepligtige indkomst modregnes i de beregnede skatter. Hvis underskuddet ikke kan dækkes

af bund- og topskatten eller aktieindkomsten, så fremføres underskuddet til modregning i senere

indkomstår. Opstår der underskud i den personlige indkomst, skal underskuddet modregnes i den

positive kapitalindkomst. Hvis underskuddet ikke kan dækkes af heraf, fremføres det til modregning

i senere indkomstår.

Personskatteloven

Behandling af

skattemæssigt

underskud

Modregning i:

- Beregnede skatter

- Positiv kapitalindkomst

Fremførsel til senere år
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Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal underskuddet først modregnes i konjunkturudlig-

ningskontoen. Hvis underskuddet ikke kan dækkes af henlæggelsen, skal der ske modregning efter

PSL almindelige regler.

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen skal underskuddet først modregnes i kontoen for

opsparede overskud. Hvis underskuddet ikke kan dækkes i det opsparede overskud, skal det mod-

regnes i den positive kapitalindkomst. Hvis underskuddet ikke kan dækkes heraf, vil der ske mod-

regning i den personlige indkomst, og dernæst vil det resterende underskud fremføres til modreg-

ning i senere indkomstår.

8.2 Driftsregnskab ved underskud i 2015

Der er for virksomheden udarbejdet et budget for 2015. Vi har forudsat at Jens Jensen bor i Guld-

borgsund Kommune og beskattes derfor af satserne herfor.

Figur 47 – Budget for 2015

Resultatopgørelse for 2014

Omsætning 3.006.543

Produktionsomkostninger (1.874.159)

Bruttoresultat 1.132.384

Andre eksterne omkostninger (281.386)

Personaleomkostninger (1.009.598)

Af- og nedskrivninger (80.000)

Driftsresultat (238.600)

Finansielle indtægter 1.210

Finansielle omkostninger (55.492)

Resultat før skat (292.882)

Årets resultat (292.882)
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Jens Jensen private renteomkostninger udgør 12.000 kr. og renteindtægter udgør 4.500 kr.

8.2.1 Skatteberegning efter personskatteloven ved underskud

I dette afsnit vil vi opgøre den skattepligtige indkomst og den samlede skat for Jens Jensen efter

personskattelovens bestemmelser. Der vil tages udgangspunkt i virksomhedens driftsbudget for

2015, jf. figur 47.

Balance for 2014

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 160.000 Kapitalindestående 14.500

Anlægsaktiver 160.000

Bankgæld 270.000

Fremstillede varer og handelsvarer 355.800 Langfristede gældsforpligtelser 270.000

Varebeholdninger 355.800

Kassekredit 240.200

Tilgodehavende fra salg 313.182 Leverandørgæld 245.300

Andre tilgodehavende 10.200 Anden gæld 95.182

Tilgodehavende 323.382 Kortfristede gældsforpligtelser 580.682

Likvidebeholdninger 26.000

Omsætningsaktiver 705.182

Aktiver 865.182 Passiver 865.182
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8.2.1.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter personskatteloven ved underskud

Figur 48 - Opgørelse af skattepligtig indkomst efter personskatteloven

Figur 49 – Skattebregning efter personskatteloven

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Underskud virksomhed, før renter (238.600) - (238.600)

Personlig indkomst (238.600)

Samlet AM-bidrag -

Kapitalindkomst

Renteindtægter, privat (pengeinst. Obl. Og pantebreve mv.) 4.500

Renteindtægter i virksomhed 1.210

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) (12.000)

Renteudgifter i virksomhed (55.492)

Kapitalindkomst (61.782)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -

Ligningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst (238.600)

Kapitalindkomst (61.782)

Ligningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst (300.382)

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 - -

Bundskat 6,83 - -

Topskat 15,00 - -

Sundehedsbidrag 5,00 - -

Kommuneskat 25,80 - -

Kirkeskat 1,16 - -

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

Ikke udnyttet skatteværdi af personfradrag 16.106

Beregnede skat -

+ Grøn Check 1.580 1.580

Overskydende skat 1.580
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Ved anvendelse af personskattelovens bestemmelser får Jens Jensen en skattepligtig indkomst på

(300.382) kr. Der beregnes et personfradrag på 16.106 kr., men da vores caseperson ikke får løn

eller har øvrige indkomster, bliver fradraget ikke udnyttet og går dermed i 0. Den beregnede skat

udgør herefter et tilgodehavende på 1.580 kr., som vedrør grøn check.

