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Kapitel 1 Indledning og opgavens formål

1.1 Indledning
Det danske skattesystem er komplekst opbygget, og altid i forandring. Folketinget vedtager løbende nye

tiltag i form af nye skattereformer. Siden 1986 har der været 3 skattereformer, fælles for alle er, at de

har haft markant indvirkning på personskatteloven. Reformen i 1987 resulterede blandt andet i en opde-

ling af indkomsten i henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst med det resultat, at fradrags-

værdien af renter for private og selvstændige erhvervsdrivende blev ændret, uden påvirkning for selska-

ber. Konsekvensen af dette blev, at man indførte en ny beskatningsform for selvstændige erhvervsdri-

vende, som man kaldte virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen gjorde det muligt for selvstændi-

ge erhvervsdrivende, at få nogle af de samme fordele, som selskaber har. Heriblandt kan nævnes opspa-

ring af overskud i virksomheden til en beskatning svarende til den gældende skattesats for selskaber

samt fuldt fradrag for renter, hvilket udlignede de væsentligste fordele mellem at drive virksomhed i sel-

skabsform sammenholdt med at drive det i personlig regi.

Senere, i 1993, indførte Folketinget endnu en beskatningsform til de selvstændige erhvervsdrivende,

nemlig kapitalafkastsordningen. Denne var et alternativ til virksomhedsordningen, selvom de to beskat-

ningsformer minder meget om hinanden, var formålet med kapitalafkastsordningen, at denne var en

forenklet udgave af virksomhedsskatteordningen, men med sine begrænsninger.

For den selvstændige erhvervsdrivende er der således tre former for beskatning, som man skal vælge

imellem, når man driver personlig virksomhed. Dette kan være et kompliceret valg, og kræver et overblik

over hver enkelt beskatningsform.

For den enkelte selvstændige erhvervsdrivende kan det være svært at gennemskue, hvilken beskatnings-

form der udgør det bedste valg, og dermed er med til at danne de mest optimale beskatningsforhold.

Som revisor er det typisk dette senarie man oplever. Ofte oplever man, at de selvstændige erhvervsdri-

vende forud for rådgivning omkring beskatning har valgt, at blive beskattet efter de almindelige regler i

personskatteloven, da man har fundet de andre beskatningsformer for indviklede eller ikke har kendt til

dem. Beskatning i henhold til personskatteloven vurderes langt fra at være den optimale beskatning i de

fleste tilfælde.

I denne opgave vil vi derfor fokusere på de fordele og ulemper, der er ved hver enkelt beskatningsform,

og dermed klarlægge og identificere den mest optimale beskatningsform ved hjælp fra udvalgte cases.
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Opgaven vil dermed kunne give den erhvervsdrivende et hurtig overblik over beskatningsformerne forud

for afkrydsning på selvangivelsen.

1.2 Problemformulering
Som selvstændig erhvervsdrivende, har man mulighed for at vælge, hvilke regler man ønsker at blive be-

skattet efter. Dette kræver, at den erhvervsdrivende har indsigt i de skattemæssige regler. Grundet

kompleksitet og mulighederne i de gældende skatteregler, vil den erhvervsdrivende oftest søge professi-

onel rådgivning i forbindelse med valget af beskatningsform.

Vi ønsker derfor i opgaven, at belyse og analysere de skattemæssige fordele og ulemper der er i forhold

til valg af beskatning mellem beskatningsformerne efter personskatteloven og virksomhedsskatteloven,

herunder virksomheds- og kapitalafkastordningen.

Ud fra ovenstående problemstilling søges følgende hovedspørgsmål besvaret:

1. Hvilke overvejelser skal man som rådgiver og selvstændig erhvervsdrivende foretage sig i forbin-

delse med valg af beskatningsform som selvstændig erhvervsdrivende.

Spørgsmålet vil blive besvaret ud fra nedenstående underspørgsmål:

 Hvilke fordele og ulemper er der ved de enkelte beskatningsformer?

 Hvilke faktorer kan have indflydelse ved valget af beskatningsform?

 Hvornår bør man vælge den ene beskatningsform frem for den anden?

Underspørgsmålene vil blive behandlet løbende igennem opgaven, mens hovedproblemstillingen vil bli-

ve besvaret i konklusionen.

1.3 Metode
Opgaven er overordnet bygget op omkring den juridiske metode, hvilket bevirker, at der tages udgangs-

punkt i den gældende danske skattelovgivning.

Da vi ønsker at klarlægge, hvilke overvejelser man skal have for øje i forbindelse med valg af beskatnings-

form, herunder finde frem til den mest optimale beskatning, vil vi ud fra hver beskatningsform, gennem-

gå disse på et teoretisk niveau. Derefter vil vi anvende teorien på tre udvalgte cases for at finde den op-

timale beskatningsform for hver case.
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1.4 Afgrænsning
I opgaven vil der blive refereret til gældende danske love, som Kursgevinstloven, Aktieavancebeskat-

ningsloven mm., som der ikke vil blive gennemgået yderligere i opgaven, da det ikke antages relevant.

Som nævnt under afsnittet for metode, gennemgås de tre beskatningsformer ud fra udvalgte cases, med

henblik på at definere fordele og ulemper samt at finde den optimale beskatningsform. Der foretages

derfor ikke nogen uddybning af alle områder i beskatningsformerne, men der tages udgangspunkt i de

mest almindelige forekomne situationer.

Udvalgte cases omfatter ejendomsudlejning, advokatvirksomhed og lægepraksis. Der ses bort fra øvrige

virksomhedstyper.

Derudover afgrænses der fra nærtbeslægtede emner og områder, som følge af manglende relevans i

forhold til problemformuleringen, eller som følge af de begrænsninger som opgaven er underlagt, og

derfor ikke giver mulighed for en forsvarlig behandling heraf. For afgræsning for specifikke emner, se

nedenfor.

Skattepligt

I henhold til virksomhedsskatteloven kan fysiske personer, som enten er fuld eller begrænset skatteplig-

tige til Danmark, vælge at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Det er

valgt at afgrænse opgaven for problemstillinger omkring skattepligt, hvorfor der i opgavens anvendte

cases er tale om personer med fuld skattepligt til Danmark.

Virksomhedsform

I opgaven er det valgt at tage udgangspunkt i enkeltmandsvirksomheder, hvorfor der afgrænses fra virk-

somheder drevet som interessentselskab eller kommanditselskab.

Derudover afgrænses der for hobbyvirksomheder. Da disse per definition ikke kan anvende reglerne i

Virksomhedsskatteloven, som konkvens af at det ikke opfylder betingelserne for at være selvstændige

erhverv.

Forhøjet afskrivningsgrundlag

Det er valgt i de konstruerede cases ikke, at ligge fokus på at forhøje afskrivningsgrundlaget i ny købte

driftsmidler, da det vurderes ikke at have indflydelse på valget af beskatningsform. Muligheden er der jf.

Afskrivningslovens § 5D, stk. 4, og er kort nævnt i afsnit 2.3.1.1.



Afsluttende hovedopgave, HD(R)
Beskatning af personlig virksomhed - overvejelser og valg
Sinisa Novakovic og Stefan Andersen

8

Privatgæld i virksomhedsskatteordningen

Indskud af privatgæld i virksomhedsskatteordningen vil ikke blive behandlet, samt den dertilhørende

rentekorrektion. Muligheden er der, men den vil modvirke muligheden for at opspare i virksomhedsskat-

teordningen. På nuværende tidspunkt kan man opnå en fordel ved, at inddrage privat gæld, da kapitalaf-

kastssatsen er mindre end den aktuelle lånerente i markedet. Der afgrænses for denne mulighed i opga-

ven.

Pensionsindbetaling

Det er i de konstruerede cases, valgt at se bort fra pensionsindbetalinger, idet at de vil modvirke mulig-

heden for opsparing i henhold til Virksomhedsskatteloven. Derudover afskaffes muligheden for, at ind-

betale 30% af virksomhedens overskud på en ratepension fra 2014.

Opsparing i kapitalafkastordningen

I beregningen af skattetilsvar i de konstruerede cases, er det valgt ikke at henlægge til konjunkturudjæv-

ning i kapitalafkastordning, ud fra de krav der er hertil. Kravene nævnt i gennemgangen af teori i kapitel

fem, samt ved gennemgangen af casene i kapitel 6.

Beskatning af ægtefælle

Det er valgt ikke at inddrage beskatning af ægtefæller, da det ikke vurderes at påvirke valget af beskat-

ningsform.

Dødsbobeskatning

Dødsbobeskatning vil ikke blive behandlet i opgaven, da dette ikke er en del af pensum til HD, samt at

det ikke er muligt at deltage i ordningerne under Virksomhedsskatteloven, hvis man ikke er i live.

Ejendomsavance

I case et indgår der en ejendom, som vurderes, at være næring for indehaveren. Grundet opgavens for-

mål og begrænsninger, vil reglerne for næring og Ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler

ikke blive gennemgået.

Ændringer i skattesystemet

Opgaven vil tage afsat i de gældende skatteregler for indkomståret 2013. De ændringer der er tilkommet

efterfølgende vil således ikke blive behandlet i opgaven. Dvs. at beskatning af virksomhedsindkomst sker

til 25%, og ikke efter de nye regler, hvor skatten nedsættes til 22% frem til 2016.
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1.5 Struktur

Kapitel 1

Indledning, problemformulering, metode og afgrænsning

Kapitel 8

Konklusion

Kapitel 2

Skattesystemet og generelle regler for

erhvervsdrivende

Kapitel 3

Personskatteloven

Kapitel 4-5

Virksomhedsskatteloven

Kapitel 6

Udregninger og eksempler

Kapitel 7

Sammenligning og analyse af de enkelte

beskatningsformer

Kapitel 9

Perspektivering
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Hovedopgavens første kapitel beskriver opgavens problemstilling, metode, struktur, og redegør for de

rammer opgaven er begrænset af.

I kapitlerne 2 til og med 5 foretages der en generel beskrivelse af reglerne for selvstændige erhvervsdri-

vende, samt en teoretisk gennemgang af hhv. Personskatteloven og Virksomhedsskatteloven, herunder

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Kapitlerne vil have til formål at give læseren et grund-

læggende kendskab til reglerne for beskatning i de gældende danske skatteregler.

I det efterfølgende kapitel 6, vil der blive taget udgangspunkt i udvalgte cases. For hver case vil de tre

beskatningsformers skattetilsvar blive beregnet og sammenlignet. Enkelte delelementer i beregningerne

vil blive udvalgt til yderligere gennemgang og kommentering. Derudover vil det sikres, at skatten i de

enkelte cases er optimeret.

Formålet hermed er, at få et overblik over, hvor de tre beskatningsformer adskiller sig fra hinanden, og

hvor de eventuelt har ligheder, og dermed kunne identificere fordele og ulemper ved hver enkelt ord-

ning.

Alle cases i kapitlet, er fiktive, og er udarbejdet i forbindelse med opgaven. Casene tager derfor ikke ud-

gangspunkt i eksisterende danske virksomheder, men vil afspejle faktiske typer af virksomheder. Der vil i

forlængelse af hovedopgaven ligge bilag, som er relevante for de ovennævnte cases. Bilag består af de

skattemæssige opgørelser, som skatteberegninger. Øvrige relevante regnskabstal vil være nævnt i case

gennemgangene.

I kapitel 7, vil der blive foretaget sammenligning og analyse af de enkelte beskatningsformer, gennemgå-

et i kapitel 6, med det resultat, at der opstilles en oversigt, som i hovedtræk skal fremhæve de enkelte

beskatningsformers karakteristika, og dermed hjælpe eventuel erhvervsdrivende eller rådgiver i forbin-

delse med valg af beskatningsform.

Overordnet konklusion på opgaven fremgår af kapitel 8, hvor problemstillingen vil blive besvaret, og lø-

bende delkonklusioner vil blive opsummeret.

Afslutningsvis i opgaven vil der blive foretaget en perspektivering i kapitel 9, hvor der foretages en gen-

nemgang af relevante nærtbeslægtede emne. Her effekten af den af Folketinget vedtaget vækstplan.
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Kapitel 2 Skattesystemet og de generelle regler

2.1 Skattesystemet generelt
I Danmark har vi et progressivt skattesystem. Dette betyder, at man procentmæssigt betaler en stigende

andel i skat, jo højere en indkomst man kommer op og tjener. Derimod gælder det i et proportionalt

skattesystem, at procentandelen af indkomsten er ens, uanset, hvor høj en indkomst man har.

Indbygningen af progressionen i skattesystemet er foretaget ved, at den samlede totalskat, som man

betaler, består af flere skatter, som bliver opkrævet på forskellige grundlag, og ligeledes ved, at de fleste

af skatterne har et bundfradrag. Bundfradraget betyder, at der ikke beregnes skat af indkomst, som ikke

kommer op over en vis grænse1.

2.1.1 Indkomstprincipper

Når man taler om indkomstprincipper, så er der to slags indkomstprincipper, man kan anvende. Den ene

er nettoindkomstprincippet og den anden er kildeindkomstprincippet.

Ved anvendelse af nettoindkomstprincippet opgøres skatten ved, at man tager differencen imellem alle

ens indtægter fratrukket ens udgifter, og beregner en samlet skat af forskellen derimellem.

Derimod opgøres indkomsten ved kildeindkomstprincippet i forskellige indkomsttyper, og bliver derefter

beskattet forskelligt, alt efter hvilken type de er.

Man kan sige at nettoindkomstprincippet er den simple metode, mens kildeindkomstprincippet er mere

indviklet, da den giver mulighed for en differentiering af de forskellige grupper af indkomster imellem.

Hvilken model anvendes i Danmark?

Med henvisning til Statsskatteloven § 4-6, så opgøres indkomsten, som summen af årsindtægten, fra-

trukket de jf. SL § 6 beskrevne fradragsberettigede omkostninger, altså peger dette i retning af nettoind-

komstprincippet. Man skal dog huske, at staten efter indførelse af dette har valgt at beskatte bl.a. aktie-

indkomst anderledes, således at f.eks. dette beskattes med 27% eller 42%. Dette skyldes, blandt andet,

at det udloddende selskab har betalt 25% i skat inden der udloddes udbytte. Herudover, kan det nævnes,

at renter beskattes anderledes alt efter om det er renteindtægt eller udgift. Renteindtægt beskattes,

som almindelig indkomst, dog uden, at man skal afregne arbejdsmarkedsbidrag, samt andre lempelser,

1
Kilde: www.skm.dk, http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/indkomstfordeling/685.html
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hvorimod renteudgifter kun giver et fradrag i kommuneskatten og kirkeskatten, og ikke bund- og tops-

katten.

Vi kan derfor konkludere, at PSL og VSL er udtryk for, at der ikke er tale om nettoindkomstprincip, men

derimod et meget modificeret nettoindkomstprincip, da de forskellige indkomster beskattes forskelligt.

Fordi størrelsen af bundfradragene er forskellige eller ikke gives, bliver enkelte af skatterne opkrævet af

hele indkomsten, hvorimod andre først bliver relevante når ens indkomst opnår en vis størrelse.

Dette kan illustreres ved understående figur:

Figur 1 - Kilde: www.skm.dk

Hvis man ser på figuren, så kan man se, at mens arbejdsmarkedsbidraget opkræves af hele ens indkomst,

så gives der et personfradrag i grundlaget for kommune- og kirkeskat, bundskatten og sundhedsbidraget,

før der beregnes skat. Derudover kan man i grundlaget for kommune- og kirkeskatten samt sundhedsbi-

draget fratrække ligningsmæssige fradrag – herunder beskæftigelsesfradrag og renteudgifter.

Topskatten bliver kun beregnet på den del af indkomsten som ligger over DKK 421.000, gældende for

2013, dog skal man huske, at hvis man medregner positiv nettokapitalindkomst, så gives der DKK 40.000

i bundfradrag for enlige og DKK 80.000 for ægtepar.
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2.2 Generelle regler for erhvervsdrivende
I henhold til VSL §§ 1, stk. 1 og 22 a, skal den erhvervsdrivende for, at kunne anvende reglerne i VSL, dri-

ve selvstændig virksomhed. Tilsvarende krav finder man i PSL § 3. stk. 2, nr. 1, hvor det fremgår, at man

kan fradrage omkostninger, der har været afholdt med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde ind-

komsten ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

I de følgende afsnit vil der blive redegjort for begrebet ”selvstændig erhvervsdrivende” sammenholdt

med begrebet ”lønmodtager”, hvorefter det vil kunne udledes, hvilke personer der kan anvende reglerne

i henholdsvis PSL og VSL.

2.2.1 Definition af erhvervsdrivende og lønmodtager

Begrebet, ”selvstændig erhvervsdrivende”, er ikke tydeligt defineret i den danske lovgivning, herunder

Statsskatteloven, Kildeskatteloven, Personskatteloven eller Virksomhedsskatteloven, som anses for de

grundlæggende love, der regulerer den danske skattelovgivning.

Ved definition af begrebet, henvises der derfor ofte til cirkulæret omkring personskatteloven, som defi-

nerer en selvstændig erhvervsdrivende som:

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

virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.” 2

Begrebet er efterfølgende uddybet i den juridiske vejledning, tidligere ligningsvejledningen,

hvor afgrænsningen mellem lønmodtager og erhvervsdrivende er specificeret:

”Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjene-

steforhold. I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om der foreligger et tje-

nesteforhold, idet indkomstmodtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvis-

ninger og i det hele for dennes regning.

Omvendt kan man normalt uden vanskelighed afgøre, om der er tale om selvstændig

erhvervsvirksomhed. Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at

der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det

formål at opnå et overskud.

2
Kilde: CIR nr. 129 af 04/07/1994
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Endvidere må det være en forudsætning, at virksomheden udøves nogenlunde regel-

mæssigt og gennem en ikke helt kort periode. Endelig må det være en forudsætning, at

virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang. Det er uden betydning, om den

skattepligtige, herudover har indkomst som lønmodtager.” 3

I forlængelse af ovenstående er det nævnt i den juridiske vejledning, at hobbyvirksomheder ikke er om-

fattet af begrebet ”selvstændig erhvervsdrivende”. Mere herom i næste afsnit.

På baggrund af ovenstående definitioner kan de udledes, at man, som lønmodtager ikke driver virksom-

hed på egen risiko, hvorfor man ikke kan opnå fradrag for afholdte omkostninger. Afholder man omkost-

ninger, som lønmodtager, kan disse fradrages som ligningsmæssige fradrag. Det er alene den selvstæn-

dige erhvervsdrivende, der har fradrag for omkostninger i indkomsten, som i årets løb er afholdt med

henblik på, at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst jf. SL4 § 6. Endvidere er det et

krav, at den skattepligtige bliver betragtet, som selvstændig erhvervsdrivende for, at kunne anvende

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen5 .

2.3 Fradragsregler
Omkostninger der er afholdt med henblik på, at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fradra-

ges i den skattepligtige indkomst6. Praksis på området har begrænset fradragsretten således, at omkost-

ninger, til trods for, at de er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, ikke kan fradrages

såfremt:

 Omkostningen har karakter af etablering, varig indretning eller udvidelse af indkomstgrundlaget.

 Omkostningen ikke har nær tilknytning til indkomsten.

 Omkostningen vedrører private omkostninger.

2.3.1 Afskrivninger

Nogle typer af de ovenfornævnte driftsomkostninger skal periodiseres, således, at årets fradrag begræn-

ses af årets værditab eller slid på investeringen af f.eks. småinventar, biler og øvrige anlæg mm..

3
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.1.2

4
SL er forkortelse for statsskatteloven

5
VSL §§ 1, stk. 1 og 22 a

6
SL § 6, litra a.
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Betingelsen for, at kunne fradrage afskrivningen af et aktiv fremgår af Afskrivningsloven §§ 1 og 2, som

siger følgende:

 At et aktiv skal anvendes erhvervsmæssigt.

 At et aktiv skal ejes af den erhvervsdrivende, der foretager afskrivningen.

 At et aktiv skal udsættes for en værdiforringelse.

Der er ikke stillet krav om, at der skal foretages en løbende afskrivning på et aktiv, hvorfor at afskrivnin-

gen kan foretages efter virksomhedens behov.

Det er vigtigt, at sondre mellem afskrivninger på forskellige aktiver, da disse f.eks. ikke er ens for drifts-

midler og bygninger. Der er kort i de efterfølgende afsnit redergjort herfor.

Derudover er der ved investering i aktiver, et beløb der årligt bliver reguleret, som fungerer som en ba-

gatelgrænse, kaldet ”grænsen for småanskaffelser”. Denne ligger i 2013 på DKK 12.3007. Alle de investe-

ringer der i et indkomst år er under grænsen for småanskaffelser kan fradrages fuldt ud, såfremt, at disse

opfylder de almindelige fradragsregler.

2.3.1.1 Driftsmidler

Driftsmidler afskrives enten via saldometoden eller via straksafskrivning.

Saldometoden

Afskrivningsgrundlaget for driftsmidler opgøres, som årets primosaldo, hvor året køb og salg tillægges

eller fratrækkes. Primosaldoen udgøres af afskrivningsgrundlaget ultimo for perioden før, som er reduce-

ret med periodens afskrivninger8. Dette er illustreret nedenfor:

Primosaldo

+ Årets køb

- Årets salg

= Ultimosaldi =

afskrivningsgrundlag

Tabel 1 - Egen tilvirkning - skema til saldometoden.

7
Afskrivningsloven § 5, stk. 3. Afskrivningsloven, benævnes fremafrettet ”AL”

8
AL § 5, stk. 2.
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Afskrivningerne for en periode, kan maksimalt andrage 25% af afskrivningsgrundlaget9.

Derudover er det i perioden fra d. 30. maj 2012 og frem til d. 31. december 2013 muligt, at forhøje af-

skrivningsgrundlaget med 15% for nye driftsmidler10.

Eksempel

Primosaldo 95

+ Årets køb 100

+ 15 % på køb 15

- Årets salg -10

= Ultimosaldi =

afskrivningsgrundlag

200

Tabel 2 - Egen tilvirkning - skema til saldometoden m. på forhøjet afskrivningsgrundlag.

Straksafskrivning

Udover at foretage afskrivninger via saldometoden på driftsmidler, kan der på bestemte aktiver foreta-

ges straksafskrivning, hvor hele investeringen afskrives i anskaffelsesåret.

I henhold til Afskrivningsloven § 6, er der følgende aktiver der kan straksafskrives:

 Driftsmidler, hvis fysiske levealder må antages ikke at overstige tre år.

 Driftsmidler med en anskaffelsessum på et grundbeløb på DKK 12.300 eller derunder.

 Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler og skibe der

anvendes til efterforskning efter råstoffer.

 EDB-software.

2.3.1.2 Bygninger

En anden type aktiver, hvor der er særlige regler for afskrivning, er bygninger. Hovedreglen er, at der kun

kan afskrives på erhvervsmæssigt anvendte bygninger11. Undtagelsen til hovedreglen er, at der er en

række specifikke bygningstyper, som der ikke kan afskrives på. Disse er specificeret i Afskrivningslovens §

14, stk. 2, og kort opridset nedenfor.