Ved beregning af skat til betaling gives der til person over 18 år og med en indkomst på under

386.733 kr.55 en grøn check på 1.300 kr. Hvis man tjener mindre end 215.900 kr., sker der en forhø-

jelse på 280 kr. Den grønne check modtages som en kompensation for forhøjede energi- og miljøaf-

gifter. Der kan være forhold, som kan ændre beløbssatsen for den grønne check. Blandet andet, an-

tallet af børn eller størrelsen på en persons indkomst. Vi har dog antaget, at dette ikke er relevant for

opgaven, hvorfor denne ikke er opgjort.

8.2.2 Skatteberegning efter kapitalafkastordningen ved underskud

For at kunne beregne den skattepligtige indkomst ud fra kapitalafkastordningen skal kapitalafkast-

grundlaget findes og kapitalafkastet udregnes. Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres primo for ind-

komståret, hvilket gøres på baggrund af virksomhedens balance for 2014, jf. figur 2.

Figur 50 - Kapitalafkastgrundlaget

55 https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1949002

Aktiver

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 240.000

Fremstillede varer og handelsvarer 516.608

Tilgodehavende fra salg 313.182

Andre tilgodehavende 6.100

1.075.890

Passiver

Leverandørgæld 269.091

Anden gæld 98.102

367.193

Kapitalafkastgrundlag 708.697

Kapitalafkast, 2% (2013, ej opgjort i 2015) 14.174

Kapitalafkastgrundlaget
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Kapitalafkastet udgør 14.174 kr., som beregnes som kapitalafkastgrundlaget ved begyndelsen af

indkomståret ganget med kapitalafkastsatsen på 2 %. Jens kan derfor flytte 14.174 kr. fra den per-

sonlige indkomst til kapitalindkomsten. Da kapitalafkastet er lavere end den samlede negative net-

tokapitalindkomst sættes kapitalafkastet til 0 kr.

Den selvstændige erhvervsdrivende kan ikke henlægge til konjunkturudligning for indkomstår, hvor

virksomheden har underskud og skal derfor indtægtsføre tidligere års henlæggelser, som svarer til

underskuddet. Hvis der ikke er nogle tidligere henlæggelser at indtægtsføre, kan den selvstændige

godt henlægge til konjunkturudligning for indkomstår med underskud.56 For at vise betydningen af

dette, har vi valgt at præsentere hans skattepligtige indkomst både med henlæggelse på konjunktur-

udligningskontoen og ved modregning af tidligere års henlæggelser.

På baggrund heraf og ud fra tidligere nævnt driftsregnskab for 2015 opgøres den skattepligtige ind-

komst og årets skat til betaling således;

56 Den juridiske vejledning C.C.5.3.2.2.2
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8.2.2.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter kapitalafkastordningen ved underskud uden

henlæggelse til konjunkturudligningskontoen

Figur 51 - Opgørelse af skattepligtig indkomst efter kapitalafkastordningen ved underskud

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Overskud virksomhed før renter (238.600)

Kapitalafkast (14.174)

Henlagt til konjukturudligningskonto -

Resultat af virksomhed (252.774) - (252.774)

Personlig indkomst (252.774)

Samlet AM-bidrag -

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 14.174

Renteindtægter, privat (pengeinst. obl. og pantebreve mv.) 4.500

Renteindtægter, virksomhed 1.210

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) (12.000)

Renteudgifter, virksomhed (55.492)

Kapitalindkomst (47.608)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -

Ligningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst (252.774)

Kapitalindkomst (47.608)

Ligningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst (300.382)
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Figur 52 - Skatteberegning efter kapitalafkastordningen