 Kontor.

9
AL § 5, stk. 3.

10
AL § 5D, stk. 4.

11
AL § 14, stk.1.
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 Virksomhed som pengeinstitut, realkreditinstitut, kreditinstitut, garantifond, forsikringsselskab,

værdipapircentral, fondsbørs, fondsmæglerselskab samt lignende virksomhed inden for den fi-

nansielle sektor, herunder betalingsformidling.

 Drift af postvirksomhed, bortset fra bygninger, hvori der sker postsortering med industrielt præg.

 Beboelse eller hertil tilknyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter samt døgninstituti-

oner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende

slid, jf. dog næste punkt.

 Hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder.

 Hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og lægehuse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi

samt anden virksomhed med sygdomsbehandling.

Afskrivninger på bygninger sker lineært med maksimalt 4% pr. år12.

Anskaffelsessum

= Afskrivningsgrundlag

- Afskrivning 4%

= Skattemæssigværdi

Tabel 3 - Egen tilvirkning - skema til opgørelse af skattemæssige værdi af bygning.

Anvendes en afskrivningsberettigede bygning både erhvervsmæssigt og privat, kan der alene afskrives på

den del af anskaffelsessummen, der forholdsmæssigt vedrører den erhvervsmæssige del13.

12
AL § 17, stk. 1.

13
AL § 19, stk. 1.
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Kapitel 3 Personskatteloven
I dette afsnit foretages der en gennemgang af de væsentligste forhold, som en erhvervsdrivende skal

være opmærksom på, såfremt der ønskes beskatning efter reglerne i personskatteloven.

Personskatteloven regulerer det regelsæt, hvorefter skattepligtige personer skal svare indkomstskat til

staten, såvel som kommune og kirke. Indkomstskat til staten beregnes, som summen af bund-, og top-

skat samt skat af aktieindkomst. De kommunale skatter beregnes, som summen af sundhedsbidrag,

kommune- og kirkeskat.

3.1 Indledning
Ønsker en erhvervsdrivende at blive beskattet i henhold til reglerne i personskatteloven skal vedkom-

mende være opmærksom på de krav der stilles i Mindstekravsbekendtgørelsen14. Mindstekravsbekendt-

gørelsen stiller krav til den erhvervsdrivende om løbende bogføring af virksomhedens transaktioner.

Derudover beskriver bekendtgørelse de skattemæssige krav der er til regnskabsgrundlag og årsregnskab.

Konsekvens ved manglede overholdelse, er at SKAT kan tilsidesætte regnskabet, og fastsætte indkom-

sten skønsmæssigt for det pågældende indkomstår.

3.2 Hovedreglerne
I henhold til Statsskatteloven § 4 betragtes indtægter fra hovederhverv såvel, som indtægter fra andet

erhverv, som værende skattepligtig indkomst. Beskatningsområdet reguleres i Statsskatteloven § 5, litra

a. Af denne paragraf fremgår det, at der til indkomstopgørelsen ikke indregnes værdireguleringer på

formuegenstande, såfremt disse ikke er erhvervet med henblik på gevinst ved salg.

Udgangspunktet for opgørelsen af indkomsten for den selvstændige erhvervsdrivende ved anvendelse af

reglerne i personskatteloven er efter samme metode som almindelige skattepligtige lønmodtagere.

3.3 Indkomstopgørelsen
Ved beregning af indkomstskatten, opgøres indkomsten i forskellige indkomstklasser jf. PSL § 2:

 Personlig indkomst

 Kapitalindkomst

 Ligningsmæssige fradrag

 Skattepligtig indkomst

14
BEK nr. 593 af 12/06/2006 og BEK nr. 594 af 12/06/2006 (Mindstekravsbekendtgørelsen)



Afsluttende hovedopgave, HD(R)
Beskatning af personlig virksomhed - overvejelser og valg
Sinisa Novakovic og Stefan Andersen

19

 Aktieindkomst

 CFC indkomst (Controlled Foreign Companies)15

3.3.1 Skattepligtig indkomst

Den skattepligtige indkomst består af den personlige indkomst og kapitalindkomsten med fradrag for de

ligningsmæssige fradrag.

3.3.2 Personlig indkomst

Den personlige indkomst består af alle indkomster der ikke er kapitalindkomst jf. PSL § 3, aktieindkomst

jf. PSL § 4 a eller CFC indkomst jf. PSL § 4 b.

Den personlige indkomst følger ikke nettoindkomstprincippet idet der udelukkende kan fradrages om-

kostninger beskrevet i PSL § 3 stk. 2.

Den personlige indkomst vil typisk bestå af modtagne lønindtægter, pensioner, stipendier, legater, over-

førselsindkomst, medarbejdergoder eller skattepligtige gaver. Hertil vil fradrag i personlig indkomst væ-

re i form af egne indskud med beskattede midler på pensionsopsparinger, enten privat- eller arbejdsgi-

veradministrerede ordninger. Det skal dog nævnes, at arbejdsgiver administrerede pensionsordninger

ikke fremgår som direkte fradrag, men bliver trukket allerede inden opgørelsen af indkomsten.

I personlig indkomst vil også resultat af selvstædig virksomhed indgå. Vælger man, som selvstændig er-

hvervsdrivende, at blive beskattet efter personskatteloven, beskattes hele overskuddet i det år det er

erhvervet. Indkomsten består af indtægter ved salg af varer og/eller tjenesteydelser, med fradrag af

driftsrelaterede omkostninger – dvs. omkostninger der har hjulpet til at vedligeholde, sikre og erhverve

indkomsten i henhold til Statsskatteloven § 6. Beskatningen via PSL vil medføre en samlet beskatning på

op imod 51,7% 16 plus 8% arbejdsmarkedsbidrag17. Vælges beskatning jf. Virksomhedsskatteloven be-

skattes kun den andel man har hævet af overskuddet. Resten bliver beskattet midlertidigt med 25% sva-

rende til selskabsskatten. Dette kommer vi nærmere ind på senere i kapitel 4 og 5.

15
Indkomsttypen CFC, vil ikke blive gennemgået yderligere i opgaven, da den ikke vurderes relevant for besvarelse

af problemstillingen.
16

Gældende sats for skatteloft jf. PSL § 19 stk. 1.
17

Gældende sats for arbejdsmarkedsbidrag jf. AMBL § 1.
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3.3.3 Kapitalindkomst

Kapitalindkomst er kendetegnet ved indtægter og udgifter i forbindelse med den skattemæssige formue,

her typisk renteindtægter og – udgifter, kursgevinster og –tab, aktieudbytter samt kapitalafkast og ren-

tekorrektion fra VSO jf. PSL § 4.

Kapitalindkomsten følger nettoindkomstprincippet. Dvs. at kapitalindkomsten beregnes som nettobelø-

bet af positive og negative værdier af de ovenfornævnte poster. Beskatningen af kapitalindkomsten er

dog forskellig, afhængig af om den er positiv eller negativ.

En positiv kapitalindkomst beskattes ligesom personlig indkomst, hvorimod at en negativ kapitalind-

komst kun kan fradrages i sundhedsbidraget, kommuneskatten og kirkeskatten, hvilket giver en maksi-

mal skatteværdi svarende til ca. 33%.

3.3.4 Ligningsmæssige fradrag

Det er muligt ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, at fradrage forskellige typer af omkostninger.

De mest almindelige fradragsberettigede omkostninger vedrører afholdte omkostninger i privatregi, som

relaterer sig til den enkelte skattebetalers arbejde. Eksempler herpå er; bidrag til a-kasse, faglige kontin-

genter, efterlønsbidrag, børnepenge, beskæftigelses- og befordringsfradrag. Det skal gøres opmærksom

på at børnepenge og befordringsfradrag, i modsætning til de øvrige, ikke er fortrykt på selvangivelsen,

hvorfor man selv skal påføre dette.

3.3.5 Aktieindkomst

Aktieindkomst er en selvstændig indkomstgruppe, og har dermed ikke nogen sammenhæng til de øvrige

indkomstformer. Beskatning af aktieindkomst foregår således anderledes.

Jf. PSL § 4 a udgøres aktieindkomst af udbytter, udlodninger, tab eller gevinst ved afhændelse af værdi-

papirer. Dog kan der være typer af værdipapirer, som indregnes som kapitalindkomst. Dette kan simplifi-

ceres – gevinst og tab på noterede aktier er aktieindkomst, og såfremt tabet for en periode overstiger

indkomsten, er aktieindkomsten negativ. Den negative aktieindkomst kan ikke modregnes de øvrige ind-

komstgrupper nævnt i dette kapitel, men man har mulighed for at fremføre underskuddet til modregning

i fremtidige gevinster på noterede aktier18.

18
ABL § 13A, stk. 1+2.
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Modsat er det for unoterede aktier, hvor tab kan fradrages i kapitalindkomsten i det samme indkomst-

år19.

Beskatningen af aktieindkomst sker, som følgende; af de første DKK 48.300 man har i aktieindkomst be-

tales der skat på 27%. Er ens aktieindkomst større end DKK 48.300 betaler man 42% i skat af alt herover.

Ved ægtefæller er der mulighed for, at anvende hinandens ikke anvendte bundfradrag, hvorfor man kan

opnå en gunstigere beskatning på kun 27% af op til DKK 48.300 yderligere, altså samlet DKK 96.000.

Skattesats Enlig Ægtefæller

27% ≤ 48.300 ≤ 96.600

42% > 48.300 > 96.600

Tabel 4 - ABL, satser og beløbsgrænser - egen tilvirkning

Aktier i private porteføljer, købes af allerede beskattede midler, hvorfor det kun er værdiforøgelser samt

udbytter herfra, der beskattes, og forringelser der kan fradrages.

3.4 Delkonklusion
PSL er gennemgået i ovenstående afsnit, herunder centrale regler i SL og PSL. SL bestemmer hvad der

skal beskattes, mens PSL bestemmer, hvordan det skal beskattes.

PSL opdeler den skattepligtige indkomst i personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst samt CFC-

indkomst, hvor af det kun er den personlige indkomst og kapitalindkomsten, der indgår i selve opgørel-

sen af den skattepligtige indkomst.

Når den skattepligtige indkomst er klassificeret i henholdsvis personlig indkomst, kapitalindkomst og lig-

ningsmæssige fradrag, kan skatten for indkomståret beregnes. I skatteberegningen indgår adskillige ty-

per af skatter, såsom; bundskat, topskat, kommuneskat, kirkeskat, sundhedsbidrag og AM-bidrag.

Vælger en selvstændig erhvervsdrivende at anvende reglerne i PSL, vil den erhvervsdrivende blive be-

skattet efter de samme regler, som hvis man var lønmodtager.

19
ABL § 13, stk. 1.
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Kapitel 4 Virksomhedsskatteordningen
I dette kapitel behandles reglerne for deltagelse i virksomhedsskatteordningen, som den erhvervsdri-

vende skal opfylde for, at vælge beskatning efter reglerne i Virksomhedsskatteloven. Derudover vil de

mest relevante bestanddele i VSO blive gennemgået.

4.1 Indledning
I forlængelse af skattereformen tilbage i 1987 opstod der behov for et særskilt regelsæt for selvstændige

erhvervsdrivende. Den primære årsag hertil var, at den skattepligtige indkomst blev opdelt i personlig

indkomst og kapitalindkomst, idet det var formålet, at beskatte indtægter fra investeringer og opsparin-

ger lempeligere end indtægter fra almindeligt arbejde. Denne opdeling medførte blandt andet, at ikke

alle omkostninger fik samme fradragsværdi, og dermed opnåede de selvstændige erhvervsdrivende ikke

fuld fradrag for deres erhvervsmæssige renteudgifter. Konsekvensen heraf var, at virksomhedsordningen

blev indført med det formål, at give den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for, at anvende en be-

skatningsform, som mindede om reglerne i Selskabsskatteloven20.

4.1.1 Hovedformålene med Virksomhedsordningen

Overordnet kan følgende fire hovedformål nævnes21:

1. Fuld fradragsret for alle driftsomkostninger, der vedrører virksomheden, herunder også er-

hvervsmæssige renteudgifter.

2. Efter afregnet virksomhedsskat er der 75% tilbage af virksomhedens overskud, som giver mulig-

hed for konsolidering og udvidelse af virksomheden, idet et opsparet overskud beskattes lempe-

ligere end det overskud, der hæves til privatforbrug.

3. Ligestilling af afkast ved investering i egen virksomhed med afkast ved passiv investering.

4. Mulighed for justering af den personlige skat til marginalskatten via hævninger i virksomheden,

således at topskatten helt undgås.

4.1.2 Kriterier for anvendelse af Virksomhedsordningen

Jf. VSL § 1 stk. 1, kan enhver selvstændig erhvervsdrivende anvende VSO. Der er dog for visse virksom-

hedstyper begrænsninger for kategorisering af indkomsten, såfremt at denne udelukkende er bestående

i kapitalindkomst, jf. VSL § 1 stk. 1.

20
Kilde: Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl. (2013), kapital 7.

21
Kilde: Grundlæggende Skatteret, Henrik Dam m.fl. (2013), kapitel 22.
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Øvrige betingelser for, at anvende VSO er anført i VSL § 2. Betingelserne kan inddeles i generelle - og

regnskabsmæssige krav.

4.1.2.1 Generelle krav

I VSL § 2, er der nævnt nogle generelle betingelser, som den skattepligtige skal være opmærksom på. De

er som følger:

 Den skattepligtige skal årligt tilkendegive, om vedkommende ønsker at anvende VSO, ved ind-

sendelse af selvangivelsen. Det er et krav at ordningen anvendes hele indkomståret.

 Dernæst skal alle virksomheder, som drives af den selvstændige erhvervsdrivende omfattes af

VSO.

4.1.2.2 Regnskabsmæssige krav

Jf. VSL § 2, er der nævnt følgende regnskabsmæssige krav, som kræver opfyldelse for at kunne anvende

beskatningsreglerne i VSO:

 Udarbejdelse af selvstændigt regnskab, som opfylder kravene i bogføringsloven og mindste-

kravsbekendtgørelsen.

 Der skal være en skarp opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i henholdsvis virksom-

hedsøkonomien og privatøkonomien.

 Der skal ske opgørelse af indskudskonto og konto for opsparet overskud22 samt kapitalafkast og

kapitalafkastgrundlag23.

4.2 Indskudskonto
Ved anvendelsen af VSO skal der i indtrædelsesåret opgøres en indskudskonto, som er bestående af de

værdier den selvstændige erhvervsdrivende indskyder i ordningen jf. VSL § 3.

Værdien af indskudskontoen opgøres, som værdien af indskudte aktiver, fratrukket værdien af indskudte

gældsforpligtelser, og vil dermed på opstartstidspunktet kunne sammenlignes med selskabets egenkapi-

tal.

Indskudskontoen bliver herved et udtryk for, hvad den selvstændige erhvervsdrivende kan hæve skatte-

frit, uden at reglerne om rentekorrektion skal anvendes. Årsagen til, at den nævnte hævning kan foreta-

22
VSL §§ 3 og 10 stk. 2.

23
VSL §§ 7 og 8.
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ges skattefrit, er, at de indskudte værdier anses for erhvervet for allerede beskattede midler. Hævninger

skal dog, imidlertid, foretages i overensstemmelse med hæverækkefølgen, som er beskrevet i afsnit 4.10.

Kort opridset er formålet med indskudskontoen følgende:

 Registrering af de erhvervsmæssige aktiver og gældsforpligtelser der indskydes i VSO, som kan

hæves skattefrit.

 Registrering af, hvorvidt der foretages større hævninger end årets overskud og eventuelt akku-

mulerede overskud fra tidligere år. Eksempel på, hvor dette er relevant er, ved det tilfælde hvor

indskudskontoen er negativ. Dette vil kræve, jf. VSL § 11, stk. 1, at der beregnes en rentekorrek-

tion. Mere herom i afsnit 4.6.

Indskudskontoen opgøres, som nævnt ovenfor, i det indkomstår, hvor VSO anvendes første gang jf. VSL §

3, stk. 2. Herefter reguleres indskudskontoen kun ved at den selvstændige erhvervsdrivende indskyder

yderligere midler eller foretager skattefrie hævninger i henhold til hæverækkefølgen.

Realiserede og urealiserede værdiændringer på indskudte aktiver og gældsforpligtelser, påvirker ikke

indskudskontoens størrelse, uanset om værdireguleringerne er skattepligtige/fradragsberettigede eller

ej24.

Alle overførsler fra indehaveren til virksomheden anses, som udgangspunkt for indskud jf. VSL § 3, stk. 1,

og skal derfor indgå på indskudskontoen. Der er midlertidig mulighed for at overføre beløb via en mel-

lemregningskonto. Mere omkring mellemregningskontoen i afsnit 4.9.

Dvs. at alle overførsler fra den selvstændige erhvervsdrivende til virksomheden, som udgangspunkt be-

tragtes som indskud, hvorfor indehaveren ikke kan yde lån, som ville kunne tilbageføres udenom hæve-

rækkefølgen25.

24
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.5.5

25
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.5.5
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Ved opgørelsen af indskudskontoen er der endvidere en række aktiver som ikke kan indgå:

 Aktiver, som anvendes privat- og erhvervsmæssigt jf. VSL § 1, stk. 3. Fast ejendom og biler er dog

undtaget.

 Aktier, anparter mm. omfattet af aktieavancebeskatningslovens26 regler, medmindre at den er-

hvervsdrivende driver næring herved jf. VSL § 1, stk. 2, eller at der er tale om investeringsbeviser

udstedt af investeringsselskab i overensstemmelse med ABL § 19.

Udgangspunktet for opgørelsen af indskudskontoen, er at alle erhvervsmæssige aktiver skal medtages,

herunder f.eks. bygninger, driftsmidler, varelagre, debitorer mm..

Specifik for ejendomme, som anvendes privat- og erhvervsmæssigt, skal der indregnes en forholdsmæs-

sig andel af ejendommen, som vedrører den erhvervsmæssige andel jf. VSL § 1, stk. 3.

Endvidere, er der for fast ejendom indført en værnsregel mod ind- og udtræden af ordningen, som kon-

sekvens af, at tilvalg af VSO er frivillig, og dermed gav den erhvervsdrivende mulighed for frit, at ind- og

udtræde af ordningen. Værnreglen er defineret i VSL § 3, stk. 7, og har til formål at forhindre virksom-

hedsindehaver i at opnå skattemæssige fordele ved at træde ind og ud af virksomhedsordningen med

fast ejendom. Dette bevirker, at såfremt at den erhvervsdrivende tidligere har valgt beskatningsformen,

VSO, og indenfor de efterfølgende fem indkomstår indtræder i VSO på ny, at værdien af fast ejendom

fastsættes til samme værdi, som ved første gang ejendommen blev indregnet ved opgørelsen af ind-

skudskontoen, hvilket betyder at indskudskontoen ikke kan forøges med en eventuel kapitalgevinst på

fast ejendom.27

Hovedreglen for værdiansættelse af aktiver og gældsforpligtelser, som indskydes i virksomheden, er den

pågældende værdi, som ligger forud for det år man indtræder i VSO.

Værdiansættelse af de oftest sete aktiver og gældsforpligteler er defineret i oversigten på næste side,

hvortil der for udvalgte aktiver og gældsforpligtelser er foretaget en yderligere redegørelse i de efterføl-

gende afsnit.

26
Forkortes fremadrettet ABL

27
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.5.3
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Oversigt over værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelsen af indskudskontoen

Aktiver Værdiansættelse

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved

indkomstårets begyndelse.

- Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn

til ved vurderingen.

- Eventuel anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv., der ikke er

medregnet i vurderingen, skal tillægges.

- Hvis der ikke er fastsat 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 Den afskrivningsberettigede saldoværdi. En negativ saldo fragår ikke ved

opgørelse af indskudskontoen.

Blandet benyttede aktiver Den afskrivningsberettigede saldoværdi

Driftsmidler, hidtil anvendt privat Handelsværdien

Varelagre Værdien opgøres efter VL § 1, stk. 1-3.

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum, reduceret med afholdte

afskrivninger.

Øvrige aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Såfremt at

anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne værdi

anvendes.

Finansielle aktiver, som ikke er

omfattet af VSL § 1, stk. 2.

Kursværdien, som udgangspunkt.

Passiver Værdiansættelse

Gæld Kursværdien.

Løbende ydelser, som led i en gensigid bebyrdende aftaleDen kapitaliserede værdi af ydelserne.

Konjunkturudligningskontoen Indestående på konjunkturudligningskontoen i KAO. Se VSL § 22b, stk. 8.

Tabel 5 - Egen tilvirkning med inspiration fra Den juridiske vejledning 2014-1, C.C.5.2.5.3

4.2.1 Fast Ejendom

Ved Indregning af fast ejendom, ved opgørelse af indskudskonto, sker dette til den kontante anskaffel-

sessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg og fradrag af for-

bedringer eller byrder, som ikke er inkluderet i vurderingen. Såfremt, at ejendomsværdien ikke er op-

gjort, kan ejendommen sættes til handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for indkomstårets begyn-

delse.28

28
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.5.3
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4.2.2 Driftsmidler

Driftsmidler værdiansættes til den skattemæssige saldoværdi. En eventuel negativ saldo kan ikke fradra-

ges ved opgørelse af indskudskonto. Biler der anvendes privat- og erhvervsmæssigt, kan indgå i opgørel-

sen af indskudskontoen med 100% af værdien eller helt udelades for VSO. Såfremt, at det vælges, at en

eller flere biler skal indgå i ordningen, sker indregningen til den ikke afskrevne del af den afskrivningsbe-

rettigede saldoværdi. Indregningen tager udgangspunkt i en erhvervsmæssig andel på 100%.

Ønskes det, at inddrage driftsmidler, som hidtil har været anvendt i privat regi, indregnes de til den på

tidspunktet gældende handelspris.

4.2.3 Varelager

Værdi af varelager opgøres i henhold til Varelagerlovens § 1, stk. 1. Varelagerloven foreskriver at varerne

enten opgøres til dagsværdi, indkøbspris29 eller fremstillingspris, såfremt at varen er egen fremstillet.

4.3 Negativ indskudskonto
Det er muligt ved opgørelsen af indskudskontoen i forbindelse med indtræden i VSO, at denne udviser en

negativ saldo. I dette tilfælde værdiansættes indskudskontoen til DKK 0 jf. VSL § 3, stk. 5. Dette forud-

sætter dog, at den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at alle aktiver og gældsforpligtelser, som

vedrører virksomheden er behørigt indregnet. Derudover forudsætter det, endvidere, at den gæld der

er indregnet ved opgørelsen af indskudskontoen, alene er erhvervsmæssig. Ved dokumentation af om

gælden er erhvervsmæssigt, skal den erhvervsdrivende kunne dokumentere, hvad låneprovenuet er an-

vendt til.