Hvis det forudsættes, at der ikke tidligere år har været henlagt overskud til konjunkturudlignings-

kontoen, vil Jens Jensens skattepligtige indkomst udgøre (300.382) kr. Den overskydende skat ud-

gør 1.580 kr., som vedrører grøn check. Dette skyldes, at Jens Jensen ved underskud ikke kan ud-

nytte de personfradrag, der forekommer. Da Jens Jensen ligger i kapitalafkastordningen, er der mu-

lighed for at opspare underskuddet til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst, jf. VSL § 22

stk. 757 i konjunkturudligningskontoen. Da Jens ikke har haft henlagt til konjunkturudligningskon-

toen tidligere, vil underskud til fremførsel udgøre hele den skattepligtige indkomst på 300.382 kr.,

som han kan anvende i fremtidig positiv skattepligtig indkomst.

57 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158215#P22

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 - -

Bundskat 6,83 - -

Topskat 15,00 - -

Sundehedsbidrag 5,00 - -

Kommuneskat 25,80 - -

Kirkeskat 1,16 - -

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

Ikke udnyttet skatteværdi af personfradrag 16.106

Beregnede skat -

+ Grøn Check 1.580 1.580

Overskydende skat 1.580
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8.2.2.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter kapitalafkastordningen ved underskud med hen-

læggelse til konjunkturudligningskontoen

Det forudsættes, at der i år 2014 er henlagt 195.193 kr. til konjunkturudligningskontoen, som be-

regnet i afsnit 5.9.2.

Figur 53 – Opgørelse af skattepligtig indkomst efter kapitalafkastordningen med henlæggelse

til konjunkturudligningskontoen

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Overskud virksomhed før renter (238.600)

Kapitalafkast (14.174)

Henlagt til konjukturudligningskonto 195.193

Resultat af virksomhed (57.581) - (57.581)

Personlig indkomst (57.581)

Samlet AM-bidrag -

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 14.174

Renteindtægter, privat (pengeinst. Obl. Og pantebreve mv.) 4.500

Renteindtægter, virksomhed 1.210

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) (12.000)

Renteudgifter, virksomhed (55.492)

Kapitalindkomst (47.608)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -

Ligningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst (57.581)

Kapitalindkomst (47.608)

Ligningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst (105.189)
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Figur 54 - Skatteberegning efter kapitalafkastordningen

Jf. afsnit 5.9.2 bliver der i 2014 henlagt 195.193 kr. til konjunkturudligningskontoen. Derfor ændrer

den personlige indkomst sig, da underskuddet vil blive modregnet i tidligere års henlæggeler. Da

underskuddet overstiger det i forvejen henlagte beløb, vil acontoskatten, som blev betalt ved hen-

læggelsen, blive udbetalt. Den skattepligtige indkomst udgør derfor nu (105.189) kr., mod de

(300.382) kr. uden konjunkturhenlæggelsen. Dette giver et skattetilgodehavende på 49.402 kr., som

består af den tilbagebetalte acontoskat ved henlæggelsen i 2014 og denne grønne check på 1.300

kr., som modtages grundet den lave indkomst. Den skattepligtige indkomst på de (105.189) kr. bli-

ver hensat til fremførsel, således at dette kan anvendes i den fremtidige positive skattepligtige ind-

komst.

8.2.3 Skatteberegning efter virksomhedsskatteordningen ved underskud

Ved indtræden i virksomhedsskatteordningen skal der primo for indkomståret opgøres et kapitalaf-

kastningsgrundlag, hvilket gøres på baggrund af virksomhedens balance for 2014, jf. figur 2.

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 - -

Bundskat 6,83 - -

Topskat 15,00 - -

Sundehedsbidrag 5,00 - -

Kommuneskat 25,80 - -

Kirkeskat 1,16 - -

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

Beregnet skat, ej udnyttet fradrag (16.106)

Konjunkturudligningsskat 24,5% 47.822

+ Grøn Check 1.580 1.580

Beregnet skat 49.402
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8.2.3.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter virksomhedsskatteordningen ved underskud

Kapitalafkastgrundlaget er opgjort på baggrund af virksomhedens balance for 2014.