Såfremt, at den erhvervsdrivende ikke kan dokumentere ovenstående krav, nulstilles indskudskontoen

ikke, hvilket bevirker, at indskudskontoen forbliver negativ og der skal således beregnes rentekorrektion.

Rentekorrektion gennemgås nærmere i afsnit 4.6.

I VSO sondres der normalt ikke mellem privat og erhvervsmæssig gæld, når opgørelsen af indskudskon-

toen udviser en positiv saldo. Derimod giver dette mulighed for, at den erhvervsdrivende kan opnå fuldt

fradrag for alle sine renteudgifter, private såvel som erhvervsmæssige. Det sikres dog, at man ikke opnår

væsentlige skattemæssige fordele ved, at lade den private gæld indgå i VSO ved opgørelsen af kapitalaf-

kastgrundlag og rentekorrektion.

29
Indkøbspris er inkl. Tillæg af fragt, told mm.
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4.4 Kapitalafkastgrundlag
I henhold til reglerne i VSO skal kapitalafkastgrundlaget opgøres for hvert indkomstår. Kapitalafkast-

grundlaget kan ligestilles med egenkapitalen, og finder anvendelse i forbindelse med beregningen af ka-

pitalafkastet.

Det er et krav, at kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indtrædelse i VSO, samt for hvert af de efterføl-

gende indkomstår, hvor VSO anvendes.

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8, som skriver, at grundlaget består af virksomheds aktiver

med fradrag fra følgende:

 Virksomhedens gæld.

 Beløb hensat til senere hævning jf. VSL §§ 4 og 10.

 Indestående på mellemregningskonto efter VSL § 4a.

 Beløb der overføres fra VSO til privatøkonomien med virkning fra indkomstårets begyndelse.

Regnskabets aktiver og passiver kan med fordel værdiansættes efter samme principper, som anvendes

ved værdiansættelsen af kapitalafkastgrundlaget, hvormed virksomhedens egenkapital bliver lig kapital-

afkastgrundlaget.

Værdiansættelsen af aktiver og gældsforpligtelser er ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, som

udgangspunkt den samme som ved opgørelsen af indskudskontoen. Eneste forskel i værdiansættelsen

udgøres af den værdi, som fast ejendom indregnes til. Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ind-

regnes fast ejendom til kontant anskaffelsessum. Såfremt, ejendommen er erhvervet før 1. januar 1987,

kan man vælge, at værdiansætte ejendommen til 18. almindelige vurdering med tillæg af forbedringer

og ombygninger.30 Valget mellem anskaffelsessummen og 18. almindelig vurdering træffes i hvert en-

kelt indkomstår, uafhængigt af, hvad der er besluttet året forinden, samt hvilken værdi der er valgt på

indskudskontoen.31

Virksomhedens gæld fragår til kursværdien ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget jf. VSL § 8, stk. 2.

30
Virksomhedsskatteloven § 8, stk. 2.

31
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.5.3
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4.5 Kapitalafkast
Kapitalafkastet beregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget, behandlet i afsnit 4.4, samt en sats for

kapitalafkastet, som årligt fastlægges jf. VSL § 9. Kapitalafkastsatsen er, som noget nyt for indkomståret

2013, opgjort som et gennemsnit af Nationalbankens kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber i de

første seks måneder af kalenderåret32. Tidligere blev satsen opgjort på baggrund af den gennemsnitlige

obligationsrente i de første seks måneder af kalenderåret. Satsen for indkomståret 2013 er 2%. Kapital-

afkastet fås, jf. VSL § 7, ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen for det pågælden-

de indkomstår.

Kapitalafkastet er et udtryk for opdelingen af årets overskud til brug for skatteberegningen. Såfremt ka-

pitalafkastet giver et negativt resultat, sættes denne til DKK 0. Derudover kan kapitalafkastet ikke over-

stige årets overskud33.

Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at hæve kapitalafkastet, og hermed overføre belø-

bet fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Alternativt kan kapitalafkastet opspares i virksomheden,

hvortil beløbet indgår på kontoen for opsparet overskud og beskattes med en foreløbig virksomhedsskat

på 25%. Opsparet kapitalafkast der i de efterfølgende indkomstår hæves, skal overføres til personlig

indkomst inden fristen for indsendelse af selvangivelse for det pågældende år. Såfremt fristen ikke

overholdes anses beløbet for at være indskudt i VSO34.

4.6 Rentekorrektion

4.6.1 Den selvkontrollerende effekt

Der er i VSO indarbejdet en selvkontrollerende effekt, der skal sikre, at den erhvervsdrivende ikke får

fuldt fradrag for private renteomkostninger, som nævnt i afsnit 4.3. Situationen, hvor der skal foretages

rentekorrektion, er i de tilfælde, hvor privat gæld indskydes i VSO. Konsekvensen af at den erhvervsdri-

vende indskyder privat gæld i VSO, er at kapitalafkastet bliver formindsket, og dermed øges den person-

lige indkomst. Det lavere kapitalafkast udligner fordelen, der er ved, at fradrage private renteomkost-

ninger i VSO. Sidstnævnte, er under forudsætning af at den indskudte private gæld forrentes med en

rente der er lig kapitalafkastsatsen. Er forrentningen af den private gæld tværtimod højere end kapital-

afkastsatsen, vil det være en fordel, at medtage den private gæld i VSO.

32
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.9.4

33
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.9.2

34
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.9.5
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En anden mulighed er, at den erhvervsdrivende låner penge fra virksomheden, ved at hæve på ind-

skudskontoen. Hæves der tilstrækkeligt, så indskudskontoen bliver negativ, vil renteudgifterne til dette

lån, på lige fod med ovenfor, indgå i virksomhedens resultat, og dermed forøge fradragsværdien af ren-

teudgifterne.

For at undgå misbrug, som lånemuligheden nævnt ovenfor, er der i VSO indarbejdet regelsættet om-

kring rentekorrektion, VSL § 11. Rentekorrektionens formål er at korrigere for konsekvenserne af, at den

erhvervsdrivende, som anvender VSO, låner i virksomheden i stedet for hos et pengeinstitut35.

4.6.2 Beregning af rentekorrektion

Rentekorrektion skal beregnes i følgende to situationer36:

 Ved negativ indskudskonto, primo eller ultimo indkomståret jf. VSL § 11, stk. 1.

 I samme indkomstår, hvor der er foretaget både hævning og indskud på indskudskontoen jf. VSL

§ 11, stk. 2.

4.6.2.1 Negativ indskudskonto

Rentekorrektion skal beregnes af indskudskonto, såfremt at denne er negativ primo eller ultimo ind-

komståret. Beregningen af rentekorrektion, sker ved at gange kapitalafsatsen med den numerisk største

negative saldo af indskudskontoen primo eller ultimo.

Rentekorrektion kan dog højest udgøre det mindste af følgende beløb37:

 Kapitalafkastsatsen ganget med det talmæssigt største negative kapitalafkastgrundlag ved ind-

komstårets begyndelse eller udløb. Er kapitalafkastgrundlaget såvel primo, som ultimo positivt

eller DKK 0, bliver rentekorrektionen DKK 0.

 Virksomhedens nettorenteudgifter, forhøjet med kurstab, og nedsat med kursgevinster, der er

skattepligtige efter kursgevinstloven.

35
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.11

36
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.11

37
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.11



Afsluttende hovedopgave, HD(R)
Beskatning af personlig virksomhed - overvejelser og valg
Sinisa Novakovic og Stefan Andersen

31

Nedenfor er der opstillet 4 eksempler på beregning af rentekorrektion ved negativ indskudskonto.

A B C D

Indskudskonto primo -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Indskudskonto ultimo -300.000 -300.000 -160.000 200.000

Kapitalafkastgrundlag primo -400.000 -140.000 -140.000 -140.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo -460.000 -100.000 -300.000 80.000

Rentekorrektion beregnes af -300.000 -140.000 -200.000 -140.000

Beregnet rentekorrektion (2%) 6.000 2.800 4.000 2.800

Nettofinansieringsudgifter 4.000 4.000 4.000 4.000

Faktisk rentekorrektion 4.000 2.800 4.000 2.800

Tabel 6 - egen tilvirkning med inspiration fra Den juridiske vejledning 2014-1, C.C.5.2.11

Som det fremgår af tabellen ovenfor, udgør grundlaget for beregningen af rentekorrektionen den mind-

ste værdi, af de største værdier for indskudskontoen eller kapitalafkastgrundlaget.

4.6.2.2 Hævning og indskud i samme indkomstår

Rentekorrektion skal endvidere beregnes, når der er hævet og indskudt på indskudskontoen i det samme

indkomstår jf. VSL § 11, stk. 2. Rentekorrektion i forbindelse med dette scenarie, beregnes ved at gange

det overførte beløb med kapitalafkastsatsen. Beløbet kan maksimalt udgøre årets indskud på indskuds-

kontoen ganget med kapitalafkastsatsen.

4.7 Opsparet overskud
Opsparet overskud, består af den del af kapitalafkast og overskud i et indkomstår, som ikke hæves, men

opspares i virksomheden, og herefter indgår på kontoen for opsparet overskud. Det opsparede overskud

beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 25%38 jf. VSL § 10, stk. 2, og skal derfor ikke medregnes

ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i indkomståret.

Beløbet skal fremgå af kontoen for opsparet overskud, og vil herefter være lig det ej hævede kapitalaf-

kast og overskud fratrukket den indbetalte virksomhedsskat39. Den beregnede skat overføres til den selv-

stændige erhvervsdrivende forud for hæverækkefølgen jf. VSL § 5, stk. 1.

Når den erhvervsdrivende ønsker, at hæve det opsparede overskud, hæves den del af overskuddet, som

er opsparet først. Anvendelse af overskud sker ud fra en FIFO40 betragtning. Dette kan have indvirkning

38
Skat på 25% er gældende i indkomståret 2013.

39
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.1.10

40
FIFO er en forkortelse for ”First in, first out”
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på den indbetalte virksomhedsskat, såfremt at det opsparede overskud er indtjent i perioder, hvor skat-

tesatserne har været forskellige.

Der er krav til bogføringen af opsparet overskud, at denne tager højde for perioderne med forskellige

skattesatser, således at disse er let identificerbare41.

Når et overskud, der er opsparet i et indkomstår, ønskes hævet i et af de efterfølgende indkomstår, sker

dette til fuld beskatning, som personlig indkomst jf. VSL § 10, stk. 3. Der er ikke forskel på, om der er tale,

om hævning af kapitalafkast eller resterende overskud. Beløbet der beskattes, består af det hævede op-

sparede overskud med tillæg af virksomhedsskat svarende til opsparingen.

Efter at den samlede skat for den erhvervsdrivende er beregnet, fradrages den allerede indbetalte virk-

somhedsskat. Såfremt at virksomhedsskatten skulle overstige den beregnede slutskat udbetales denne

kontant.

4.8 Hensat til senere hævning
I VSO er der mulighed for at hensætte et beløb til senere hævning. Beløbet, der ønskes hensat, skal be-

skattes, i det indkomstår, hvor hensættelsen foretages. Dette bevirker, at beløbet efterfølgende ind-

komstår kan hæves skattefrit forud for hæverækkefølgen42.

Det er et krav, at beløb der er hensat til senere hævning, er overført inden fristen for indsendelse af

selvangivelse i det pågældende indkomstår. I praksis vil dette ske ved, at bogføringen ajourføres, hvor

hensættelsen føres, som et passiv i balancen. Derudover fragår beløbet ved beregningen af kapitalaf-

kastgrundlaget det efterfølgende indkomstår.

4.9 Mellemregningskonto
Formålet med mellemregningskontoen er, at give den erhvervsdrivende mulighed for at overføre beløb

mellem privat- og virksomhedsøkonomien uden, at dette har indvirkning på indskudskontoen. Det er

ikke et krav i VSO, at den erhvervsdrivende skal oprette en mellemregningskonto, men skal ses som en

fordel, da beløb der føres mellem privat- og virksomhedsøkonomi er skattefrie og udenom hæverække-

følgen.

Mellemregningskontoen vil ofte blive anvendt af den erhvervsdrivende, når vedkommende har afholdt

driftsomkostninger for private midler, eller hvis virksomheden har afholdt private omkostninger. Mel-

41
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.1.10

42
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.7.1
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lemregningskontoen må af den erhvervsdrivende ikke betragtes, som en del af indskudskontoen, men

som en hjælpekonto til at opdele henholdsvis privat- og virksomhedsøkonomien hensigtsmæssigt.

I forlængelse af, at den erhvervsdrivende via mellemregningskontoen kan afholde private udgifter og

omvendt, er der en betingelse vedrørende, at mellemregningskontoen ikke på være negativ. Den er-

hvervsdrivende må altså ikke låne penge af virksomheden udenom hæverækkefølgen og uden rentekor-

rektion. Skulle det ske at kontoen bliver negativ, skal saldoen udlignes ved en overførsel i hæverækkeføl-

gen jf. VSL § 543.

Jf. VSL § 4, stk. 1, kan der endvidere kun foretages kontante indskud på mellemregningskontoen.

Derudover skal den erhvervsdrivende være opmærksom på, at kontoen ikke forrentes, og at den ikke

medgår i beregningen af kapitalafkastgrundlaget.

4.10 Hæverækkefølgen
Når der i VSO overføres værdier fra virksomhed til indehaver, skal dette ske i en bestemt rækkefølge.

Rækkefølgen, benævnes hæverækkefølgen, og er påkrævet, idet at overførsler fra virksomheden til in-

dehaveren behandles forskellig skattemæssigt. Eksempel på forskellig skattemæssig behandling er,

f.eks., den del af virksomhedens overskud, der ikke opspares, og skal opdeles i kapitalafkast44 og et reste-

rede overskud45. Et opsparet overskud, der hæves i efterfølgende indkomstår, skal beskattes som per-

sonlig indkomst, uanset hvordan det opsparede overskud er sammensat af kapitalafkast eller resterende

overskud. Og et andet eksempel er at hævninger på indskudskontoen ikke er skattepligtige46.

Jf. VSL § 5, stk. 1, er rækkefølgen for overførsel til privatøkonomi oplyst. Hæverækkefølgen er, som føl-

gende:

1. Hensatte beløb

a. Kapitalafkast, som vedrører tidligere indkomstår.

b. Resterende overskud, som vedrører tidligere indkomstår.

2. Årets overskud

a. Kapitalafkast for det indeværende indkomstår.

43
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.6

44
Kapitalafkast indgår i kapitalindkomst

45
Det resterende overskud indgår i beskatning af personligindkomst.

46
Den juridiske vejledning 2014-1 C.C.5.2.5.1
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b. Resterende overskud for det indeværende indkomstår.

3. Opsparet overskud fra tidligere år.

4. Indestående på indskudskontoen.

Beløb vedrørende virksomhedsskat overføres forud for hæverækkefølgen, og indgår derfor ikke i oven-

stående opstilling47. Det samme er gældende for rentekorrektion.

Når en hævning foretages i VSO, sker det på en af de følgende måder48:

 Beløb eller andre værdier, der faktisk overføres.

 Beløb eller andre værdier, der anses for overført.

 Beløb eller andre værdier, der er hensat til senere hævning.

4.10.1 Beløb eller andre værdier der faktisk overføres

Beløb eller andre værdier der faktisk er overført til indehaveren, er bogført via en kassebeholdning eller

banken i virksomheden.

4.10.2 Beløb eller andre værdier der anses for overført

Beløb eller andre værdier, som anses for overført, vedrører blandt andet privat kørsel i bil, der indgår i

VSO, fri bil. Beløbet vil blive tillagt virksomhedens indkomst, og anses herefter for overført til den er-

hvervsdrivende.

Da beløbet anses for overført er der tale om en bogholderimæssig postering. Der er og må ikke følge

konstante beløb med ved overførslen.

4.10.3 Beløb eller andre værdier, der er hensat til senere hævning

I VSO kan der foretages en regnskabsmæssig hensættelse til senere hævning. Beløb der hensættes til

senere hævning, beskattes i det indkomstår overførslen vedrører. Dermed er beløbet skattefrit på det

tidpunkt det hæves efterfølgende49. I virksomhedens bogføring skal beløbet være overført forinden fri-

sten for indsendelse af selvangivelsen, hvilket i praksis betyder, at beløbet skal være debiteret hævekon-

toen og krediteret hensættelsen.

47
Den juridiske vejledning 2014-1 C.C.5.2.7.2 samt C.C.5.2.7.3

48
Den juridiske vejledning 2014-1 C.C.5.2.5.1

49
Den juridiske vejledning 2014-1 C.C.5.2.7.1
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Beløb, som er hensat til senere hævning fragår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ultimo indkomst-

året.

Alle beløb, med undtagelse af indskudskontoen, er mulig at hensætte til senere hævning. Derudover er

der ingen frist for udbetaling af hensatte beløb. Hensatte beløb anses dog for overført forud for hæve-

rækkefølgen.

Det maksimale beløb der kan hensættes er, forskellen mellem de samlede overførsler der ligger over

indskudskontoen jf. den udvidede hæverækkefølge og summen af faktiske overførsler, og beløb der er

anses for overført. Såfremt, at summen af de faktiske overførsler, og beløb der anses for overført over-

stiger ovennævnte maksimale beløb, kan der ikke hensættes til senere hævning.

Opsummeret kan den udvidede hæverækkefølge illustreres således:

Prioritet Type hævning Beskatningsform

1 Refusion af driftsomkostninger, som den selvstændige har

afholdt for virksomheden af private midler - evt. via

mellemregningskontoen.

Skattefrit

2 Beløb der overføres til beskatning hos medarbejdende

ægtefælle.

Personlig indkomst*

3 Beløb der overføres til betaling af virksomhedsskat/

acontoskat jf. VSL § 5, stk. 3.

Skattefrit

Hensatte beløb

4 Kapitalafkast, som vedrører forudgående indkomstår.

Beløbet blev beskattet, som kapitalindkomst ved

hensættelsen, og skal derfor ikke beskattes ved senere

hævning.

Skattefrit

5 Resterende overskud, som vedrører forudgående

indkomstår. Beløbet blev beskattet, som personlig

indkomst ved hensættelsen, og skal derfor ikke beskattes

ved senere hævning.

Skattefrit

Årets overskud

6 Kapitalafkast for indeværende indkomstår. Kapitalindkomst

7 Resterende overskud for indeværende år. Perosnlig indkomst

8 Opsparet overskud fra tidligere år. Ved opsparing af

overskuddet er der foretaget en betaling af

virksomhedsskat svarende til den aktuelle skatteprocent

på tidspunkt for opsparingen. Hævet overskud og

virksomhedsskat beskattes som personlig indkomst.

Perosnlig indkomst

9 Indestående på indskudskonto Skattefrit

10 Beløb der hæves ud over indestående på

indskudskontoen sidestilles med privat løn og medfører

rentekorrektion.

Skattefrit

*Beløbet beskattes, som personlig indkomst hos ægtefælle.

Tabel 7 - Egen tilvirkning med inspiration fra HD pensum i erhvervsbeskatning
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4.11 Underskud
Af VSL § 13 fremgår særlige bestemmelser for, hvorledes underskud skal behandles i en virksomhed, som

benytter VSO. Efter denne bestemmelse skal et skattemæssigt underskud fra virksomheden modregnes i

indtægter i og uden for virksomheden i følgende rækkefølge:

1. Det opsparede overskud i virksomheden med tillæg af tilhørende virksomhedsskat.

2. Positiv nettokapitalindkomst.

3. Anden personlig indkomst udenfor VSO.

4. I senere indkomst år efter reglerne i PSL§ 13.

4.11.1 Modregning i opsparet overskud

I henhold til VSL 13, stk. 1, skal underskud opstået i VSO først modregnes i tidligere års overskud, som er

opsparet i virksomheden. Fremgangsmåden for anvendelse af opsparede overskud er lig ved hævning af

opsparet overskud, hvor FIFO princippet er gældende.

Modregningen sker ved, at virksomhedens indkomst tillægges den del af det opsparede overskud med

tillæg af virksomhedsskat, som svarer til underskuddet i indkomståret.

Kontoen for opsparet overskud reduceres hertil med det beløb, som hæves til dækningen af periodens

underskud, fratrukket den allerede indbetalte virksomhedsskat50.

Virksomhedsskat, betalt af det opsparede overskud fradrages i slutskatten for den erhvervsdrivende.

Såfremt at beløbet ikke kan indeholdes i slutskatten, udbetales dette kontant.

4.11.2 Modregning i positiv kapitalindkomst

I det tilfælde, hvor underskuddet i et indkomstår ikke kan modregnes fuldt ud i virksomhedens opspare-

de overskud fra tidligere år, er der krav om at den erhvervsdrivende skal modregne den resterende del af

underskuddet i eventuel positiv nettokapitalindkomst i henhold til VSL § 13, stk. 251.

4.11.3 Modregning i anden personlig indkomst

Såfremt, at et underskud ikke kan rummes i virksomhedens opsparede overskud, og i den positive netto-

kapitalindkomst, skal denne fradrages i den erhvervsdrivendes personlige indkomst. Dette er gældende,

til trods for, at den personlige indkomst skulle blive negativ eller yderligere negativ ved modregning af

underskuddet.

50
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.12

51
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.12
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Ved den negative personlige indkomst, er der mulighed for, at overføre beløbet til ens ægtefælle eller

fremføre dette til senere indkomstår jf. PSL § 13.

Underskud er ikke mulige at fremføre i VSO, hvorfor ovenstående gennemgang af modregning af even-

tuelt underskud er tvungen52.

4.12 Indkomstopgørelse ved virksomhedsskatteordningen
Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler jf. VSL § 6,

stk. 1. VSL indeholder ikke yderligere specifikke regler for opgørelse af indkomsten, idet at VSL, og her-

under VSO, primært bliver betragtet, som en metode til fordeling af virksomhedens indkomst på de for-

skellige indkomsttyper.

Opgørelsen og beregningen af virksomhedens indkomst sker i henhold til reglerne i Statsskatteloven,

Afskrivningsloven, Ligningsloven mm..

Efter at virksomhedens skattepligtige indkomst er opgjort, skal den fordeles ud på følgende indkomstty-

per:

 Personlig indkomst

 Kapitalindkomst

 Virksomhedsindkomst.

Indkomst der fordeles ud på person- og kapitalindkomst, følger de almindelige regler i PSL, mens over-

skud i virksomheden, beskattes med virksomhedsskat på 25%.

Til brug for fordelingen af virksomhedens overskud er der anvendt følgende illustrative kassesystem:

Figur 1 - Egen tilvirkning med afsæt i pensum fra HD

52 Den juridiske vejledning 2014-1 – C.C.5.2.12
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Ovenstående kassesystem kan anses, som et værktøj til brug for kontrol af, at virksomhedens indkomst

er korrekt fordelt efter reglerne i VSO.

Nedenfor er kassesystemet anvendt ud fra et simpelt eksempel for, at illustrere kassernes funktioner.

Forudsætninger anvendt ved fordeling er:

 Virksomhedsoverskud på DKK 1.500.000

 Kapitalafkast på DKK 15.000

 Personlig indkomst på DKK 457.600

Dernæst er følgende gennemgang anvendt:

1. Virksomhedens overskud indsættes.

2. Årets kapitalafkast indsættes i kassen ”Kapitalafkast”(2).

3. Virksomhedens overskud (1), fratrukket kapitalafkast (2) indsættes i kassen ”Resterende over-

skud” (3).

4. Årets hævninger indsættes i kassen ”hævning” (4).

5. Hævningerne (4) fratrækkes virksomhedens overskud (1), hvormed det opsparede overskud

fremkommer (5).

6. Herefter skal ”Virksomhedsindkomst” (6) beregnes. Denne beregnes således; Opsparet overskud

x 100 / (100 – den aktuelle selskabsskatteprocent).

7. Personlig indkomst beregnes ved at trække virksomhedsindkomsten (6) fra det resterende over-

skud (3).

8. Virksomhedsskat og opsparet overskud, findes ved ført at beregnes virksomhedsskatten med

den gældende skattesats, her 25%, af virksomhedsindkomsten (6). Forskellen til mellem (6) og

(8) udgøres af opsparet overskud.
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Figur 2 - Egen tilvirkning - VSO kassesystem med illustrativt eksempel

I eksemplet ovenfor er det valgt kun at hæve DKK 457.600, som personlig indkomst for dermed at undgå

topskatten. Som det ses udgør virksomhedsindkomsten DKK 1.027.400 efter hævningen. Af virksomheds-

indkomst betales der 25% skat, hvortil den resterende indkomst på DKK 770.550 opspares i virksomhe-

den.

For den erhvervsdrivende kan det betale sig, at justere den personlige indkomst, således at denne ikke

overstiger marginalskatten, og der vil dermed ske en udskydelse af skatten på overskuddet der opspares.

Historisk set, er der sket en nedtrapning af den generelle skatteprocent, hvorfor at den erhvervsdrivende

i fremtiden formodentlig vil kunne hæve overskuddet og blive beskattes mildere i den personlige ind-

komst.

4.13 Blandet benyttede driftsmidler (Bil)
I forbindelse med, at en selvstændig erhvervsdrivende opstarter eller driver egen virksomhed, er der ofte

overvejelser omkring anskaffelse eller indregning af bil i virksomheden, og hvorledes man kan optimere

ens skattebetaling som følge heraf. I de følgende afsnit, vil der kort blive gennemgået, hvilke muligheder

den selvstændige erhvervsdrivende har for behandling af bil i VSO, og hvilke krav dette medfører.
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Den selvstændige erhvervsdrivende har tre alternativer, som skal overvejes:

 Beskatning af værdien af fri bil.

 Kørselsgodtgørelse.

 Forholdsmæssig afregning af omkostninger.

Håndteringen af bil er forskellig mellem alternativerne, da det enten kræves at bilen indregnes i virk-

somheden eller holdes udenfor.

4.13.1 Beskatning af værdien af fri bil

Bilen indregnes i virksomheden, og virksomheden stiller dermed bilen til rådighed for den selvstændige

erhvervsdrivende. Bilen kan anvendes erhvervsmæssigt og privat, med den konsekvens at den erhvervs-

drivende bliver beskattet af værdien af fri bil.

Beregning af værdien af fri bil, beregnes som 25% af bilens anskaffelsessum op til DKK 300.000, og 20%

af det resterende beløb over DKK 300.000. Den skattepligtige værdi udgør altid mindst DKK 160.00053.

Til den beregnede værdi jf. ovenfor tillægges altid et miljøtillæg. Miljøafgiften svarer til ejerafgift eller

vægafgift, og tillægges med en værdi på 150%.

Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget skal der sondres mellem nye og gamle firmabiler. For nye firma

biler, der er anskaffet ind til 36 måneder, efter bilens første indregistrering, fastsættes grundlaget med

udgangspunkt i nyprisen. Grundlaget for beregning, for biler anskaffet efter 36 måneder, efter første ind-

registrering, fastsættes til anskaffelsesprisen.

I virksomheden indregnes bilen, som et aktiv i balancen, hvortil virksomheden har fuldt fradrag for alle

afholdte driftsomkostninger. Derudover finder alternativet kun anvendelse i VSO.

4.13.2 Kørselsgodtgørelse

Anvender den selvstændige erhvervsdrivende privat bil til erhvervsmæssig kørsel, kan der godtgøres her-

for ved skattefri kørselsgodtgørelse jf. statens gældende takster. Taksterne i 2013 er:

 Kørsel i bil indtil 20.000 km DKK 3,82 pr. km.

 Kørsel i bil udover 20.000 km DKK 2,13 pr. km.

53
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.A.5.14.1.6
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For at kunne få godtgjort sin kørsel, skal denne være erhvervsmæssig betinget.54 Dette er kendetegnet

ved:

 Kørsel mellem arbejdspladser (for samme arbejdsgiver).

 Kørsel inden for samme arbejdsplads.

Vælger erhvervsdrivende at få udbetalt kørselsgodtgørelse, holdes bilen udenfor virksomheden, og alle

omkostninger afholdes privat af den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal herudover være op-

mærksom på, at der er krav, om at holde en ajourført kørebog eller på anden vis en opgørelse over sin

kørsel.

Det skal bemærkes, at der ikke kan opnås kørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads,

men at denne distance skal selvangives, som almindelig befordringsgodtgørelse efter Ligningslovens reg-

ler.

4.13.3 Forholdsmæssig afregning af omkostninger

Sidste alternativ, kræver at der foretages en nøjagtig opgørelse af henholdsvis den erhvervsmæssige og

den private kørsel. Der er krav om, at der udarbejdes et kørselsregnskab, hvor alle oplysninger om kørs-

lens erhvervsmæssige formål, dato, destination, og antal kørte kilometer er noteret.

Andelen af den erhvervsmæssige kørsel opgøres på baggrund af den samlede kørsel. Bilen holdes helt

udenfor virksomheden, hvor efter den erhvervsmæssige andel fratrækkes det skattepligtige resultat, og

anses dermed som et indskud i virksomheden.

For eksempel på håndtering af de enkelte alternativer, henvises der til case 2, afsnit 6.2.

4.14 Delkonklusion
Ved anvendelse af VSO, er der en klar fordel, ved at den erhvervsdrivende har mulighed for, at opnå

fuldt fradrag på erhvervsmæssige renteomkostninger. Derudover bliver en del af virksomhedens over-

skud beskattet, som kapitalindkomst via det beregnede kapitalafkast. En anden del af overskuddet kan

opspares med en foreløbig betaling af virksomhedsskat på 25%, hvilket giver mulighed for, at udjævne

indkomsten over flere år ved svingende resultater.

54
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.A.5.14.4.3 / C.A.4.3.3.3.2
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VSO kræver, at den selvstændige erhvervsdrivende adskiller privat- og virksomhedsøkonomien, samt at

der opgøres en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag ved indtræden. Derudover skal der årligt fore-

tages en regulering af kapitalafkast, konto for opsparet overskud og kapitalafkastgrundlag. Regulering af

indskudskontoen, sker kun ved indskud eller hævninger herpå i virksomheden.

Alle erhvervsmæssige aktiver og passiver indregnes, som udgangspunkt ved indtræden i VSO. Hertil fin-

des der særregler for blandede benyttede aktiver. Den erhvervsdrivende har, endvidere, mulighed for at

indskyde privat gæld i virksomheden, hvorved at der opnås fuldt fradrag herfor, hvilket har den konse-

kvens, at der ved negativ indskudskonto skal foretages en rentekorrektion.

Der er i ordningen indført en retningslinje for, hvordan hævninger og indskud skal ske. Denne er nærme-

re kendt, som den udvidede hæverækkefølge. Hæverækkefølgen sikre at den erhvervsdrivende beskat-

tes af hele virksomhedens overskud inden der evt. hæves skattefrit på den opgjorte indskudskonto.

Overskudsdisponeringen benyttes primært til, at udjævne og optimere den selvstændige erhvervsdriv-

endes personlige indkomst. Dvs. at en erhvervsdrivende med høj indkomst kan optimere sin skattebeta-

ling i forhold til topskattegrænsen, mens en erhvervsdrivende med varierende indkomst kan udjævne sin

indkomst over tid.

Disponeringen af virksomhedens overskud fremgår af et kassesystem, hvor virksomhedens resultat for-

deles imellem personlig indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst.
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Kapitel 5 Kapitalafkastordningen
Kapitalafkastordningen anses for, at være et valgfrit alternativ til VSO. Reglerne for kapitalafkastordnin-

gen blev indført i VSL afsnit to i 1993. Ordningen er opbygget mere simpelt end VSO, men minder ellers

på mange områder herom. Den simple opbygning betyder, at ordningen administrativt ikke er så kræ-

vende at anvende, som VSO.

5.1 Hvem kan anvende kapitalafkastordningen?
Ligesom ved anvendelse af VSO, gælder det jf. VSL § 22, stk. 1, at man skal være selvstændig erhvervsdri-

vende for at kunne anvende kapitalafkastordningen. Der gælder endvidere at både fuldt skattepligtige

og begrænset skattepligtige kan anvende KAO.

5.2 Regnskabsmæssige krav
Kapitalafkastordningen adskiller sig fra VSO ved at der ikke er et krav om, at bogføringsloven overholdes.

Det vil betyde, at, hvis virksomheden skal overholde bogføringsloven, så vil det alene skyldes reglerne i

bogføringsloven eller skatteloven.

At der ikke er regler, om overholdelse af bogføringsloven, kan være en fordel for de mindre erhvervsdri-

vende, som jf. bogføringsloven i forvejen ikke er bogføringspligtige. De kan derfor anvende KAO i stedet

for VSO, og dermed kan de undgå det store administrative arbejde, som der er med at opfylde bogfø-

ringsloven.

5.3 Kapitalafkastgrundlag
Ved indkomstårets begyndelse skal der opgøres et kapitalafkastgrundlag. I de tilfælde hvor virksomhe-

den først bliver etableret i løbet af indkomståret, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres på startdatoen.

Altså opgøres kapitalafkastgrundlaget primo hvert år, jf. VSL § 22a stk. 5.

Når kapitalafkastgrundlaget skal opgøres, så er det værdien af samtlige erhvervsmæssige aktiver der ind-

går jf. VSL § 22 a stk. 5, dog skal det bemærkes, at igangværende arbejder for fremmed regning, varelag-

re og varedebitorer alene indgår i det omfang, dennes værdi overstiger værdien af varekreditorer. Hvilke

aktiver, der anses for erhvervsmæssige afgøres efter de samme retningslinjer, som i VSO.

Der kan dog ved opgørelsen af kapitalafkastsgrundlaget i KAO, indregnes en forholdsmæssig andel af

blandede benyttede aktiver jf. VSL § 22 a, stk. 6.
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Derudover er der en række aktiver med finansiel karakter, som ikke kan medtages i beregningen af kapi-

talafkastgrundlaget er jf. VSL § 22 a, stk. 7, hvilket blandt andet er:

 Kontante beløb, fordringer, finansielle aktiver, herunder aktier og andelsbeviser

 Anpartsvirksomhed

 Konkursindkomst

Herunder opstilles et eksempel på opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Opgørelse over Kapitalafkastgrundlag
Fast ejendom 900.000

Goodwill 750.000

Driftsmidler  300.000

Blandet benyttede driftsmidler, -
Erhvervsmæssig andel

150.000

Igangværende arbejder for
fremmed regning 

150.000

Forudbetalinger på de
igangværende arbejder

-75.000

Igangværende arbejder opgjort
til nettoværdien

75.000

Varelagre 80.000

Varedebitorer 40.000

Værdi af igangværende
arbejder, varelagre og
varedebitorer

195.000

Varekreditorer -95.000

Kapitalafkastgrundlag 2.200.000

Igangværende arbejder,
varedebitorer, varelagre som
overstiger varegæld

100.000

Tabel 8 - Egen tilvirkning med inspiration fra Den juridiske vejledning 2014-1, C.C.5.3.1.2.3

5.4 Kapitalafkast
Kapitalafkastet beregnes ligesom i VSO ved at gange kapitalafkastgrundlaget med årets kapitalafkastsats.

Jf. VSL § 9 og 22a stk. 2. Fordelen ved kapitalafkastet er, at det fragår i den personlige indkomst og til-

lægges kapitalindkomsten. Dermed får virksomhedsejeren fradrag for renteudgifterne i den personlige

indkomst. Viser det sig, at renteudgifterne er mindre end det beregnede kapitalafkast, vil det være et

udtryk for en forrentning af egenkapitalen i virksomheden, som vil blive beskattet, som kapitalindkomst,

frem for personlig indkomst, hvilket vil betyde en besparelse af arbejdsmarkedsbidraget.
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5.4.1 Maksimeringsreglen

Maksimeringsreglen betyder at kapitalafkastet ikke kan overstige den største talmæssige værdi af føl-

gende størrelser:

 Positiv personlig nettoindkomst fra den selvstændige erhvervsvirksomhed efter PSL § 3

 Samlede negative nettokapitalindkomst efter PSL § 4.

Ved opgørelse af nettoindkomst tages bruttoindkomst med fradrag af driftsomkostninger, afskrivninger

og tilslutningsafgifter mm., hvilket svarer til resultat før renter. Derudover fragår beløb som henlægges

til konjunkturudligning når den personlige nettoindkomst opgøres efter PSL § 3, stk. 2, nr. 8.

Når konjunkturudligningen hæves, skal der modsætningsvis medregnes det henlagte beløb ved opgørel-

se af personlige nettoindkomst for det år hvor hævningen sker55.

Herunder opstilles eksempel på maksimering af kapitalafkast:

DKK DKK DKK DKK

1 2 3 4

Beregnet
kapitalafkast

60.000 60.000 60.000 60.000

Nettokapitalind

komst
-70.000 70.000 -70.000 70.000

Positiv

nettoindkomst
300.000 -30.000 -30.000 30.000

Kapitalafkast 60.000 0 60.000 30.000

A B C D

Tabel 9 - Egen tilvirkning med inspiration fra Den juridiske vejledning 2014-1, C.C.5.3.1.2.2

Forklaring på overstående tabel, er som følger:

A: Da årets resultat har den største værdi, er det den der eventuel vil kunne begrænse kapitalafkastet.

Idet kapitalafkastet er mindre end årets resultat, er det hele beløbet som medtages

B: Nettokapitalværdien er positiv, hvorfor den nulstilles. Samtidigt er årets resultat negativt, hvorfor det-

te også nulstilles. Grænseværdien ender jf. Maksimeringsreglen på DKK 0.

55
Kilde: SKM af 22/6 1994 (TfS 1994, 541)
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C: Da årets resultat er negativt, sættes det til DKK 0. Negativ nettokapitalindkomst har dermed højeste

værdi, da den er højere end kapitalafkastet, kan hele kapitalafkastet medtages.

D: Positiv nettokapitalindkomst sættes til DKK 0. Årets resultat anvendes derfor som højeste værdi. Da

årets resultat ikke må overstiges af kapitalafkastet, er det derfor kun DKK 30.000, som kan anvendes som

kapitalafkast.

5.5 Indkomstopgørelse ved kapitalafkastordningen
Virksomhedens skattepligtige indkomst bliver opgjort efter samme princip, som for almindelige virksom-

heder, jf. VSL § 6. Dog vil det årlige kapitalafkast blive fratrukket i den personlige indkomst og tillagt kapi-

talindkomsten. Betydningen af dette er, at den selvstændige opnår en fradragsværdi på ca. 56%, såfremt

personen er i topskat, mod at blive beskattet som kapitalindkomst på ca. 33%, under forudsætning af at

personen har renteudgifter. Derved vil den selvstændige opnå en skattebesparelse ved at anvende KAO.

Herunder fremgår et eksempel på skattepligtigt indkomst ved anvendelse af KAO:

Skattepligtig indkomst ved kapitalafkastordningen

Personlig indkomst

Overskud før renter 600.000

-kapitalafkast -70.000

530.000

Kapitalindkomst

Renteudgifter -70.000

Kapitalafkast 70.000

0

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -22.300

-22.300

Skattepligtig indkomst 507.700

Tabel 10 - Egen tilvirkning - eksempel på opgørelse af den skattepligtige indkomst i KAO

5.6 Konjunkturudligningskonto
Når kapitalafkastordningen anvendes, er der mulighed for, at den selvstændige kan foretage henlæggel-

ser, således, at der dermed foretages en indkomstudjævning over årene. Dette sker på konjunkturudlig-

ningskontoen, jf. reglerne i VSL § 22b. Kontoen kan sammenlignes med kontoen for opsparet overskud,

som anvendes i VSO, dog er der mange begrænsninger i forhold til VSO.
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Et af kravene er, at der skal oprettes en særskilt konto i et pengeinstitut, hvor pengene indskydes jf. VSL

§ 22b stk. 3. Man skal være opmærksom på, at der maksimalt kan indskydes 75% af opsparingen, da de

resterende 25% betales i konjunkturudligningsskat. De renter, som måtte blive tilskrevet kontoen, skal

fratrækkes kontoen før de oprindeligt indskudte henlæggelser kan hæves igen. Renteindtægterne be-

skattes dermed efter almindelige regler for beskatning af renteindtægter jf. VSL § 22b stk. 10.

Det er op til den selvstændige selv, at vælge hvor stort et beløb der skal henlægges hvert år, dog skal han

være opmærksom på, at der mindst skal henlægges DKK 5.000, samt at der maksimalt kan henlægges

25% af virksomhedens samlede overskud, jf. VSL § 22b stk. 1.

Når der henlægges på konjunkturudligningskontoen skal den selvstændige betale 25% aconto virksom-

hedsskat af det henlagte beløb, jf. VSL § 22b stk. 2. Det år, hvor den selvstændige hæver beløbet, vil det

blive tillagt den personlige indkomst og den selvstændige vil naturligvis få fradrag for den allerede betal-

te aconto skat på 25%.

Beløbet, som bliver indskudt på konjunkturudligningskontoen, skal være bundet i mindst 3 måneder,

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

stk. 4.

Når den selvstændige ophører med at anvende kapitalafkastordningen, skal de henlagte beløb indtægts-

føres med virkning for det seneste indkomstår, hvor kapitalafkastordningen har været anvendt, jf. VSL §

22b stk. 8. Vælger den selvstændige, at skifte til VSO, kan beløbet på konjunkturudligningskontoen over-

føres til kontoen for opsparet overskud i stedet, jf. VSL § 22b, stk. 8 pkt. 4

5.7 Delkonklusion
Den selvstændige vil ved anvendelse af kapitalafkastordningen have nogle af de samme fordele, som ved

anvendelse af VSO. Fordelen ved kapitalafkastordningen er, at den er mere enkel at anvende, da der ikke

er så store krav som ved VSO. Blandt andet er der ikke krav om adskillelse af virksomhedens- og privat-

økonomien.

Når man anvender KAO, skal der opgøres et kapitalafkastgrundlag, som man kan beregne et kapitalafkast

ud fra. Kapitalafkastgrundlaget bliver beregnet ud fra erhvervsmæssige aktiver fratrukket varegæld. Ka-

pitalafkastet opgøres, herefter efter maksimeringsreglerne. Formålet med opgørelse af kapitalafkast er,

at det kan fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomst.
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Der er med kapitalafkastordningen mulighed for at opspare 25% af virksomhedens overskud årligt via en

konjunkturudligningskonto, der oprettes i et pengeinstitut. 75% af pengene indskydes på opsparingen,

mens resten bruges til betaling af aconto skat. Man skal dog være opmærksom på, at henlæggelsen kræ-

ver likviditet, da beløbet skal overføres til en bunden bankkonto, og ikke kun opspares regnskabsteknisk,

som i VSO.
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Kapitel 6 Cases
I dette kapitel vil der ved hjælp af konstruerede cases, blive anvendt den gennemgåede teori i kapitlerne

2 til 5. Der vil for hver case, blive beregnet et skattetilsvar for reglerne i henholdsvis Personskatteloven,

virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, som for hver case vil blive sammenholdt.

Case gennemgangen afrundes i kapitel 7, hvor der vil blive samlet op på fordele og ulemper ved de en-

kelte ordninger.

6.1 Case 1

6.1.1 Præsentation

Vi har i vores første eksempel valgt, at tage udgangspunkt i Jens Jensen, som bor i København. Dermed

er han skattepligtig til København. Han bor i en lejebolig, men har valgt at investere nogle af sine penge i

en ejendom, som han lejer ud. Han har købt ejendommen den 1. januar 2013 for DKK 7.500.000.

Ejendommen er finansieret ved lån i realkreditinstitut på i alt DKK 6.000.000, og resten har han selv ind-

skudt i firmaet af sin opsparing.

Jens har hørt, at VSO som regel er den optimale løsning. Men han har også hørt, at benyttelse af denne

ordning kræver, at man overholder en del regler omkring adskillelse af økonomi, bogføring mm..

Jens har derfor bedt os om rådgivning til hvilken en af de tre beskatningsforme der er den optimale for

ham.

6.1.2 Privatøkonomi

Udover virksomheden har Jens et almindeligt lønmodtagerarbejde, hvor han tjener DKK 600.000 årligt.

Han har ingen private renteudgifter eller indtægter. Han arbejder lige ved siden af sit hjem, hvorfor han

ingen befordring har. Derudover er han heller ikke medlem af fagforening eller A-kasse.

6.1.3 Virksomhedens økonomi

Virksomhedens indtægter og udgifter har været, som forventet. Resultatopgørelsen er opstillet på næste

side:
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Note 2013

BRUTTOFORTJENESTE 90.000

0 Personaleomkostninger 0

0 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0

DRIFTSRESULTAT 90.000

Finansielle omkostninger -60.000

ÅRETS RESULTAT 30.000

Resultatopgørelse 1/1 2013 - 31/12 2013

Tabel 11 - Resultatopgørelse 2013 for Jens Jensens Ejendomsudlejning.

Da vi nu har vores tal at arbejde ud fra, vil der i de næste afsnit blive foretaget en gennemgang af be-

skatningen ved hver af de tre beskatningsformer.

6.1.4 Personskatteloven

Jens Jensen kunne, som nævnt tidligere godt tænke sig, at se om der er nogle fordele ved, at anvende de

øvrige beskatningsformer, hvorfor vi starter med at se på, hvad det samlede skattetilsvar vil blive ved

benyttelse af de almindelige regler i personskatteloven.

Beregning af Jens Jensens skat for indkomståret 2013 efter reglerne i PSL, fremgår af bilag 1A-1.

6.1.4.1 Personlig Indkomst

Personlig indkomst opgøres efter reglerne i PSL, og for indkomståret 2013, udgør denne DKK 634.800.