Figur 55 - Indskudskonto og kapitalafkastgrundlaget

Indskudskontoen i Jens Jensens virksomhed er positiv, hvorfor der ikke skal foretages rentekorrek-

tion.

Kapitalafkastet udgør 4.116 kr., som beregnes som kapitalafkastgrundlaget ved begyndelsen af ind-

komståret ganget med kapitalafkastsatsen på 2 %. Kapitalafkastet kan ikke overstige virksomhedens

skattepligtige overskud, og da virksomhedens skattepligtige indkomst udgør (292.882), er kapital-

afkastet 0 kr.

Den skattepligtige indkomst for virksomheden udgør (292.882) kr., jf. afsnit 8.2, figur 47. Det for-

udsættes, at den selvstændige hæver 300.000 kr. i virksomheden i 2015.

Som beskrevet i afsnit 6.10, gælder der en særlig rækkefølge for modregning af underskud ved an-

vendelse af virksomhedsskatteordningen.

Indskudskontoen Kapitalafkastgrundlaget

Aktiver

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 240.000 240.000

Fremstillede varer og handelsvarer 516.608 516.608

Tilgodehavende fra salg 313.182 313.182

Andre tilgodehavende 6.100 6.100

Likvidebeholdninger 26.000 26.000

1.101.890 1.101.890

Passiver

Bankgæld 210.000 210.000

Kassekredit 187.010 187.010

Leverandørgæld 269.091 269.091

Anden gæld 98.102 98.102

Hensat til senere hævning 131.884

764.203 896.087

I alt 337.687 205.803

Kapitalafkast, 2% (2013, ej opgjort i 2015) 4.116
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Figur 56 - Underskud til modregning jf. VSL § 13

Som beskrevet i afsnit 6.11.1, har virksomheden et opsparede overskud på 197.353 kr. samt en be-

talt virksomhedsskat på 64.042 kr., som modregnes i det skattepligtige underskud. Jens Jensen har

ikke nogen positiv nettokapitalindkomst eller anden personlig indkomst.

Jens Jensen har hævet 300.000 kr. i 2015, hvorfor den udvidede hæverækkefølge ved se således ud;

Figur 57 – Den udvidede hæverækkefølge

Efter modregning af årets hævning på 300.000 kr. udgør hensat til senere hævning 0 kr. og ind-

skudskontoen lyder på 169.571 kr. (337.687 – 168.116 = 169.571).

Med udgangspunkt i ovenstående opgøres den skattepligtige indkomst.

+/- Skattepligtige indkomst (292.882)

+ Hævet opsparede overskud og skat 261.395

+ Positiv nettokapitalindkomst -

+ Anden personlig indkomst -

= Resultat af virksomhed (31.487)

Den udvidede hæverækkefølge Hævninger

Hensat til senere faktisk hævning primo 131.884 Årets hævninger 300.000

Hævet på indskudskontoen 168.116

I alt 300.000 I alt 300.000
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Figur 58 - Opgørelse af skattepligtig indkomst efter virksomhedsskatteordningen

Figur 59 – Skatteberegning efter virksomhedsskatteordningen

Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag

Personlig indkomst

Underskud virksomhed (292.882)

Kapitalafkast -

Hævet opsparede overskud og skat 261.395

Resultat af virksomhed (31.487) - (31.487)

Personlig indkomst (31.487)

Samlet AM-bidrag -

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 0

Renteindtægter, privat (pengeinst. Obl. Og pantebreve mv.) 4.500

Renteudgifter, privat (realkreditinst., pengeinst. mv.) (12.000)

Kapitalindkomst (7.500)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -

Ligningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst (31.487)

Kapitalindkomst (7.500)

Ligningsmæssige fradrag -

Skattepligtig indkomst (38.987)

% Indkomst Til beskatning

AM-bidrag 8,00 - -

Bundskat 6,83 - -

Topskat 15,00 - -

Sundehedsbidrag 5,00 - -

Kommuneskat 25,80 - -

Kirkeskat 1,16 - -

Personfradrag

- Bundskat 6,83 42.800 (2.923)