Beløbet består af resultat før renter fra virksomhed på DKK 90.000 jf. den skattemæssige opgørelse56 til

regnskabet tillagt lønindkomsten på DKK 600.000. Hertil fratrækkes 8% vedrørende arbejdsmarkedsbi-

drag. Arbejdsmarkedsbidraget udgør således DKK 55.200.

6.1.4.2 Kapitalindkomst

I henhold til PSL udgøres kapitalindkomsten af kapitalindtægter og – omkostninger. For indkomståret

2013, har Jens Jensen udelukkende renteudgifter fra virksomheden. Han har ingen andre renteudgifter

eller renteindtægter, hvorfor han samlede negative kapitalindkomst bliver DKK 60.000.

56
Bilag 1A, Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013
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6.1.4.3 Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag i indkomståret udgøres af beskæftigelsesfradrag på 6,95% af lønindtægten og

virksomhedens resultat, eller maksimalt DKK 22.300. Da han ingen øvrige fradrag har, så får Jens Jensen

fradrag på i alt DKK 22.300.

6.1.4.4 Samlet beskatning efter Personskatteloven

Nu, hvor alle indkomsttyper er kendt jf. gennemgangen ovenfor af den personlige indkomst, kapitalind-

komst samt ligningsmæssige fradrag, kan den samlede skattetilsvar for indkomståret 2013 udledes.

Vælger Jens Jensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i PSL, for indkomståret 2013, udgør den sam-

lede skattebetaling DKK 277.043. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 1A-1.

Bundskatten beregnes, som 5,83% af den personlige indkomst, hvortil at personfradrag på DKK 42.000

fratrækkes den personlige indkomst og udgør herefter et grundlag på DKK 592.800, hvortil bundskatten

udgør DKK 34.560.

Topskatten udgør 15% og beregnes af den personlige indkomst fratrukket et bundfradrag, som for ind-

komståret 2013 udgør DKK 421.200.

Jens Jensen har i indkomståret har en negativ kapitalindkomst, hvorfor beregning af tillæg til topskatten

undlades. Topskatten for indkomståret 2013 udgør DKK 32.070.

Kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag, de kommunale skatter, beregnes med de pågældende pro-

centsatser, gældende i 2013, og på baggrund af den skattepligtige indkomst på DKK 552.500. Skattetil-

svar af de kommunale skatter udgør for indkomståret 2013 DKK 156.213. For Jens Jensen, som bor i Kø-

benhavns kommune er følgende satser anvendt: sundhedsbidraget 6%, kommuneskatten 23,8% og kir-

keskatten 0,8%.

AM-bidraget beregnes som 8% af den AM-bidragspligtige indkomst jf. Arbejdsbidragsloven § 3.

6.1.5 Virksomhedsskatteordningen

I foregående afsnit blev det samlede skattetilsvar efter reglerne i PSL beregnet. I dette afsnit vil der blive

fokuseret på de skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af reglerne i VSO.

Skatteberegning for Jens Jensen og hans ejendomsudlejning i henhold til reglerne i VSL for VSO er ved-

lagt som bilag 1B-1.



Afsluttende hovedopgave, HD(R)
Beskatning af personlig virksomhed - overvejelser og valg
Sinisa Novakovic og Stefan Andersen

52

Det første der skal foretages ved valg af beskatning i henhold til VSO er, at indskudskontoen og kapitalaf-

kastgrundlaget skal opgøres, som omtalt i afsnit 4.2 og 4.4. Da de to opgørelser er ens for udlejnings-

ejendommen, gennemgås kun kapitalafkastgrundlaget nedenfor. Der henvises til bilag 1B for opgørelse

af indskudskonto og kapitalafkastgrundlaget. Grunden til at de er ens, er, at der ingen forskel er i han-

delsprisen og købsprisen på ejendommen, som der ellers kan være, hvis man ikke indtræder i VSO sam-

tidigt med at man køber ejendommen.

6.1.5.1 Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlaget anvendes ved beregningen af kapitalafkastet. Kapitalafkastet udgøres af et be-

løb, som den skattepligtige har mulighed for at flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst, hvilket

bevirker, at man som udgangspunkt spare arbejdsmarkedsbidraget.

Kapitalafkastgrundlaget udgøres i VSO, som de erhvervsmæssige aktiver fratrukket erhvervsmæssige

gæld. Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort ved indtræden i VSO og primo hvert indkomstår.

Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlag primo, jf. nedenfor 1.500.000
1.500.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo 1.530.000
Skattemæssig saldoværdi af ejendom -7.500.000
Kontant anskaffelsessum ejendom (eller 18 alm. vurdering) 7.500.000
Hensat til senere hævning ultimo -30.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo 1.500.000

Tabel 12 - Specifikation fra bilag 1B - opgørelse af kapitalafkastgrundlag primo 2013

Jf. tabel ovenfor, udgør de erhvervsmæssige aktiver, ejendommen på i alt DKK 7.500.000. Dertil skal

gælden på i alt DKK 6.000.000 fratrækkes, hvorfor vi ender med et kapitalafkastgrundlag på DKK

1.500.000.

Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er indskudskontoen også opgjort, da der ikke er forskel i vær-

diansættelsen af de aktiver og passiver der indgår i opgørelsen. Indskudskontoen udgør derfor DKK

1.500.000.

På baggrund af opgjort kapitalafkastgrundlag, kan kapitalafkastet for 2013 nu beregnes. Beregningen

sker ved at kapitalafkastsatsen ganges med kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastsatsen udgør, for ind-
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komståret 2013, 2%, hvilket giver et kapitalafkast på DKK 30.000.

I det kapitalafkastet ikke overstiger virksomhedens resultat for 2013 på DKK 30.000, er der ingen be-

grænsning heraf, hvorfor kapitalafkastet kan reducere den personlige indkomst med DKK 30.000, og for-

øge kapitalindkomsten tilsvarende.

6.1.5.2 Personlig indkomst

I modsætning til PSL, skal hele virksomhedens resultat, indregnes som personlig indkomst, når denne

skal opgøres efter reglerne i VSO. Dette bevirker, at der opnås fuldt fradrag for virksomhedens renteom-

kostninger, derudover skal kapitalafkastet fratrækkes den personlige indkomst

Opgørelsen af personlig indkomst kommer herefter til at se således ud:

Løn 600.000

Overskud før renter 90.000

Renteudgifter -60.000

Kapitalafkast -30.000

Personlig indkomst før AM-bidrag 600.000

AM-bidrag -48.000

Personlig indkomst 552.000

Tabel 13 - Egen tilvirkning - udgangspunkt i skatteberegning i bilag 1B-1

Den personlige indkomst for indkomståret 2013 udgør DKK 552.000.

6.1.5.3 Kapitalindkomst

Når Jens Jensen vælger, at anvende reglerne i VSO, er det kapitalafkastet, som bliver til kapitalindkomst

fremfor personlig indkomst. Jens Jensens kapitalindkomst ender dermed med at blive DKK 30.000. Jens

Jensens renteomkostninger fra virksomheden er flyttet fra kapitalindkomst til personlig indkomst.

6.1.5.4 Ligningsmæssige fradrag

Der er ingen ændringer i de ligningsmæssige fradrag i forhold til gennemgangen af Jens Jensen i henhold

til PSL. Se derfor afsnit 6.1.4.3.

6.1.5.5 Samlet beskatning i virksomhedsordningen

På baggrund af ovenstående gennemgang af den personlige indkomst, kapitalindkomsten og de lig-

ningsmæssige fradrag, kan den samlede skattebetaling, for indkomståret 2013, opgøres.

Vælger Jens Jensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i VSO, for indkomståret 2013, udgør den

samlede skattebetaling DKK 257.548. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 1B-1.
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Principperne bag beregningerne af de respektive indkomstskatter er identiske med de beregninger, der

er beskrevet under gennemgang af Jens Jensens skat efter PSL i afsnit 6.1.4.4.

6.1.6 Kapitalafkastordningen

De skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af reglerne i KAO vil blive gennemgået i de følgende

afsnit. Reglerne for beskatning i KAO fremgår af VSL. Se endvidere gennemgangen under kapitel 5.

Skatteberegning for Jens Jensen i henhold til reglerne i VSL for kapitalafkastordningen er vedlagt som

bilag 1C-1.

6.1.6.1 Kapitalafkastgrundlag

I KAO udgøres kapitalafkastgrundlaget af de erhvervsmæssige aktiver primo et indkomstår eller ved op-

start af anvendelse af KAO’s regler. For yderligere omkring kapitalafkastgrundlaget henvises der til kapi-

tal 5, afsnit 5.3.

Jf. regnskabet for Jens Jensens udlejningsejendom udgøres aktiverne kun af ejendommen som bliver ud-

lejet. Selve værdien af aktiverne skal indgå i kapitalafkastgrundlaget er lig værdien ved opgørelsen af ka-

pitalafkastgrundlaget i VSO, dvs. den afskrivningsberettigede saldoværdi. Dette giver en samlet værdi af

erhvervsmæssige aktiver på DKK 7.500.000. Se opgørelsen nedenfor.

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Erhvervsmæssigt benyttede grund og bygninger 7.500.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG I ALT 7.500.000

Tabel 14 - Specifikation fra bilag 1C - opgørelse af kapitalafkastgrundlag 2013

På baggrund af opgjort kapitalafkastgrundlag, kan kapitalafkastet for 2013 beregnes. Fremgangsmåde for

beregning af kapitalafkast er uændret i forhold til beregningen i VSO, dvs. at beregningen sker ved at ka-

pitalafkastsatsen ganges med kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastsatsen udgør, for indkomståret 2013,

2%, hvilket giver et foreløbigt kapitalafkast på DKK 150.000.

I KAO, er der som tidligere nævnt, en begrænsning for, hvad kapitalafkastet kan udgøre. Kapitalafkastet

må ikke overstige den største talmæssige værdi af enten virksomhedens resultat før renter eller den ne-

gative nettokapitalindkomst. Virksomhedens resultat før renter udgør DKK 90.000, mens kapitalindkom-

sten er negativ med DKK 60.000.

Største talmæssige værdi udgøres af virksomhedens resultat før renter, hvilket det beregnede kapitalaf-
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kast overstiger. Dette bevirker, at det kun er muligt at flytte kapitalafkastet, på DKK 90.000, fra personlig

indkomst til kapitalindkomst.

6.1.6.2 Personlig indkomst

Den personlige indkomst i henhold til reglerne i KAO, udgøres af virksomhedens resultat før renter på

DKK 90.000, fratrukket beregnet kapitalafkast på DKK 90.000, hvilket giver en samlet personlig indkomst

fra selvstændig virksomhed på DKK 0. Det er dermed alene Jens Jensens lønindkomst på DKK 600.000,

som udgør han personlige indkomst.

Samlet personlig indkomst efter AM bidrag udgør DKK 552.000.

6.1.6.3 Kapitalindkomst

Kapitalindkomst i indkomståret, ved anvendelse af KAO, er positiv med DKK 30.000. Beløbet er sammen-

sat af virksomhedens kapitalafkast på DKK 90.000 fratrukket virksomhedens renteudgifter på DKK

60.000.

6.1.6.4 Ligningsmæssige fradrag

Der er ingen ændringer i de ligningsmæssige fradrag i forhold til gennemgangen af Jens Jensens beskat-

ning i henhold til PSL eller VSO. Se derfor afsnit 6.1.4.3 eller 6.1.5.4.

6.1.6.5 Samlet beskatning i kapitalafkastordningen

På baggrund af ovenstående gennemgang af den personlige indkomst, kapitalindkomsten og de lig-

ningsmæssige fradrag, kan den samlede skattebetaling, for indkomståret 2013, opgøres.

Vælger Jens Jensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i KAO, for indkomståret 2013, udgør den

samlede skattebetaling DKK 257.548. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 1C-1.

Principperne bag beregningerne af de respektive indkomstskatter er identiske med de beregninger, der

er beskrevet under gennemgang af Jens Jensens skat efter VSL i afsnit 6.1.4.4.

Det er i beregningen for KAO ikke valgt at henlægge til konjunkturudjævning, da dette har den konse-

kvens, at de helagte midler skal bindes.

6.1.7 Sammenligning af Personskatteloven, virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen

Da vi nu har gennemgået beskatningen efter de tre beskatningsformer for Jens Jensen, er det nu muligt

at sammenholde beregningerne med hinanden. De tre skatteberegninger er opsummeret nedenunder:
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PSL VSO KAO

AM-grundlag 690.000 600.000 600.000

Personlig indkomst 634.800 552.000 552.000

Kapitalindkomst -60.000 30.000 30.000

Ligningsmæssige fradrag 22.300 22.300 22.300

Skattepligtig indkomst 552.500 559.700 559.700

Den samlede skattebetaling fordeler sig således:

Bundskat 34.560 31.482 31.482

Topskat 32.070 19.650 19.650

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat 156.213 158.416 158.416

AM-bidrag 55.200 48.000 48.000

Nedslag -1.000 0 0

Slutskat 277.043 257.548 257.548

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000 7.500.000

Kapitalafkast 30.000 90.000

Ved benyttelse af virksomheds- eller kapitalafkastordningen bliver Jens Jensens skattebetaling DKK

19.495 mindre. Det skyldes, at vi får flyttet indkomsttyperne fra personlig indkomst til kapitalindkomst.

Dette bevirker til en skattebesparelse i alle vores skattetyper i indkomståret 2013. Vi mister fradrag for

nedslag for negativ kapitalindkomst, men dette fradrag er væsentligt mindre end besparelsen er i de øv-

rige skattetyper.

Vi har derfor to beskatningstyper, som Jens Jensen skal vælge imellem, da KAO og VSO giver det samme

skattetilsvar.

Jens Jensen har gjort udtryk for, at han synes det er besværligt at adskille økonomierne. Vi vil anbefale

Jens at vælge VSO, da der er flest fordele ved denne beskatningsform på sigt. Det er første år, at Jens har

ejendommen, og det vurderes derfor, at der kan genereres et større overskud fremadrettet, som der i

VSO vil være mulighed for at opspare.

I forhold til Jens’ bekymring om adskillelse af økonomierne, vil det anbefales, at han får oprettet en kon-

to i banken for både privatøkonomien og virksomhedsøkonomien, hvilket vil hjælpe ham med adskillel-

sen. Derudover er der i VSO mulighed for at fører udeståender på Mellemregningskontoen.
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Det vurderes dog i Jens’ tilfælde, at han, de første år, med fordel kan anvende KAO på baggrund af, at

virksomheden er i opstartsfasen, og derfor ikke kan drage fordel af VSO i de første år. Anvendelsen af

KAO er forbundet med færre omkostninger til f.eks. revisor, hvorfor denne ordning i opstartsårene kan

foretrækkes. Valg af beskatningsform foretages hvert indkomstår på selvangivelsen, hvorfor Jens i frem-

tiden kan vælge VSO når der er behov for det.

6.2 Case 2

6.2.1 Præsentation

Viggo Jørgensen er 32 år og uddannet advokat. Han åbnede sin egen advokatvirksomhed i 2011, dvs. for

to år siden. I virksomheden er der ansat en sekretær, ellers er Viggo Jørgensen eneste advokat i virk-

somheden. Viggo er ugift og bor til leje i en lejlighed i Hellerup. Virksomhedens adresse ligger ligeledes i

Hellerup i nogle lejede lokaler.

I virksomheden har Viggo, primo 2012, anskaffet en Audi A6, til brug i forbindelse med forskellige ar-

bejdsopgaver, som kunde- og retsmøder. Bilen er anskaffet til DKK 800.000, og er finansieret med et

banklån på DKK 600.000. Kontant udbetaling udgør DKK 200.000. Derudover er der i 2012 foretaget om-

bygning af kontorlokalerne for DKK 300.000.

Foruden anskaffelse af bil og ombygning, har Viggo investeret i værdipapirer til en samlet sum på DKK

500.000.

Viggo har i alle årene, hvor han har drevet sin advokatforretning anvendt beskatningsreglerne i person-

skatteloven. Han har fornyeligt hørt ved en tidligere kollega, at beskatning i henhold til personskattelo-

vens regler langt fra er det mest optimale. Han har derfor bedt om rådgivning på området.

6.2.2 Privatøkonomi

Viggo Jørgensen indkomstgrundlag består alene af indkomst fra advokatvirksomheden. Privat har han

ingen gæld af betydning.

6.2.3 Virksomhedens økonomi

I regnskabsårets 2013 har aktiviteten i advokatvirksomheden været som forventet. Specifikation af virk-

somhedens resultatopgørelse fremgår af nedenstående.
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Note 2013 2012

BRUTTOFORTJENESTE 2.602.200 2.447.500

1 Personaleomkostninger -416.000 -415.000

1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -240.000 -224.000

DRIFTSRESULTAT 1.946.200 1.808.500

Finansielle indtægter 125.000 39.000

Finansielle omkostninger -30.000 -33.000

ÅRETS RESULTAT 2.041.200 1.814.500

Resultatopgørelse 1/1 2013 - 31/12 2013

Tabel 15 - Resultatopgørelse 2013 for Viggo Jørgensens Advokatvirksomhed.

Bil og indretning af lejede lokaler

Bilen afskrives med 20% af saldoværdien hvert indkomstår, svarende til en afskrivning på DKK 160.000 i

2013. Dernæst afskrives indretning af lejede lokaler med 25%, svarende til en årlig afskrivning på DKK

80.000.

Værdipapirer

Da Viggo Jørgensen startede virksomheden op indskød han en del likvider. Viggo valgte herefter at inve-

stere en del af pengene i værdipapirer, da banken ikke kunne tilbyde en tilstrækkelig forrentning af kapi-

talen. Der er kun tale om børsnoterede aktiver.

Skatteberegning

For at finde frem til den mest optimale beskatning af Viggo Jørgensens advokatvirksomhed, vil der i de

efterfølgende afsnit, blive foretaget en gennemgang af de tre beskatningsformer, som gennemgået i ka-

pitlerne 3-5. Viggo Jørgensen ønsker, at optimere sin samlede skattebetaling, hvorfor der på baggrund af

regnskabsoplysninger, vil blive beregnet en skat for hver beskatningsform, samt en beregning for opti-

mering af skatten, og råd i forbindelse hermed.

Da Viggo Jørgensen har købt en bil, som han, som udgangspunkt har ført i virksomheden, vælges det

først at foretage en gennemgang af beregning og optimering af bil i selvstændig virksomhed.
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6.2.4 Bil i selvstændig virksomhed

I det følgende vil der blive foretaget en skattemæssig gennemgang af hvorledes bilen er mest fordelagtig,

at anvende for Viggo Jørgensen.

Der er tre kendte alternativer vedrørende behandling af bil for den selvstændige erhvervsdrivende:

1. Forholdsmæssig afregning af omkostninger.

2. Beskatning af værdien af fri bil.

3. Kørselsgodtgørelse.

Teorien bag ovenstående alternativer er gennemgået i afsnit 4.13.

6.2.4.1 Forholdsmæssig afregning af omkostninger

Der er på baggrund af modtaget oplysninger fra Viggo Jørgensen, omkring hans kørsel og årlige omkost-

ninger, lavet nedenstående opsummering af de samlede bilomkostninger. Bilomkostningerne for ind-

komståret summere sig sammen til DKK 226.800.

Erhvervsmæssig andel af bilomkostninger: DKK

Brændstof 40.000

Forsikring 13.000

Vægtafgift 5.000

Reparation og vedligeholdelse 15.000

Falckabonnement 800

Diverse 2.000

Bro og færge 1.000

Driftsomkostninger i alt 76.800

Afskrivningsgrundlag bil 600.000

Afskrivning for 2013 - 25% = -150.000 150.000

Afskrivningsgrundlag ultimo 450.000

Samlede bilomkostninger 226.800

Erhvervsmæssig andel af bilomkostninger - 71% af 226.800 = 161.028

Samlet fradrag ved at holde bilen udenfor virksomheden i alt 161.028

Erhvervsmæssig andel af de afholdte bilomkostninger er anslået til 71%, svarende til et samlet fradrag på

DKK 161.028.
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Den erhvervsmæssige andel på 71% er opgjort på baggrund af ajourført kørselsregnskab, som der er krav

om jf. afsnit 2.3.2.3.

6.2.4.2 Beskatning af værdien af fri bil

Værdi af fri bil er beregnet nedenfor, ud fra de gældende regler herfor57.

Fradragsværdi ved beskatning af fri bil:

Bilomkostninger i alt 226.800

Værdi af fri bil - Bil 1

Bilen er købt i 1. md 2012 og indregistreret første gang i 1. md. 2012

Beskatningsgrundlag: 800.000 kr.

BESKATNING AF DET FULDE GRUNDLAG:

Beskatning op til 300.000 kr. (25%) 75.000

Beskatning udover 300.000 kr. (20%) 100.000

Helårlig beskatning i alt 175.000

Beskatning for 12 måneder af det fulde grundlag 175.000

Værdi af fri bil 175.000

Miljøtillæg - 150% af 5.000 for 12 måneder 7.500

Samlet beskatning for året 182.500

Samlet fradragsværdi ved at have bilen med i virksomheden i alt 44.300

Som det fremgår af ovenstående beregning, vil der kunne opnås et fradrag på DKK 44.300 ved at vælge

beskatning af fri bil, og dermed lade bilen indgå i virksomheden.

57
Den juridiske vejledning 2014-1 – C.A.5.14.1.6
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6.2.4.3 Kilometergodtgørelse

Sidste alternativ er, at få godtgørelse efter statens gældende takter. Her tages der højde for, hvor mange

af de kørte kilometer, der er kørt erhvervsmæssigt. Fradraget her er beregnet til DKK 86.402 for ind-

komståret 2013.

Bilomkostninger i alt 226.800 DKK

Kilometergodtgørelse:

Brændstof 40.000 DKK

Est. Købte antal liter v. pris/liter DKK 11,5 3.478 Liter

Est. Kørte km v. forbrug på 10 km/liter 34.783 Km

Erhvervsmæssig andel - 71% 24.696 Km

Statens takster

DKK 3,82 pr. km, optil 20.000 km 76.400 DKK

DKK 2,13 pr. km, over 20.000 km 10.002 DKK

Samlet godtgørelse 86.402 DKK

Samlet fradrag ved kilometergodtgørelse 86.402 DKK

6.2.4.4 Sammenligning af bil ordninger

Gennemgåede alternativer er kort opridset nedenfor:

1 2 3

Bilomkostninger i alt 226.800 226.800 226.800

Beregnet fradragsværdi, DKK 161.028 44.300 86.402

Beregnet fradragsværdi, i pct. 71% 20% 38%

Privat andel herefter, DKK 65.772 182.500 140.398

Som det fremgår, vil alternativ et være at foretrække, da fradragsværdien herpå er højest. Dernæst er

det muligt at anvende alternativet på alle tre beskatningsformer, hvorimod at f.eks. beskatning af fri bil

kun vil kunne anvendes i VSO.

I henhold til gennemgangen ovenfor, er Viggo Jørgensens anvendelse af bil blevet optimeret. I det stør-

stedelen af kørslen sker erhvervsmæssigt, kan Viggo opnå fradrag for den andel der hidrører dette. Det

vil derfor klart anbefales, at Viggo vælger dette alternativ for indkomstsåret 2013.

Det skal gøres opmærksom på, at en af omkostningerne, som indgår i den forholdsmæssige fordeling, er

afskrivninger på bilen. Denne omkostning vil de efterfølgende år blive mindre, hvorfor det kan forventes
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at kilometergodtgørelse vil være at foretrækkes efter en årrække.

Derudover skal det bemærkes at der i alternativ 2, vil være mulighed for, at indregne renteomkostninger,

hvilket vil medfølge at fradragsværdien stiger fra ca. 33% til ca. 58%. Dette vurderes ikke at ændre på

vores valg af behandlingen af bil, da forskellen er minimal.

Der vil i de efterfølgende beregninger af skattetilsvar i PSL, VSO og KAO, blive taget udgangspunkt i alter-

nativ et. Konsekvensen heraf er, at bilen tages ud af virksomheden.

Nærmere krav ved brug af dette alternativ kan ses i afsnit 4.13.3.

6.2.5 Personskatteloven

Viggo Jørgensen har, som tidligere nævnt, drevet advokatvirksomheden siden 2011. Som konsekvens af,

at han ikke har kendt til andre beskatningsformer, har han i alle årene blevet beskattet i henhold til reg-

lerne i PSL. Det kræver at aktivt tilvalg at foretage ændringer i de regler man beskattes af.

Beregning af Viggo Jørgensens skat i for indkomståret 2013 efter reglerne i PSL, fremgår af bilag 2A-1.

6.2.5.1 Personlig Indkomst

Personlig indkomst opgøres efter reglerne i PSL og, for indkomståret 2013, udgør denne DKK 1.875.624.

Beløbet består af resultat før renter fra virksomhed på DKK 2.038.722 jf. den skattemæssige opgørelse58

til regnskabet. Hertil fratrækkes 8% vedrørene arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidraget udgør

således DKK 163.098.

6.2.5.2 Kapitalindkomst

I henhold til PSL udgøres kapitalindkomsten af kapitalindtægter og – omkostninger. For indkomståret

2013 har Viggo Jørgensen renteindtægter og – omkostninger fra virksomhed, samt renteindtægter pri-

vat, som samlet giver en negativ kapitalindkomst på DKK 13.000.

6.2.5.3 Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag i indkomståret udgøres af beskæftigelsesfradrag på DKK 22.300, samt fradrag

fra fagligt kontingent på DKK 3.000. Samlet ligningsmæssige fradrag udgør således DKK 25.300.

6.2.5.4 Aktieindkomst

Viggo Jørgensen har i året modtaget udbytter på DKK 10.000, hvor udbytteskatten er indeholdt. Han har

derudover en urealiseret gevinst på DKK 100.000.

58
Bilag 2A, Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013
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Værdipapirerne beskattes i personlig regi, og følger derfor realisationsprincippet, hvilket bevirker, at der

ikke betales skat heraf i indkomståret 2013, da der ikke er foretaget noget salg.

6.2.5.5 Samlet beskatning efter Personskatteloven

Nu hvor alle indkomsttyper er kendt jf. gennemgangen ovenfor af den personlige indkomst, kapitalind-

komst, aktieindkomst samt ligningsmæssige fradrag, kan det samlede skattetilsvar for indkomståret 2013

udledes.

Vælger Viggo Jørgensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i PSL, for indkomståret 2013, udgør den

samlede skattebetaling DKK 1.015.225. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 2A-1.

Bundskatten beregnes som 5,83% af den personlige indkomst, hvortil at personfradrag på DKK 42.000

fratrækkes den personlige indkomst og udgør herefter et grundlag på DKK 1.833.624, hvortil bundskat-

ten udgør DKK 106.900.

Topskatten udgør 15% og beregnes af den personlige indkomst fratrukket et bundfradrag, som for ind-

komståret 2013 udgør DKK 421.200.

Viggo Jørgensen har i indkomståret en negativ kapitalindkomst, hvorfor beregning af tillæg til topskatten

undlades. Topskatten for indkomståret 2013 udgør DKK 218.194.

Kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag, de kommunale skatter, beregnes med de pågældende pro-

centsatser, gældende i 2013, og på baggrund af den skattepligtige indkomst på DKK 1.837.324. Skattetil-

svar af de kommunale skatter udgør for indkomståret 2013 DKK 524.594. For Viggo Jørgensen, som bor i

Gentofte kommune er følgende satser anvendt; sundhedsbidraget 6%, kommuneskatten 22,8% og kirke-

skatten 0,42%.

AM-bidraget beregnes som 8% af den AM-bidragspligtige indkomst jf. Arbejdsbidragsloven § 3.

6.2.6 Virksomhedsskatteordningen

I foregående afsnit blev det samlede skattetilsvar efter reglerne i PSL beregnet. I dette afsnit vil der blive

fokuseret på de skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af reglerne i VSO.

Skatteberegning for Viggo Jørgensen og advokatvirksomheden i henhold til reglerne i VSL for virksom-

hedsordningen er vedlagt som bilag 2B-1.

Det første der skal foretages ved valg af beskatning i henhold til VSO er at indskudskontoen og kapitalaf-

kastgrundlaget skal opgøres, som omtalt i afsnit 4.2 og 4.4. Da de to opgørelser er ens for advokatvirk-
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somheden, gennemgås kun kapitalafkastgrundlaget nedenfor. Der henvises til bilag 2B for opgørelse af

indskudskonto og kapitalafkastgrundlag.

6.2.6.1 Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlaget anvendes ved beregningen af kapitalafkastet. Kapitalafkastet udgøres af et be-

løb, som den skattepligtige har mulighed for at flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst, hvilket

bevirker, at man som udgangspunkt sparer arbejdsmarkedsbidraget.

Kapitalafkastgrundlaget udgøres i VSO, som de erhvervsmæssige aktiver fratrukket erhvervsmæssige

gæld. Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort ved indtræden i VSO og primo hvert indkomstår.

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

AKTIVER

Ombygning af lejede lokaler (skattemæssig saldo) 225.000
Bankbeholdninger 100.000

AKTIVER I ALT 325.000

PASSIVER (GÆLD)

Varekreditorer 50.000
Momsgæld 112.500

PASSIVER I ALT 288.700

KAPITALAFKASTGRUNDLAG PRIMO 36.300

Tabel 16 - Specifikation fra bilag 2B - opgørelse af kapitalafkastgrundlag primo 2013

Jf. tabel ovenfor, udgør de erhvervsmæssige aktiver, den afskrivningsberettiget saldoværdi af indretning

af lejede lokaler på DKK 225.000. Hertil tillægges værdien af likvider, således at de erhvervsmæssige akti-

ver samlet udgør DKK 325.000.

Værdi af værdipapirer medtages ikke i opgørelsen af kapitalafkast eller i VSO, da de ikke er omfattet af

aktieavanceloven § 19. Værdipapirerne skal således fragå regnskabet, såfremt at VSO, som beskatnings-

form ønskes.

Erhvervsmæssig gæld udgøres af øvrig gæld, som primo har en kursværdi på DKK. 228.700. Det samlede

kapitalafkastgrundlag udgør herefter DKK 36.300.
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Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er indskudskontoen også opgjort, da der ikke er forskel i vær-

diansættelsen af de aktiver og passiver der indgår i opgørelsen. Indskudskontoen udgør derfor DKK

36.300.

På baggrund af opgjort kapitalafkastgrundlag, kan kapitalafkastet for 2013 nu beregnes. Beregningen

sker ved at kapitalafkastsatsen ganges med kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastsatsen udgør, for ind-

komståret 2013, 2%, hvilket giver et kapitalafkast på DKK 726.

I det at kapitalafkast ikke overstiger virksomhedens resultat for 2013 på DKK 2.053.722, er der ingen be-

grænsning heraf, hvorfor at kapitalafkastet kan reducere den personlige indkomst med DKK 726, og for-

øge kapitalindkomsten tilsvarende.

6.2.6.2 Personlig indkomst

I modsætning til PSL, skal hele virksomhedens resultat, indregnes som personlig indkomst, når denne

skal opgøres efter reglerne i VSO. Dette bevirker at skal der opnås fuldt fradrag for virksomhedens ren-

teomkostninger.

Den personlige indkomst fremgår af overskudsdisponeringen, som er skitseret nedenfor. Den personlige

indkomst i VSO udgør, for indkomståret 2013, DKK 457.609 før AM-bidrag.

Figur 3 - Kassesystemet anvendt på case 2 for oversigt over overskudsdisponering

Virksomhedens
overskud (1)

DKK 2.053.722

Kapitalafkast (2)

DKK 726

Resterende overskud
(3)

DKK 2.052.996

Personlig
indkomst (7)

DKK 457.609

Virksomhedsindkomst
(6)

DKK 1.595.387

Virksomhedsskat (8)

DKK 398.847

Opsparet
overskud (8)

DKK 1.196.540

Hævning (4)

DKK 857.182

Opsparing (5)

DKK 1.196.540
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Den personlige indkomst udgøres af virksomhedens resultat på 2.053.722, fratrukket kapitalafkast (2) og

virksomhedsindkomst (6). Personlig indkomst efter AM-bidrag udgør DKK 421.000, hvilket er lig topskat-

tegrænsen. Viggo Jørgensen skat for indkomståret optimeret fuldt ud.

6.2.6.3 Kapitalindkomst

Når Viggo Jørgensen vælger, at anvende reglerne i VSO, er det kun de private kapitalindtægter og – om-

kostninger, som skal medregnes, idet at virksomhedens nettokapitalindkomst indgår i den personlige

indkomst jf. ovenfor.

Som det fremgår af bilag 2B-1, udgøres kapitalindkomsten af private renteindtægter på DKK 2.000, kapi-

talafkast på DKK 726 samt renteomkostninger på billån DKK 30.000, da denne er trukket ud af virksom-

heden, hvilket giver en samlet negativ kapitalindkomst på DKK 27.274.

6.2.6.4 Ligningsmæssige fradrag

Der er ingen ændringer i de ligningsmæssige fradrag i forhold til gennemgangen af Viggo Jørgensens be-

skatning i henhold til PSL. Se derfor afsnit 6.2.5.3.

6.2.6.5 Virksomhedsindkomst

Virksomhedsindkomsten er vist under afsnittet 6.2.6.2, figur 3, og er beregnet til DKK 1.595.387 for ind-

komståret 2013. Hertil betales der en foreløbig skat på 25%, svarende til DKK 398.847. Resterende over-

skud på DKK 1.196.540 føres til kontoen for opsparet overskud, således at denne ultimo 2013 udgør DKK

1.196.540.

6.2.6.6 Samlet beskatning i virksomhedsordningen

På baggrund af ovenstående gennemgang af den personlige indkomst, kapitalindkomsten, de lignings-

mæssige fradrag og virksomhedsindkomst, kan den samlede skattebetaling, for indkomståret 2013, op-

gøres.

Vælger Viggo Jørgensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i VSO, for indkomståret 2013, udgør den

samlede skattebetaling DKK 552.388. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 2B-1.

Principperne bag beregningerne af de respektive indkomstskatter er identiske med de beregninger, der

er beskrevet under gennemgang af Viggo Jørgensens skat efter PSL i afsnit 6.2.5.5.

6.2.7 Kapitalafkastordningen

De skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af reglerne i KAO vil blive gennemgået i de følgende

afsnit. Reglerne for beskatning i KAO fremgår af VSL. Se endvidere gennemgangen under kapitel 5.
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Skatteberegning for Viggo Jørgensen og advokatvirksomheden i henhold til reglerne i VSL for kapitalaf-

kastordningen er vedlagt som bilag 2C-1.

6.2.7.1 Kapitalafkastgrundlag

I KAO udgøres kapitalafkastgrundlaget af de erhvervsmæssige aktiver primo et indkomstår eller ved op-

start af anvendelse af KAO’s regler. For yderligere omkring kapitalafkastgrundlaget henvises der tilbage

til kapital 5, afsnit 5.3.

Jf. regnskabet for Viggo Jørgensen advokatvirksomhed udgøres aktiverne af indretning af lejede lokaler,

men hertil kan værdien af blandet benyttet aktiver tillægges59, f.eks. bilen. Begge aktiver er karakterise-

ret som erhvervsmæssige aktiver.

Selve værdien aktiverne skal indgå i kapitalafkastgrundlaget er lig værdien ved opgørelsen af kapitalaf-

kastgrundlaget i VSO, dvs. den afskrivningsberettigede saldoværdi. Dette giver en samlet værdi af er-

hvervsmæssige aktiver på DKK 651.000. Se opgørelsen nedenfor.

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Ombygning af lejede lokaler (skattemæssig saldo) 225.000

Aktiver, der også benyttes privat (blandet benyttelse)

Værdi Erhvervs an-
del i %

Bil 600.000 71% 426.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG I ALT 651.000

Tabel 17 - Specifikation fra bilag 2C - opgørelse af kapitalafkastgrundlag 2013

Værdipapirer medtages ej heller i KAO, som i VSO, da de i KAO anses, som finansielle aktiver.

På baggrund af opgjort kapitalafkastgrundlag, kan kapitalafkastet for 2013 beregnes. Fremgangsmåde for

beregning af kapitalafkast er uændret i forhold til beregningen i VSO, dvs. at beregningen sker ved at ka-

pitalafkastsatsen ganges med kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastsatsen udgør, for indkomståret 2013,

2%, hvilket giver et kapitalafkast på DKK 13.020.

I KAO, er der som tidligere nævnt, en begrænsning for, hvad kapitalafkastet kan udgøre. Kapitalafkast må

ikke overstige den største talmæssige værdi af enten virksomhedens resultat før renter eller den negati-

ve nettokapitalindkomst. Virksomhedens resultat før renter udgør DKK 2.038.722, mens kapitalindkom-

59
Se afsnit 5.3 med henvisning til VSL § 22a, stk. 6.
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sten er positiv med DKK 20.

Største talmæssige værdi udgøres af virksomhedens resultat før renter, hvilket det beregnede kapitalaf-

kast ikke overstiger. Dette bevirker at det er muligt at flytte kapitalafkastet, på DKK 13.020, fra personlig

indkomst til kapitalindkomst.

6.2.7.2 Personlig indkomst

Den personlige indkomst i henhold til reglerne i KAO, udgøres af virksomhedens resultat før renter på

DKK 2.038.722, fratrukket beregnet kapitalafkast på DKK 13.020 samt op til 25% til opsparing, hvilket

giver en samlet personlig indkomst fra selvstændig virksomhed på DKK 1.525.702.

Samlet personlig indkomst efter AM bidrag udgør DKK 1.403.646.

6.2.7.3 Kapitalindkomst

Kapitalindkomst i indkomståret, ved anvendelse af KAO, er positiv med DKK 20. Beløbet er sammensat af

virksomhedens finansielle poster samt private renteindtægter og – udgifter.

Posten, kapitalindkomst kan dekomponeres således:

15.000

Kapitalafkast 13.020

Renteindtægter, private 2.000

Renteomkostninger, private -30.000

I alt 20

Renteindtægter fra virksomhed

6.2.7.4 Ligningsmæssige fradrag

Der er ingen ændringer i de ligningsmæssige fradrag i forhold til gennemgangen af Viggo Jørgensens be-

skatning i henhold til PSL eller VSO. Se derfor afsnit 6.2.5.3 eller 6.2.6.4.

6.2.7.5 Virksomhedsindkomst

Virksomhedsindkomst eller opsparet overskud udgøres af op til 25% af årets skattepligtige resultat. Det

er valgt at henlægge DKK 500.000, hvoraf der betales aconto skat på 25%, svarende til DKK 125.000. Re-

sterende overskud på DKK 375.000 skal efter reglerne indsættes på en bunden konto i banken.

6.2.7.6 Samlet beskatning i kapitalafkastordningen

På baggrund af ovenstående gennemgang af den personlige indkomst, kapitalindkomsten og de lig-

ningsmæssige fradrag, kan den samlede skattebetaling, for indkomståret 2013, opgøres.

Vælger Viggo Jørgensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i KAO, for indkomståret 2013, udgør den

samlede skattebetaling DKK 1.009.554. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 2C-1.
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Principperne bag beregningerne af de respektive indkomstskatter er identiske med de beregninger, der

er beskrevet under gennemgang af Viggo Jørgensens skat efter PSL i afsnit 6.2.5.5.

Det er i beregningen for KAO ikke valgt at henlægge til konjunkturudjævning, da dette har den konse-

kvens, at de helagte midler skal bindes.

6.2.8 Sammenligning af Personskatteloven, virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen

I de forgående afsnit er skatten for Viggo Jørgensen gennemgået for hver af de tre beskatningsformer,

under Personskatteloven og Virksomhedsskatteloven, hvilket gør det muligt at sammenholde beskat-

ningsformerne op mod hinanden. Hver af beregningerne er opsummeret i tabelen nedenfor.

PSL VSO KAO

AM-grundlag 2.038.722 457.609 1.525.702

Personlig indkomst 1.875.624 421.000 1.403.646

Kapitalindkomst -13.000 -27.274 20

Ligningsmæssige fradrag 25.300 25.300 25.300

Skattepligtig indkomst 1.837.324 368.426 1.378.366

Anden indkomst

Aktieindkomst 10.000 - -

Indkomst til Virksomhedsbeskatning - 1.595.387 500.000

Den samlede skattebetaling fordeler sig således:

Bundskat 106.900 22.096 79.384

Topskat 218.194 0 147.397

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat 524.594 95.382 390.486

AM-bidrag 163.098 36.609 122.056

Aktieskat 2.700 - -

Virksomhedsskat - 398.846 125.000

Nedslag -260 -545 -

Slutskat 1.015.225 552.388 864.324

Kapitalafkastgrundlag 36.300 651.000

Kapitalafkast 726 13.020

Tabel 18 - Summeret opgørelse af de tre beskatningsformer

Det fremgår tydeligt, at den beskatningsform, som fremgår mest fordelagtig er VSO. Skatten er her be-

regnet til DKK 552.388 fordelt DKK 153.542 vedrørene personskat og DKK 398.846 vedrørene virksom-

hedsskat. Forskellen er DKK 462.837 i forhold til PSL og DKK 311.936 i forskel til KAO.
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Fokuseres der på de enkelte beregnede skatter, ses det, at alle skatter er lavere end beregnet for PSL

eller KAO. Dette skyldes, at den skattepligtige indkomst i VSO er væsentlig lavere end i de andre ordnin-

ger, hvilket kan henledes til disponeringen af virksomhedens overskud mellem personlig indkomst og

virksomhedsindkomst, hvilket bevirker, at den personlige indkomst og dermed også den skattepligtige

indkomst er lavere med den andel der disponeres, som virksomhedsindkomst. Både VSO og KAO er op-

timeret i forhold til størst mulig opsparing.

Derudover bliver virksomhedsindkomsten beskattet med 25% og ikke med op til 58%60, hvilket også be-

virker til en lavere samlet beskatning end PSL. Forskel til KAO er at en større del af det disponerede over-

skud beskattes med 25%. Der sker her en større udskydelse af skatten i VSO end i KAO.

Virksomheden har ikke nogen negativ nettokapitalindkomst, som kan indgå i den personlige indkomst

positivt. I det at gælden på Viggo Jørgensens bil er taget ud af VSO indgår lånet ej heller i ordningen, med

den konsekvens, at renteomkostninger tilknyttet lånet ikke kan fradrages i den personlige indkomst, men

indgår i kapitalindkomsten med en skattemæssig værdi på 33%.

På baggrund af ovenstående gennemgang af Viggo Jørgensens skat i indkomståret 2013, vil VSO klart

være den optimale skatteordning, at vælge, idet at skattetilsvaret er væsentlig lavere end i de to andre

beskatningsformer. Det skal bemærkes, at Viggo Jørgensens skat for indkomståret 2013 er fuldt optime-

ret ved gennemgangen. Forstået på den måde, at anvendelsen af bil er optimeret i henhold til gennem-

gangen afsnit 6.2.4.4, samt at den størst mulige opsparing er beregnet i forhold til topskat.

60
58% er beregnet af; kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat på samlet 29,22%, bundskat på 5,83%, topskat

på 15% samt AM-bidrag på 8%.
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6.3 Case 3

6.3.1 Præsentation

Therese Mortensen er 39 år og uddannet almen praktiserende læge. Hun har i januar 2013 overtaget en

klinik på Frederiksberg, fra den tidligere læge i byen. Klinikken er købt for DKK 1.500.000, hvor købe-

summen fordeler sid således:

 Goodwill DKK 1.300.000

 Driftsmidler DKK 200.000

Klinikken er prissat ud fra klinikkens størrelse og kundegrundlag. Købet er 100% finansieret ved lån gen-

nem Lægernes Pensionsbank. Derudover ligger klinikken i lejede lokaler.

Der er i forbindelse med overtagelse foretaget ombygning af klinikken for DKK 230.000 for at gøre denne

mere imødekommende og ”up to date”.

I forbindelse med overtagelsen har Therese Mortensen bibehold de to ansatte i klinikken.

Privat er Therese ugift og bor til leje på Frederiksberg, tæt på klinikken.

Therese har fra kollegaer og fra den tidligere indehaver af klinikken hørt om andre mulige beskatnings-

ordninger, som er værd at undersøge og få rådgivning omkring, for at træffe det rigtige valg.

6.3.2 Privatøkonomi

Therese Mortensens indkomstgrundlag består alene af indkomst fra lægepraksissen. Privat har han ingen

gæld af betydning.

Hun har fra tidligere hverv, haft lønninger op til DKK 450.000, og forventer ikke at anvende eller skulle

bruge mere fremadrettet.

6.3.3 Virksomhedens økonomi

I regnskabsåret 2013 er aktiviteten i lægepraksissen gået efter Thereses Mortensens forventninger

for opstartsåret. Specifikation af virksomhedens resultatopgørelse fremgår af næste side.
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Note 2013

BRUTTOFORTJENESTE 1.865.105

1 Personaleomkostninger -750.000

2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -271.770

DRIFTSRESULTAT 843.335

Finansielle omkostninger -105.000

ÅRETS RESULTAT 738.335

Resultatopgørelse 1/1 2013 - 31/12 2013

Tabel 19 - Resultatopgørelse 2013 for Therese Mortensens lægepraksis.

Goodwill, driftsmidler og indretning af lejede lokaler

Goodwill afskrives over 7 år, svarende til en årlig afskrivning på DKK 185.770. Dernæst afskrives drifts-

midler og indretning af lejede lokaler med 25%, svarende til årlige afskrivninger på henholdsvis DKK

40.000 og DKK 46.000.

Skatteberegning

For at finde frem til den mest optimale beskatning af Therese Mortensen lægepraksis, vil der i de efter-

følgende afsnit, blive foretaget en gennemgang af de tre beskatningsformer, som gennemgået i kapitler-

ne 3-5. Therese Mortensen ønsker, at optimere sin samlede skattebetaling, hvorfor der på baggrund af

regnskabsoplysninger, vil blive beregnet en skat for hver beskatningsform, samt en beregning for opti-

mering af skatten, og råd i forbindelse hermed.