- Sundhedsbidrag 5,00 42.800 (2.140)

- Kommuneskat 25,80 42.800 (11.042)

Ikke udnyttet skatteværdi af personfradrag 16.106

Beregnet skat -

Virksomhedsskat 24,5 261.395 64.042

+ Grøn Check 1.580 1.580

Overskydende skat 65.622
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Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen får Jens en samlet skattepligtig indkomst på

(38.987) kr., hvilket udløser en overskydende skat på 65.622 kr. Den overskydende skat består af

den tilbage betalte acontoskat ved henlæggelsen til opsparede overskud i 2014 og denne grønne

check på 1.580 kr., som medtages grundet den lave indkomst. Den skattepligtige indkomst på de

(38.987) kr. bliver fremført til modregning i senere indkomst.

8.3 Sammenfatning af udregninger for caseperson ved underskud

Som beskrevet i ovenstående afsnit har Jens et driftsunderskud for indkomståret 2015. Vi vil derfor

se, om det forsat kan betale sig for Jens at ligge i virksomhedsskatteordningen.

Figur 60 – Sammenfatning af tidligere udregninger

Som det kan ses af figur 60, er der en markant forskel mellem den personlige indkomst ud fra de

forskellige beskatningsformer. Forskellen skyldes at det er muligt i kapitalafkastningsordningen og i

virksomhedsskatteordningen at opspare overskud, som kan modregnes i den personlige indkomst.

8.3.1 Personskatteloven

I personskatteloven er det ikke muligt at opspare overskud, hvorved den personlige indkomst er

højest ved anvendelse af personskatteloven. Den skattepligtige indkomst for Jens udgør (300.382)

kr., som udløser en overskydende skat på 1.580 kr. Det skattepligtige underskud kan ikke dækkes af

beregnede skatter, hvorfor underskuddet fremføres til modregning i senere indkomstår.

Personskatte-

loven

Kapitalafkast-

ordning

Kapitalafkastordning

med henlæggelse til

konjunkturudlignings-

kontoen

Virksomheds-

skatteordning

(238.600) (252.774) (57.581) (31.487)

(61.782) (47.608) (47.608) (7.500)

- - - -

(300.382) (300.382) (105.189) (38.987)

- - - -

1.580 1.580 49.402 65.622

- - 195.193 261.395

Samlet skat

Anvendelse af tidligere års

opsparet overskud

Personlig indkomst

Kapitalindkomst

AM-bidrag

Skattepligtig indkomst

Topskat
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8.3.2 Kapitalafkastordningen

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen uden hensættelse til konjunkturudligningskontoen udgør

den skattepligtige indkomst (300.382) kr., og den overskydende skat udgør 1.580 kr., hvilket er det

samme ved anvendelse af reglerne i personskatteloven. Hvis Jens Jensen har henlagt overskuddet

fra 2014, på 195.193 kr., vil overskuddet på konjunkturudligningskontoen blive modregnet i den

negative personlige indkomst, som derefter udgør (57.581) kr. Den skattepligtige indkomst med

hensættelse til konjunkturudligningskontoen udgør (105.189) kr., som udløser en overskydende skat

på 49.402 kr. Den negative skattepligtige indkomst kan fremføres til modregning efter reglerne i

PSL § 13.

8.3.3 Virksomhedsskatteordningen

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen udgør den personlige indkomst (31.784) kr., hvilket

er den laveste i sammenligning med de to andre beskatningsformer. Dette skyldes, at Jens Jensen i

2014 opsparede et overskud på 261.395 inkl. virksomhedsskat, som modregnes i den personlige

indkomst. Der er beregnet en skattepligtig indkomst på (38.987) kr., som udløser en overskydende

skat på 65.622 kr. Den skattepligtige indkomst på (38.937) kr. fremføres til modregning i senere

indkomstår, da Jens ingen positiv kapital- eller personlig indkomst har.