6.3.4 Personskatteloven

Therese Mortensen er fra tidligere erhverv bekendt med PSL, og de vilkår hun har haft som lønmodtager.

Men i indkomståret 2013 går hun fra at være lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende. Hun ønsker

at få belyst efter hvilke regler det bedst kan svarer sig at blive beskattet efter.

Beregning af Therese Mortensens skat i for indkomståret 2013 efter reglerne i PSL, fremgår af bilag 3A-1.
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6.3.4.1 Personlig Indkomst

Personlig indkomst opgøres efter reglerne i PSL. For indkomståret 2013, udgør denne DKK 778.628. Be-

løbet består af resultat før renter fra virksomhed på DKK 846.335 jf. den skattemæssige opgørelse61 til

regnskabet. Hertil fratrækkes 8% vedrørene arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidraget udgør såle-

des DKK 67.707.

6.3.4.2 Kapitalindkomst

I henhold til PSL udgøres kapitalindkomsten af kapitalindtægter og – omkostninger. For indkomståret

2013 har Therese Mortensen renteomkostninger fra virksomhed, som samlet giver en negativ kapitalind-

komst på DKK 105.000.

6.3.4.3 Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag i indkomståret udgøres af beskæftigelsesfradrag på DKK 22.300, samt fradrag

fra fagligt kontingent på DKK 3.000. Samlet ligningsmæssige fradrag udgør således DKK 25.300.

6.3.4.4 Samlet beskatning efter Personskatteloven

Nu hvor alle indkomsttyper er kendt jf. gennemgangen ovenfor af den personlige indkomst, kapitalind-

komst samt ligningsmæssige fradrag, kan den samlede skattetilsvar for indkomståret 2013 udledes.

Vælger Therese Mortensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i PSL, for indkomståret 2013, udgør

den samlede skattebetaling DKK 342.770. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 3A-1.

Bundskatten beregnes som 5,83% af den personlige indkomst, hvortil at personfradrag på DKK 42.000

fratrækkes den personlige indkomst og udgør herefter et grundlag på DKK 736.628, hvortil bundskatten

udgør DKK 42.945.

Topskatten udgør 15% og beregnes af den personlige indkomst fratrukket et bundfradrag, som for ind-

komståret 2013 udgør DKK 421.000.

Therese Mortensen har i indkomståret en negativ kapitalindkomst, hvorfor beregning af tillæg til tops-

katten undlades. Topskatten for indkomståret 2013 udgør DKK 53.644.

Kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag, de kommunale skatter, beregnes med de pågældende pro-

centsatser, gældende i 2013, og på baggrund af den skattepligtige indkomst på DKK 648.328. Skattetil-

svar af de kommunale skatter udgør for indkomståret 2013 DKK 179.473. For Therese Mortensen, som

61
Bilag 3A, Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013
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bor i Frederiksberg kommune er følgende satser anvendt; sundhedsbidraget 6%, kommuneskatten 23,1%

og kirkeskatten 0,5%.

AM-bidraget beregnes som 8% af den AM-bidragspligtige indkomst jf. Arbejdsbidragsloven § 3.

6.3.5 Virksomhedsskatteordningen

I foregående afsnit blev det samlede skattetilsvar efter reglerne i PSL beregnet. I dette afsnit vil der blive

fokuseret på de skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af reglerne i VSO.

Skatteberegning for Therese Mortensen og lægepraksissen i henhold til reglerne i VSL for virksomheds-

ordningen er vedlagt som bilag 3B-1.

Det første der skal foretages ved valg af beskatning i henhold til VSO er, at indskudskontoen og kapitalaf-

kastgrundlaget skal opgøres, som omtalt i afsnit 4.2 og 4.4. Da de to opgørelser er ens for lægepraksis-

sen, gennemgås kun kapitalafkastgrundlaget nedenfor. Der henvises til bilag 3B for opgørelse af ind-

skudskonto og kapitalafkastgrundlaget.

6.3.5.1 Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlaget anvendes ved beregningen af kapitalafkastet. Kapitalafkastet udgøres af et be-

løb, som den skattepligtige har mulighed for, at flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst, hvilket

bevirker, at man som udgangspunkt sparer arbejdsmarkedsbidraget.

Kapitalafkastgrundlaget udgøres i VSO, som de erhvervsmæssige aktiver fratrukket erhvervsmæssige

gæld. Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort ved indtræden i VSO og primo hvert indkomstår.

Jf. tabellen på næste side, udgør de erhvervsmæssige aktiver, den afskrivningsberettiget saldoværdi af

goodwill og driftsmidler samlet DKK 1.500.000.

Erhvervsmæssig gæld udgøres af gæld i forbindelse med overtagelsen af praksissen, som primo har en

kursværdi på DKK 1.500.000. Det samlede kapitalafkastgrundlag udgør herefter DKK 0.

Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er indskudskontoen også opgjort, da der ikke er forskel i vær-

diansættelsen af de aktiver og passiver der indgår i opgørelsen. Indskudskontoen udgør derfor DKK 0.
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Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

AKTIVER

Goodwill (skattemæssig saldo) 1.300.000
Driftsmidler, der hidtil har været benyttet privat (handelsværdi) 200.000

AKTIVER I ALT 1.500.000

PASSIVER (GÆLD)

Bankgæld 1.500.000

PASSIVER I ALT 1.500.000

Aktiver i alt 1.500.000
Passiver i alt -1.500.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG PRIMO 0

Tabel 20 - Specifikation fra bilag 3B - opgørelse af kapitalafkastgrundlag primo 2013

På baggrund af opgjort kapitalafkastgrundlag, kan kapitalafkastet for 2013 nu beregnes. Beregningen

sker ved at kapitalafkastsatsen ganges med kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastsatsen udgør, for ind-

komståret 2013, 2%, hvilket giver et kapitalafkast på DKK 0.

Kapitalafkastet er beregnet til DKK 0, da den ingen værdi har, kan den ikke gå ind og reducere den per-

sonlige indkomst.

6.2.5.2 Personlig indkomst

I modsætning til PSL, skal hele virksomhedens resultat, indregnes som personlig indkomst, når denne

skal opgøres efter reglerne i VSO. Dette bevirker, at der opnås fuldt fradrag for virksomhedens renteom-

kostninger.
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Den personlige indkomst fremgår af overskudsdisponeringen, som er skitseret nedenfor. Den personlige

indkomst i VSO udgør, for indkomståret 2013, DKK 457.609 før AM-bidrag.

Figur 2 - Kassesystem/overskudsdisponering i case 3

Den personlige indkomst udgøres af virksomhedens resultat på 741.335, fratrukket kapitalafkast (2) og

virksomhedsindkomst (6). Personlig indkomst efter AM-bidrag udgør DKK 421.000.

6.3.5.3 Kapitalindkomst

Når Therese Mortensen vælger, at anvende reglerne i VSO, er det kun de private kapitalindtægter og –

omkostninger, som skal medregnes, idet at virksomhedens nettokapitalindkomst indgår i den personlige

indkomst jf. ovenfor.

Som det fremgår af bilag 3B-1, udgør Thereses kapitalindkomst DKK 0. Kapitalafkastet er beregnet til DKK

0 jf. afsnit 6.3.6.1.

6.2.5.4 Ligningsmæssige fradrag

Der er ingen ændringer i de ligningsmæssige fradrag i forhold til gennemgangen af Therese Mortensens

beskatning i henhold til PSL. Se derfor afsnit 6.3.4.3.

6.3.5.5 Virksomhedsindkomst

Virksomhedsindkomsten er vist under afsnittet 6.3.5.2, figur 2, og er beregnet til DKK 283.726 for ind-

komståret 2013. Hertil betales der en foreløbig skat på 25%, svarende til DKK 70.932. Resterende over-

Virksomhedens
overskud (1)

DKK 741.335

Kapitalafkast (2)

DKK 0

Resterende overskud
(3)

DKK 741.335

Personlig
indkomst (7)

DKK 457.609

Virksomhedsindkomst
(6)

DKK 283.726

Virksomhedsskat (8)

DKK 70.932

Opsparet
overskud (8)

DKK 212.795

Hævning (4)

DKK 528.541

Opsparing (5)

DKK 212.795
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skud på DKK 212.795 føres til kontoen for opsparet overskud, således at denne ultimo 2013 udgør DKK

212.795.

6.3.5.6 Samlet beskatning i virksomhedsordningen

På baggrund af ovenstående gennemgang af den personlige indkomst, kapitalindkomsten, de lignings-

mæssige fradrag og virksomhedsindkomst, kan den samlede skattebetaling, for indkomståret 2013, op-

gøres.

Vælger Therese Mortensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i VSO, for indkomståret 2013, udgør

den samlede skattebetaling DKK 234.332. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 3B-1.

Principperne bag beregningerne af de respektive indkomstskatter er identiske med de beregninger, der

er beskrevet under gennemgang af Therese Mortensens skat efter PSL i afsnit 6.3.4.5.

6.3.6 Kapitalafkastordningen

De skattemæssige konsekvenser ved anvendelse af reglerne i KAO vil blive gennemgået i de følgende

afsnit. Reglerne for beskatning i KAO fremgår af VSL. Se endvidere gennemgangen under kapitel 5.

Skatteberegning for Therese Mortensen og lægepraksissen i henhold til reglerne i VSL for kapitalafkast-

ordningen er vedlagt som bilag 3C-1.

6.3.6.1 Kapitalafkastgrundlag

I KAO udgøres kapitalafkastgrundlaget af de erhvervsmæssige aktiver primo et indkomstår eller ved op-

start af anvendelse af KAO’s regler. For yderligere omkring kapitalafkastgrundlaget henvises der tilbage

til kapital 5, afsnit 5.3.

Jf. regnskabet for Therese Mortensens lægepraksis udgøres aktiverne af erhvervet goodwill og driftsmid-

ler. Begge aktiver er karakteriseret som erhvervsmæssige aktiver.

Selve værdien aktiverne skal indgå i kapitalafkastgrundlaget er lig værdien ved opgørelsen af kapitalaf-

kastgrundlaget i VSO, dvs. den afskrivningsberettigede saldoværdi. Dette giver en samlet værdi af er-

hvervsmæssige aktiver på DKK 1.500.000. Se opgørelsen nedenfor.

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Goodwill 1.300.000
Driftsmidler (saldoværdi) 200.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG I ALT 1.500.000

Tabel 21 - Specifikation fra bilag 3C - opgørelse af kapitalafkastgrundlag 2013
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På baggrund af opgjort kapitalafkastgrundlag, kan kapitalafkastet for 2013 beregnes. Fremgangsmåde for

beregning af kapitalafkast er uændret i forhold til beregningen i VSO, dvs. at beregningen sker ved at ka-

pitalafkastsatsen ganges med kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastsatsen udgør, for indkomståret 2013,

2%, hvilket giver et kapitalafkast på DKK 30.000.

I KAO, er der som tidligere nævnt, en begrænsning for, hvad kapitalafkastet kan udgøre. Kapitalafkast må

ikke overstige den største talmæssige værdi af enten virksomhedens resultat før renter eller den negati-

ve nettokapitalindkomst. Virksomhedens resultat før renter udgør DKK 845.335, mens kapitalindkomsten

er negativ med DKK 105.000.

Største talmæssige værdi udgøres af virksomhedens resultat før renter, hvilket det beregnede kapitalaf-

kast ikke overstiger. Dette bevirker at det er muligt at flytte kapitalafkastet, på DKK 30.000, fra personlig

indkomst til kapitalindkomst.

6.3.6.2 Personlig indkomst

Den personlige indkomst i henhold til reglerne i KAO, udgøres af virksomhedens resultat før renter på

DKK 846.335, fratrukket beregnet kapitalafkast på DKK 30.000, hvilket giver en samlet personlig ind-

komst fra selvstændig virksomhed på DKK 816.335.

Samlet personlig indkomst efter AM bidrag udgør DKK 751.028.

6.3.6.3 Kapitalindkomst

Kapitalindkomst i indkomståret, ved anvendelse af KAO, er negativ med DKK 75.000. Beløbet er sam-

mensat af virksomhedens finansielle poster samt kapitalafkast. Posten, kapitalindkomst kan dekompone-

res således:

-105.000

Kapitalafkast 30.000

I alt -75.000

Renteomkostninger fra virksomhed

6.3.6.4 Ligningsmæssige fradrag

Der er ingen ændringer i de ligningsmæssige fradrag i forhold til gennemgangen af Therese Mortensens

beskatning i henhold til PSL eller VSO. Se derfor afsnit 6.3.4.3 eller 6.3.5.4.

6.3.6.5 Virksomhedsindkomst

Virksomhedsindkomst eller opsparet overskud udgøres af op til 25% af årets skattepligtige resultat. Det

er valgt at henlægge DKK 150.000, hvoraf der betales aconto skat på 25%, svarende til DKK 37.500. Re-

sterende overskud på DKK 112.500 skal efter reglerne indsættes på en bunden konto i banken. Det er
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valgt ikke at henlægge helt op til 25%, af likviditetsmæssige årsager, da det kræver at virksomheden skal

have likvide midler for at de kan bindes.

6.3.6.6 Samlet beskatning i kapitalafkastordningen

På baggrund af ovenstående gennemgang af den personlige indkomst, kapitalindkomsten og de lig-

ningsmæssige fradrag, kan den samlede skattebetaling, for indkomståret 2013, opgøres.

Vælger Therese Mortensen, at blive beskattet i henhold til reglerne i KAO, for indkomståret 2013, udgør

den samlede skattebetaling DKK 291.238. Beregning af den samlede skattebetaling fremgår af bilag 3C-1.

Principperne bag beregningerne af de respektive indkomstskatter er identiske med de beregninger, der

er beskrevet under gennemgang af Therese Mortensens skat efter PSL i afsnit 6.3.4.5.

6.3.7 Sammenligning af Personskatteloven, virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen

I de forgående afsnit er skatten for Therese Mortensen gennemgået for hver af de tre beskatningsfor-

mer, under Personskatteloven og Virksomhedsskatteloven, hvilket gør det muligt at sammenholde be-

skatningsformerne op mod hinanden. Hver af beregningerne er opsummeret i nedenstående tabel:

PSL VSO KAO

AM-grundlag 846.335 457.609 666.335

Personlig indkomst 778.628 421.000 613.028

Kapitalindkomst -105.000 0 -75.000

Ligningsmæssige fradrag 25.300 25.300 25.300

Skattepligtig indkomst 648.328 395.700 512.728

Anden indkomst

Indkomst til Virksomhedsbeskatning - 283.726 150.000

Den samlede skattebetaling fordeler sig således:

Bundskat 42.946 22.096 33.291

Topskat 53.644 - 28.804

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat 179.473 104.695 139.336

AM-bidrag 67.707 36.609 53.307

Virksomhedsskat - 70.932 37.500

Nedslag -1.000 - -1.000

Slutskat 342.770 234.332 291.238

Kapitalafkastgrundlag 0 1.500.000

Kapitalafkast 0 30.000
Tabel 22 - Summeret opgørelse af de tre beskatningsformer
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Det fremgår tydeligt, at den beskatningsform, som fremgår mest fordelagtig er VSO. Samlet skattetilsvar

er her beregnet til DKK 234.332, fordelt DKK 163.400 vedrørene personskat og DKK 70.932 vedrørende

virksomhedsskat. Forskellen er DKK 108.439 i forhold til PSL og DKK 56.906 i forskel til KAO.

Fokuseres der på de enkelte beregnede skatter, ses det at alle skatter er lavere end beregnet fra PSL eller

KAO. Dette skyldes, at den skattepligtige indkomst i VSO er væsentlig lavere end i de andre ordninger,

hvilket kan henledes til disponeringen af virksomhedens overskud mellem personlig indkomst, og virk-

somhedsindkomst, hvilket bevirker at den personlige indkomst og dermed også den skattepligtige ind-

komst er lavere med den andel, der disponeres som virksomhedsindkomst. Både VSO og KAO er optime-

ret i forhold til størst mulig opsparing.

Derudover bliver virksomhedsindkomsten beskattes med 25% og ikke med op til 58% 62, hvilket også be-

virker til en lavere samlet beskatning end for PSL. Forskel til KAO er at en større del af det disponerede

overskud beskattes med 25%.

Virksomheden har endvidere en negativ nettokapitalindkomst på DKK 105.000, som indgår i den person-

lige indkomst og reducere dermed grundlaget for beskatning.

På baggrund af ovenstående gennemgang af Therese Mortensens skat i indkomståret 2013, vil VSO klart

være den optimale skatteordning, at vælge, idet at skattetilsvaret lavest og beregnet til DKK 234.332.

Det skal bemærkes, at Therese Mortensens skat for indkomståret 2013 er fuldt optimeret ved gennem-

gangen, da Therese ikke ønskede at hæve mere end til topskattegrænsen.

62
58% er beregnet af; kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat på samlet 29,6%, bundskat på 5,83%, topskat

på 15% samt AM-bidrag på 8%.



Afsluttende hovedopgave, HD(R)
Beskatning af personlig virksomhed - overvejelser og valg
Sinisa Novakovic og Stefan Andersen

81

Kapitel 7 Analyse af Personskatteloven, virksomhedsskatte- og kapital-

afkastordningen
I det forgående kapitel er de tre konstruerede cases gennemgået. Casene har været bygget op om for-

skellige virksomhedstyper, ud fra hvilke opgaver vi typisk ser i hverdagen, og ikke mindst for at gøre op-

gaven så repræsentativ, som muligt inden for de begrænsninger den er underlagt. Gennemgangen af

casene skal nu danne grundlag for en nærmere analyse af de tre beskatningsordningers karakteristika,

samt fordele og ulemper.

Afslutningsvis opstilles en oversigt, som man som rådgiver kan anvende i forbindelse med rådgivning og

vejledning af selvstændige erhvervsdrivende ved valg af beskatning.

7.1 Personskatteloven

7.1.1 Fordele og ulemper ved Personskatteloven

Det ses tydeligt af de gennemgåede cases under kapitel 6, at beskatning jf. PSL ikke er fordelagtig for den

selvstændige erhvervsdrivende ved valg af beskatningsform. Beskatning efter PSL er på mange måder

hårdere end beskatningen i VSO eller KAO, hvilket også var hensigten at tilgodese de selvstændige er-

hvervsdrivende ved indførelsen af VSL.

Blandt fordelene ved at vælge beskatning i henhold til reglerne i PSL, er at økonomien ikke skal opdeles i

en privat- og en virksomheds del, hvilket er ressourcekrævende. Derudover vil man forventelig kunne

spare omkostninger i honoraret til revisor, da reglerne i PSL er simplere opbygget end for de andre ord-

ninger.

Nogle af de klare ulemper ved, at vælge beskatning jf. PSL, er at man som tidligere nævnt beskattes hår-

dere. Man har derudover ikke muligheden for, at beregne et kapitalafkast, som kan flyttes fra personlig

indkomst til kapitalindkomst, eller muligheden for at opspare overskud i virksomheden.

Vælger den skattepligtige, at blive beskattet efter i PSL, vil dette ske på samme vilkår, som for en almin-

delig lønmodtager. Konsekvensen af, at der ikke kan opspares under reglerne i PSL er, at hele virksom-

hedens resultat i det pågældende indkomstår kommer til beskatning, i det år det vedrører.
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7.1.2 Konklusion på Personskatteloven

Ved hensyn til PSL vurderes det, at denne beskatningsform kun i enkelte tilfælde vil være den mest op-

timale beskatningsform for den selvstændige erhvervsdrivende, idet at der ikke er fuldt fradrag for ren-

ter, mulighed for at beregne kapitalafkast eller opsparingsmuligheder, som i VSO eller KAO. Det vurderes

derfor at reglerne i PSL er væsentlig mindre fleksibel.

Casene gennemgået i forrige kapitel viste at hele indkomsten kommer til beskatning i det pågældende

indkomstår, samt at der er begrænset fradrag for renteomkostninger.

Beskatning efter PSL, vil hovedsagelig være anvendeligt ved virksomheder med følgende karakteristika;

 Overskud ligger under topskattegrænsen.

 Nettorenteindtægter.

 Lav værdi på aktiver, så et beregnet kapitalafkast i en af de andre ordninger, er lavt.

Såfremt, at en virksomhed er kendetegnet med et overskud under topskattegrænsen, vil det være en

fordel at vælge beskatning efter PSL, da den administrative byrde er på et minimum i forhold til VSO eller

KAO. Herunder blandt andet opdeling af privat- og virksomhedsøkonomi samt opgørelse af f.eks. kapital-

afkastgrundlag. Overskud under topskattegrænsen vil heller ikke give den selvstændige erhvervsdrivende

incitament til at spekulere i opsparing eller udskydelse af skatten.

Virksomheder, hvor PSL med fordel kan anvendes, kan være kendetegnet ved, at de ofte er i opstartsfa-

sen.

7.2 Virksomhedsskatteordningen

7.2.1 Fordele og ulemper ved virksomhedsskatteordningen

Resultatet af de gennemgåede cases, er at VSO, for hovedparten, fremstår som den oplagte beskatnings-

form. Det ses, at der er mange skattemæssige fordele ved, at anvende ordningen, hvilket også er årsagen

til, at denne ordning er den mest udbredte blandt de danske selvstændige virksomheder.

En af de væsentligste fordele i VSO, er, at der skattemæssigt opnås fuldt fradrag for virksomhedens ren-

teomkostninger, idet at virksomhedens resultat efter renter indregnes, som personlig indkomst. Dette

bevirker at en virksomheds renteomkostninger reducerer grundlaget for beregning af arbejdsmarkedsbi-

drag.
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I modsætning til VSO beskattes eller fradrages renter i kapitalindkomst efter reglerne i PSL, hvilket kun

giver f.eks. renteomkostninger en skattemæssig fradragsværdi på ca. 33%.

En anden væsentlig fordel ved VSO er muligheden for, at opspare i virksomheden. Ved opsparing af

overskud udskydes den endelige skattebetaling til det gældende indkomstår, hvor overskuddet hævet.

Der betales, dog en foreløbig skat på 25% i indkomstsåret, hvor opsparingen foretages.

Den foreløbige skatteprocent på 25% er lig selskabsskatteprocenten, og skal indbetales for at sidestille

virksomheder i VSO med almindelige selskaber. Den indbetalte skat bliver modregnet ved den endelig

skatteberegning, i det indkomstår, hvor overskuddet hæves.

En anden fordel ved opsparing af overskud i VSO er, at den erhvervsdrivende har mulighed for, at ud-

jævne sin indkomst igennem årene, og dermed planlægge sine skattebetalinger. Optimal skatteplanlæg-

ning vil være, at den beregnede skat årlig optimeres til topskattegrænsen, så man undgår at betale top-

skat. Dette vil betyde, at en virksomhed i perioder med overskud vil have mulighed for, at opspare over-

skud, mens den i perioder med underskud eller dårligere resultat, vil kunne hæve af det opsparede over-

skud.