9. Konklusion

Der findes ikke en konkret definition af en selvstændig erhvervsdrivende, men der findes en række

bestemmelser, som kan henlede til en vurdering omkring, hvornår der er tale om en selvstændig

erhvervsdrivende. Den selvstændige erhvervsdrivende kan blandt andet defineres ved, at der for

egen regning og risiko drives virksomhed med det formål at opnå overskud. Derudover skal virk-

somheden være eksisterende og have drift i en længere periode. Da der ikke findes en endelig defi-

nition af begrebet selvstændig erhvervsdrivende, henstilles der derfor til praksis.

En selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at blive beskattet efter tre metoder; personskatte-

loven, kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen. Ved beskatning efter personskatte-

lovens bestemmelser skal den skattepligtige være bemyndiget efter statsskattelovens § 2. Den skat-

tepligtige indkomst vil blive fordelt på personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige

fradrag, hvorefter det er muligt at beregne skatten ud fra de forskellige skattesatser. Hvis den skat-

tepligtige driver en personlig virksomhed, indgår virksomhedens resultat før renter i den skatteplig-

tige indkomst, og renteudgifter fratrækkes i kapitalindkomsten. Ved anvendelse af personskattelo-
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ven modregnes det skattepligtige underskud i de beregnede skatter, hvorefter underskuddet fremfø-

res til modregning i senere indkomstår. Det er administrativt nemmest for den selvstændige er-

hvervsdrivende at anvende personskatteloven, da beskatningen er overskuelig og ligetil.

Kapitalafkastordningen er et mere simpelt alternativ til virksomhedsskatteordningen og er derfor en

mellemvej mellem personskatteloven og virksomhedsskatteordningen. Ved beskatning efter kapi-

talafkastordningen er det muligt for den skattepligtige at få fradrag for de erhvervsmæssige udgifter,

men ligesom i personskatteloven skal renteudgifter fra virksomheden fradrages i kapitalindkomsten.

Ved indtrædelse i kapitalafkastordningen opgøres der et kapitalafkastgrundlag, som opgøres på

baggrund af virksomhedens aktiver. Det beregnede kapitalafkast kan derefter fratrækkes i den per-

sonlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten, hvorved der opnås en skattebesparelse. Det er

muligt i kapitalafkastordningen at opspare overskud ved at anvende reglerne om konjunkturudlig-

ningskontoen og dermed ujævne skattebetalingen. I kapitalafkastordningen skal det skattemæssige

underskud først modregnes i konjunkturudligningskontoen, hvorefter det resterende underskud skal

modregnes efter PSL almindelige regler.

Virksomhedsskatteordningen blev indført som følge af nogle ændringer i personskatteloven, således

at det var muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at få fradrag for alle de erhvervsmæssige

udgifter. Når virksomhedsskatteordningen anvendes, giver det den skattepligtige nogle skattemæs-

sige fordele, såsom fradrag af virksomhedens renteudgifter i personlig indkomst i stedet for i kapi-

talindkomsten, og mulighed for opsparing af overskud/udligning af indkomst til topskattegrænsen.

For at kunne anvende bestemmelserne i virksomhedsskatteordningen er der nogle specifikke krav,

som skal overholdes, blandt andet skal der være en skarp adskillelse mellem privat- og virksom-

hedsøkonomi. Der skal udarbejdes et særskilt regnskab for virksomheden samt en skatteopgørelse,

hvor indskudskontoen, kapitalafkastgrundlaget, konto for opsparet overskud og hensat til senere

hævninger skal fremgår. Ved underskud i virksomhedsskatteordningen skal der først ske modreg-

ning i kontoen for opsparede overskud, hvorefter det skal modregnes i den positive kapitalindkomst.

Hvis underskuddet ikke kan dækkes heraf, modregnes det resterende underskud i den personlig ind-

komst, og dernæst vil underskuddet blive fremført til modregning i senere indkomstår i lighed med

personskatteloven.

Ud fra de forudsætninger, Jens har, giver det den største skattemæssige besparelse at anvende virk-

somhedsskatteordningen. Ved valg af virksomhedsskatteordningen giver det Jens en skattebesparel-

se på 90.756 kr. sammenlignet med personskatteloven. Hvis vi sammenligner med kapitalafkastord-
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ningen er der en skattebesparelse på 25.183 kr. Dette er ved optimering til topskattegrænsen og ved

henlæggelse til konjunkturudligningskontoen. Der tages ikke hensyn til den udskudte skat. Skatte-

besparelsen skyldes primært, at ved anvendelse at virksomhedsskatteordningen fratrækkes virksom-

hedens renteomkostninger i den personlige indkomst i modsætning til personskatteloven og kapital-

afkastordningen, hvor de fratrækkes i kapitalindkomsten.

Størrelsen af både overskuddet i virksomheden, kapitalafkastet og den negative kapitalindkomst har

stor indflydelse på, hvilken beskatningsform de i en given situation vil være den mest optimale. Det

kan dermed konkluderes, at der ikke kan udpeges en bestemt ordning, som er den mest optimale for

en selvstændig erhvervsdrivende. Den selvstændige erhvervsdrivende er derfor nødsaget til at sam-

menligne de tre beskatningsformers styrker og svagheder i forhold til forudsætninger i virksomhe-

den og den selvstændiges private økonomi.

10. Perspektivering

Konklusionen har givet anledning til at belyse en række forhold, som kunne have haft en effekt på

vores konklusion, hvis vi havde taget højde for disse tiltag.

Vi vil tage udgangspunkt i to relevante forhold; den faldende selskabsskat og det faldende rentefra-

drag.

10.1 Faldende rentefradrag

Der blev i 2009 indført en ny skattereform, som kom ud i foråret 2012, hvor det blev vedtaget, at

sundhedsbidraget og bundskatten gradvist skulle sammenlægges, således at sundhedsbidraget bliver

sænket med 1 % om året, mens bundskatten samtidig bliver forøget med 1 % om året, fra år 2012-

2019, indtil sundhedsbidraget ville være fuldt ud integreret med bundskatten58. Da den negative

kapitalindkomst kun kan fratrækkes i sundhedsbidraget og ikke i bundskatten, vil sammenlægnin-

gen automatisk medføre et fald i rentefradraget, hvorfor vores casepersons fradagsværdi for den

negative kapitalindkomst ville falde med op til 8 % frem til 2019, hvis den selvstændige erhvervs-

drivende havde valgt at blive beskattet efter reglerne i personskatteloven eller kapitalafkastordnin-

gen, da der tages udgangspunkt i virksomhedens resultat før renter. Hvis vores caseperson derimod

har valgt at blive beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen, vil den selvstændige er-

58 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattereform-2009-foraarspakke-20-indfasning-af-satser-og-

beloebsgraenser-2010-til-2019/
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hvervsdrivende få et højere skattefradrag, da der tages udgangspunkt i virksomhedens resultat efter

renter. Det vil sige, at de kommende rentefradragsændringer medfører, at virksomhedsskatteordnin-

gen bliver mere fordelagtig at anvende, såfremt den negative nettokapitalindkomst plus kapitalafka-

stet ved anvendelse af bestemmelserne i virksomhedsskatteordningen er større end kapitalafkastet

ved anvendelse af kapitalafkastordningen.

10.2 Faldende selskabsskat

Som en del af Vækstplan DK59, som er udsendt af regeringen, er der fra 2014 indsat en række for-

hold, som skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. I forbindelse hermed har man fra ind-

komståret 2014 valgt at nedsætte selskabsskatten gradvis fra 25 % til 22 % i 2016. Man har valgt at

nedsætte skattesatsen i virksomhedsskatteordningen parallelt med selskabsskatten.

Ved nedsættelse af skattesatsen i virksomhedsskatteordningen vil det blive mere attraktivt at indgå i

virksomhedsskatteordningen, da nedsættelsen vil betyde en lavere skattebetaling. Ud fra vores tidli-

gere beregnede caseperson vil det derfor for Jens betyde, at han får mulighed for at hæve på konto-

en ”opsparede overskud” til en lavere beskatning, end hvis han havde hævet overskuddet i ind-

komståret 2014.

59 http://www.skm.dk/media/139059/aftale-om-en-v__kstplan.pdf, side 4.
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