Opsparing af overskud er muligt i både VSO og KAO, eneste væsentlige forskel er, at opsparet overskud i

KAO skal indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut, og kan dermed ikke indgå i virksomhedens

almindelige drift. I VSO er der ikke nogen begrænsninger til den opsparet likviditet, hvilket er en fordel,

sammenholdt med de to ordninger.

I VSO opdeles virksomhedens resultat i to, nemlig kapitalafkast og resterende overskud. Der er mulighed

for, at flytte kapitalafkastet fra den personlige indkomst til kapitalindkomst, og dermed reducere ar-

bejdsmarkedsbidragsgrundlaget.

Kapitalindkomsten vil hermed udgøre det beregnede kapitalafkast, såfremt der ikke er anden personlig

kapitalindkomst, idet, at virksomhedens finansielle poster indregnes under personlig indkomst, som

nævnt tidligere.

Kapitalafkastet beregnes ud fra det opgjorte kapitalafkastgrundlag, som i VSO opgøres af virksomhedens

erhvervsmæssige aktiver fratrukket den erhvervsmæssige gæld. Dvs. at kapitalafkastgrundlaget vil udgø-

re virksomhedens egenkapital, såfremt at indregningen af aktiver og passiver foretages efter de samme

værdiansættelsesprincipper.
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Udover ovenstående fordele, giver VSO mulighed for at inddrage privat gæld, og dermed udnytte likvidi-

teten i virksomheden til at betale private renteomkostninger og afdrag, som vil give den skattepligtige en

likviditetsmæssige besparelse. Der opnås dog ikke fuldt skattemæssigt fradrag for de private renteom-

kostninger lig virksomhedens, da denne rente fordel udlignes af den selvkontrollerende effekt, som be-

skrevet i afsnit 4.6.1.

Af nævneværdige ulemper, er der i modsætning til de andre ordninger, i VSO, væsentlige regnskabs-

mæssige krav til den selvstændige erhvervsdrivende, som vælger at benytte beskatningsformen. Der skal

føres et selvstændigt regnskab for virksomheden, samtidig med at Bogføringsloven skal overholdes. Her-

under skal der føres separate konti for kapitalafkastgrundlag, indskudskonto samt opsparet overskud

mm., samtidig med at den private økonomi skal adskilles fra virksomhedens økonomi.

Derudover er beskatningsreglerne i VSO mere komplekse end reglerne i PSL, hvilket bevirker til at det er

de færreste selvstændige erhvervsdrivende, som vil kunne udarbejde regnskab og beregne korrekt skat i

henhold til reglerne. Dette vil derfor kræve at den selvstændige tager kontakt til rådgiver for at søge bi-

stand og rådgivning, hvilket er mere bekosteligt.

7.2.2 Konklusion på virksomhedsskatteordningen

VSO fremstår, som den beskatningsform med flest skattemæssige fordele. Dette ses tydelige i gennem-

gang af de konstruerede cases, gennemgået i kapitel 6, hvor VSO er den beskatningsform, hvor den selv-

stændige erhvervsdrivende har det laveste skattetilsvar.

Virksomheder som vælger VSO, er ofte karakteriseret ved:

 Overskud over topskattegrænsen.

 Negativ nettokapitalindkomst.

 Høj værdi af aktiver i forhold til gæld.

Overskud over topskattegrænsen gør det muligt, at opsparer overskud i VSO, og dermed optimerer

og/eller udjævne den selvstændige erhvervsdrivendes skattebetaling.

Derudover er det en fordel for virksomheder, at vælge VSO, når de har en negativ nettokapitalindkomst,

da denne kan fradrages i den personlige indkomst, og dermed opnår den erhvervsdrivende fuldt rente-

fradrag. Dernæst vil høje værdier af virksomhedens aktiver kontra lav gæld, medfører et højere kapital-

afkastgrundlag og dermed også resultere i et højere kapitalafkast.
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Administrativ er VSO mere krævende end VSO og KAO, men såfremt virksomheden er karakteriseret,

som nævnt ovenfor, er dette en ulempe der kan ses gennem fingre med.

Det er vigtigt at understrege, at man ikke opnår en besparelse på skattebetalingen ved at anvende VSO,

men at man udskyder skattebetaling på forskellen mellem virksomhedskatten på 25% og personskatten

på op til 58%.

7.3 Kapitalafkastordningen

7.3.1 Fordele og ulemper ved kapitalafkastordningen

Fordelene ved KAO og VSO, er som udgangspunkt de samme, når der ses bort fra fradragsværdien af ren-

teomkostninger. I KAO indregnes virksomheds resultat før finansielle poster, som personlig indkomst,

mens de finansielle poster indgår, som kapitalindkomst.

Dernæst er muligheden for, at flytte kapitalafkastet fra personlig indkomst til kapitalindkomst tilstede i

begge ordninger, men beregningsgrundlaget og begrænsningerne er forskellige herimellem. I KAO er der

grundlag for, at beregne et større kapitalafkast, idet at kapitalafkastgrundlaget beregnes, som virksom-

hedens samlede erhvervsmæssige aktiver uden modregning af gæld. Der er dog visse undtagelser, hvor

gæld modregnes, som er beskrevet i afsnit 5.3.

Kapitalafkastet begrænses til den højeste numeriske værdi af virksomhedens resultat før finansielle po-

ster eller de samlede negative kapitalindkomst. Der er således mulighed for, at opnå et højt kapitalafkast

i KAO, såfremt at virksomheden har høje aktiver, her f.eks. anlægsaktiver.

En af de væsentlige ulemper i KAO, når denne sammenholdes med VSO, er de begrænsninger der er for

opsparet overskud, eller nævnt som henlæggelse til konjunkturudligning i KAO. Der kan højest henlæg-

ges 25% af et års resultat før finansielle poster, og dog minimum DKK 5.000. Dertil skal henlæggelsen til

konjunkturudligning indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut, hvor virksomheden ikke har råde-

ret over pengene i forbindelse med den daglige drift. Henlæggelser til konjunkturudligning skal udbetales

efter maksimalt 10 år, hvorefter det vil komme til endelig beskatning. Dermed er KAO mindre fleksibel

end VSO, hvad angår muligheden for at opspare overskud. Reglerne for indbetaling af foreløbig skat ved

opsparet overskud er lig reglerne i VSO.

Renteomkostninger kan som tidligere nævnt, ikke fradrages i den personlige indkomst, som i VSO, hvilket
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gør at værdien af rentefradraget i KAO begrænser sig til ca. 33%, som er den samme fradragsværdi der er

i PSL.

KAO er dog, på baggrund af sine begrænsninger, også mere lempelig end VSO, hvad vedrører krav for

opdeling af privat- og virksomhedsøkonomien samt krav i henhold til bogføringen.

7.3.2 Konklusion på kapitalafkastordningen

KAO ses som et alternativ til VSO, men ordningen giver ikke de samme skattemæssige fordele. Ved gen-

nemgangen af de konstruerede cases i kapitel 6, fremstår KAO, som et bedre alternativ end beskatning i

PSL, men er ikke et alternativ, hvis man fokuserer på case 2 og 3, hvor skattebetaling er mindst i VSO.

Virksomheder der med fordel vil kunne anvende KAO, har følgende træk:

 Anlægsaktiver med høj værdi

 Positiv nettokapitalindkomst

 Høj resultat før finansielle poster eller høj negativ nettokapitalindkomst

Virksomheder med høje anlægsværdier kan med fordel anvende KAO, da dette giver grundlag for bereg-

ning af et højt kapitalafkast. Kapitalafkast begrænses dog af den højeste numeriske værdi af virksomhe-

dens resultat før finansielle poster og negativ nettokapitalindkomst, hvorfor det igen vil være en fordel

for virksomheder med høje værdier, hvad angår de to nævnte begrænsninger.

For virksomheder med positiv nettokapitalindkomst vil KAO også kunne være den oplagte beskatnings-

form, da den positive nettokapitalindkomst kan modregnes i negativ privat kapitalindkomst, hvilket re-

ducere grundlaget, for beregning af skatteværdierne med 33%.

Dernæst er en af fordelene også, at man indtræder i en ordning, som er et alternativ til PSL og VSO, men

med nogen af de samme fordele, som VSO, og med mindre administrativt arbejde end i VSO.

Den væsentligste ulempe i KAO er, at den selvstændige erhvervsdrivende har muligheden for at opspare

overskud, men den er ikke optimal og lige så fleksibel, som i VSO. En større del af overskud vil komme til

beskatning i KAO, og muligheden for skatteoptimering i det pågældende indkomstår, og længere frem er

mere begrænset. Derudover er det lig i VSO, vigtigt at understrege, at man ikke opnår en besparelse på

skattebetalingen ved at anvende VSO, men at man udskyder skattebetaling på forskellen mellem virk-

somhedskatten på 25% og personskatten på op til 58%.
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7.4 Opsummering af beskatningsformerne

Som beskrevet indledningsvist i kapitlet, var hensigten med gennemgang af fordele og ulemper, at der

skulle opstilles en oversigt, som rådgiver kan anvende i forbindelse med vejledning af den selvstændige

erhvervsdrivende ved valg af beskatningsform.

Oversigten vil kunne anvendes til brug for vejledning, men vil ikke give et entydigt svar på spørgsmålet

om, hvorvidt den skattepligtige skal anvende reglerne i PSL, VSO eller KAO. Der kan være andre faktorer,

som har indflydelse på valget, som ikke er gennemgået i denne opgave.

Oversigten over beskatningsformernes karakteristika er illustreret nedenfor på de væsentligste områder:

PSL VSO KAO

Resultat før

finansielle poster

Højt -> medfører ingen

begrænsning i kapitalafkast

Finansielle poster Positiv nettokapitalindkomst

-> beskattes som

kapitalindkomst på lige vilkår

som VSO og KAO.

Negativ nettokapitalindkomst

-> fuldt fradrag i personlig

indkomst

Positiv kapitalindkomst

-> beskattes på samme måde

som i VSO.

Kan evt. modregnes i negativ

privat kapitalindkomst.

Balancen Generelt lave værdier

-> der beregnes ikke

kapitalafkast

Høj egenkapital = højt

kapitalafkastgrundlag

Høje værdier på

anlægsaktiver = højt

kapitalafkastgrundlag

Opsparing Ikke mulig

-> der er ingen

opsparingsmuligheder

Opsparingsmuligheder er

optimale.

Opsparingsmulighed er

begrænset

-> mindre fleksibel, mindre

beløb, mindre tidshorisont,

kræver binding af midler.

Personlig Indkomst

Kapitalindkomst Privat gæld kan medtages i

VSO under visse betingelser.

Der kan opnås en mindre

skattebesparelse på

renterne, samt en privat

likviditetsmæssig positiv

effekt ved at lade

virksomheden betale

lånetsydelse.

Nettokapitalindkomst

-> kan modregnes i positiv

kapitalinkomst fra

virksomhed.

Administrav/

økonomisk byrde

- Ingen opdeling af privat- og

virksomhedsøkonomi.

- Ingen umiddelbar assistance

nødvendig fra revisor.

- Der krav om opdeling af

privat- og

virksomhedsøkonomi.

- Der skal oprettes særskilte

konti for indskud, opsparing

mm.

- Skatteregnskab skal

udarbejdes

- Assistance fra revisor er som

oftes nødvendigt.

- Ingen krav for opdeling af

privat- og

virksomhedsøkonomi.

- Der skal oprettes særskilte

konti for

kapitalafkastgrundlag,

opsparing mm.

- Assistance fra revisor kan

være nødvendigt i et vist

omfang.

Privat

Virksomhed
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Kapitel 8 Konklusion
Opfylder indehaveren af en virksomhed den skattemæssige definition på, at være en selvstændig er-

hvervsdrivende, kan det frit vælges, efter hvilke regler, i henholdsvis Personskatteloven eller Virksom-

hedsskatteloven, man ønsker at blive beskattet efter. Der bør for hver enkelt erhvervsdrivende foretages

en konkret vurdering af, hvilken ordning der er den mest hensigtsmæssige, og dermed den optimale.

Med ovenstående i mente, har vi i opgaven arbejdet ud fra følgende problemstilling, som er forsøgt be-

svaret:

”Hvilke overvejelser skal man som rådgiver og selvstændig erhvervsdrivende foretage sig i forbindelse

med valg af beskatningsform som selvstændig erhvervsdrivende. ”

Opgavens formål har derfor været, at give henholdsvis rådgiver, men også den selvstændige erhvervsdri-

vende indsigt i de muligheder, der er når der skal rådgives omkring valget af beskatningsform for den

erhvervsdrivende. Rådgiver og erhvervsdrivende kan med afsæt i opgaven, og dens konstruerede ek-

sempler, danne et grundlag for sparring og optimere vejledning for valg af den optimale beskatning for

den selvstændige erhvervsdrivende.

Det er ikke formålet med opgaven, at give et entydigt svar på spørgsmålet om, hvorvidt den selvstændi-

ge erhvervsdrivende skal anvende reglerne i PSL, VSO eller KAO. Opgaven med indhold af de konstruere-

de cases samt oversigt over fordele og ulemper på tværs af ordningerne, skal betragtes, som vejledende,

grundet de begrænsninger der er for opgavens omfang, men ikke mindst fordi, der kan være andre fak-

torer, som har indflydelse på valget.

I forbindelse med opgavens analyse, er det blandt andet konkluderet, at de væsentligste forskelle mel-

lem de tre ordninger er, som følger:

 Fordeling af renter under henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst.

 Beskatning af forrentning af investering i egen virksomhed, som kapitalindkomst.

 Mulighed for opsparing af overskud, og dermed indkomstudjævning for den erhvervsdrivende.

 De regnskabsmæssige krav, der lovmæssigt kræves ved anvendelse af de tre beskatningsformer.

Ved anvendelse af VSO, er et af hovedformålene, at den selvstændige erhvervsdrivende opnår fuldt fra-

drag for virksomheden renteomkostninger i den personlige indkomst, hvilket reducerer grundlaget for

beregning af AM-bidrag.
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Dette er ikke det samme for PSL eller KAO, hvor renteomkostningerne vil indgår i den erhvervsdrivendes

kapitalindkomst.

Det at der i VSO, er fuld fradragsret for virksomhedens renteomkostninger medfører, at der kan være

incitament, for den erhvervsdrivende, til at indregnes privat gæld i virksomheden, og dermed opnå en

større skattemæssig værdi af rentefradraget på den private gæld. I opgaven er det oplyst, at regelsættet

i VSO neutraliserer den skattefordel, der er forbundet med at inddrage den private gæld. Neutraliserin-

gen af skattefordelen sker ved, at kapitalafkastgrundlaget reduceres af den øgede gæld, som dermed

resulterer i et reduceret kapitalafkast, - eller ved rentekorrektion, såfremt at indskudskontoen bliver ne-

gativ ved indregningen af den private gæld. Dette kaldes også for den ”selvkontrollerende effekt”.

Den selvkontrollerende effekt medfører, at et beløb svarende til renteomkostningerne fra den private

gæld beskattes, som personlig indkomst. Dette forudsætter dog, at kapitalafkastssatsen er lig lånerenten

på den private gæld. Der opnås derfor ikke yderligere fradrag i den personlige indkomst medmindre at

renten på den private gæld er højere end kapitalafkastsatsen. Den erhvervsdrivende kan derudover have

en midlertidigt likviditetsmæssig fordel ved at betaling af renter og afdrag sker i virksomheden, i stedet

for fra privatøkonomien.

Et andet hovedformål med VSL er, at sidestille beskatningen af investering i egen virksomhed med passiv

investering, som sker ved beskatningen af kapitalafkastet. Kapitalafkastet giver, som nævnt i opgaven,

den erhvervsdrivende mulighed for, at flytte et beløb fra personlig indkomst til kapitalindkomst, og op-

når dermed en lempeligere beskatning.

Ved anvendelsen af reglerne i KAO, opnås et højere kapitalafkast end i VSO, idet at kapitalafkastgrundla-

get opgøres forskelligt. I KAO opgøres kapitalafkastgrundlaget af værdien af de erhvervsmæssige aktiver,

mens kapitalafkastgrundlaget i VSO opgøres summen af de erhvervsmæssige aktiver, fratrukket den er-

hvervsmæssige gæld. Forskellen i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget skyldes at man, i KAO, har for-

søgt at opveje den væsentligste fordel mellem KAO og VSO, nemlig fradragsretten af renteomkostninger

i personlig indkomst.

I PSL beregnes der ikke et kapitalafkast, hvorfor der her ingen mulighed for lempeligere beskatning ved

at flytte et beløb fra personlig indkomst til kapitalindkomst.

Tredje hovedformål med VSL, herunder VSO, er, muligheden for at opspare overskud mod betaling af en

foreløbig skat, svarende til selskabsskatteprocenten, på 25% i indkomståret 2013.
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I KAO er mulighederne for opsparing eller henlæggelse underlagt en del begrænsninger i forhold til VSO.

Der kan højest henlægges 25% af årets overskud før renter, og dertil skal det henlagte beløb bindes på

en bankkonto, hvor det senest efter 10. indkomstår skal hæves. Det vil sige, at virksomheden ikke har

råderet over det opsparede overskud, som i VSO, hvor det opsparede overskud indgår i virksomhedens

daglige drift. VSO fremstår derfor meget mere fleksibel på dette punkt i forhold til KAO.

I PSL er der ingen muligheder for opsparing af overskud, idet at indkomst fra virksomheden medregnes i

den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst i det år indkomsten vedrører. Det skal bemærkes at den

lave beskatning af opsparing kun er en midlertidigt beskatning, idet at man udskyder den endelige skat-

tebetaling, som forskellen mellem de 25% og op til 58% i PSL.

Uanset beskatningsform, følger det af Mindstekravsbekendtgørelsen, at Bogføringsloven skal overhol-

des. Dette omfatter at den selvstændige erhvervsdrivende skal overholde reglerne i Bogføringsloven

samt udarbejde et skatteregnskab, som opfylder minimumsbetingelserne i Mindstekravsbekendtgørel-

sen. For VSO og KAO er der flere krav til bogføring og skatteregnskab, end for PSL.

I VSO er der, som den eneste af ordningerne, krav om at der holdes en opdeling af virksomhedens øko-

nomi og privatøkonomien. Dette krav er altså ikke gældende i PSL eller VSO. Derudover er der i VSO krav

om, at der føres særskilte konti vedrørende indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast samt

konto for opsparet overskud. Sidstnævnte krav er tilsvarende i KAO, hvor der skal føres særskilte konti

for kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast samt henlæggelse til konjunkturudligning.

De administrative krav synes umiddelbart, at være mest opfattende i VSO, og omkostningerne til admini-

stration af VSO, vil også være højere end i de to andre beskatningsformer, grundet de øgede krav nævnt

ovenfor.

På baggrund af opgavens gennemgang af teori og skatteberegning på udvalgte cases, vurderes det, at ud

fra virksomhedstyperne, hvor der er foretaget beregning af skatten i henhold til reglerne i PSL, VSO og

KAO, er reglerne i VSL, herunder VSO og KAO mest fordelagtige, da det beregnede skattetilsvar herfor er

mindst. Ses der isoleret på VSO og KAO, er VSO den beskatningsform for case 2 og 3, hvor skattetilsvaret

er mindst. Hovedårsagen hertil er fleksibiliteten i ordningen for opsparet overskud, der gør at skattebe-

taling kan optimeres. I case 1, er skattetilsvaret ens for begge beskatningsformer, hvorfor andre para-

metre afgør valget af beskatningsform. For case 1 vil det til trods for den lave administration i KAO, alli-

gevel anbefales at anvende VSO på den lange bane, grundet at indehaveren ikke vil have de samme for-
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dele ved KAO. På trods af sidst nævnte vil det anbefales at man i case et anvender KAO i opstartsårene,

for at spare på administration. Den erhvervsdrivende kan derefter skifte til VSO senere hen.

Det må konkluderes, at der ikke kan opstilles en general betragtning, som der kan vejledes og rådgives

ud fra, selvom opgavens cases taler mest for VSO, som den optimale beskatningsform.

Det kræver, at rådgiver og den selvstændig erhvervsdrivende sætter sig ind i hvilken type virksomhed der

er tale om, og tager højde for de mere bløde værdier, som f.eks. ejerens personlige ønsker og krav, før

det er muligt, at vælge den korrekte og dermed optimale beskatningsform.
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Kapitel 9 Perspektivering
Opgaven har indtil videre fokuseret på de gældende regler og satser i personskatteloven og virksom-

hedsskatteloven for indkomstårets 2013. Målet med gennemgangen var at finde frem til den optimale

beskatningsform. Ud fra skatteberegninger på forskellige cases og virksomhedstyper er det konkluderet,

at, i hovedparten af de konstruerede cases var VSO den mest fordelagtige beskatningsform.

Da indkomst fra virksomheder, som drives i VSO opgøres efter de gældende skatteregler, har ændringer-

ne i reglerne nu og fremadrette ofte stor betydning for valg af beskatningsform.

Folketinget vedtog, april 2013, Vækstplanen, som byder på en nedsættelse af selskabsskatten fra de nu-

værende 25% til 22% i 2016. Det er besluttet at nedsætte selskabsskatten i etaper, hvilket betyder, at

skatten i 2014 udgør 24,5%, mens den i 2015 og 2016 udgør henholdsvis 23,5% og 22%. Der er samlet

tale om en sænkning af skatten på 12%, som kommer de danske selskaber tilgode63.

Skatteprocenten for virksomheder der beskattes i henhold til reglerne i Virksomhedskatteloven, herun-

der VSO og KAO, vil ligesom ved tidligere nedsættelser af selskabsskatten opleve den samme udvikling.

En nedsættelse selskabsskatten, vil på mange punkter gøre beskatning i VSO og KAO mere attraktive end

PSL. Især VSO, hvor opsparingsmulighederne er mere fleksible.

I 2016 vil en erhvervsdrivende i anvendelsen af VSO have en besparelse på den aconto betalte skat i for-

bindelse med opsparing på 12 %. Dette vil give de berørte virksomheder mere likviditet til investering.

Derudover vil en større andel af et års opsparing reelt blive opsparet og ikke gå til betaling af virksom-

hedsskatten. Ved hævning af det opsparede overskud, vil den selvstændige, dog ikke opleve den store

lempelse, da vækstplanen ikke har budt på nogen ændringer i satserne for beskatning i PSL, hvorfor der

kun er tale om en likviditetsmæssig besparelse ved opsparingen af overskuddet.

I hvilke tilfælde giver det en fordel at aconto skatten nedsættes? - Personer der vælger at bruge virk-

somhedens midler til at foretage investeringer, vil nu have mere likviditet, som kan anvendes til investe-

ring i virksomheden for at gøre denne mere konkurrencedygtig eller investere alternativt i investerings-

foreninger eller lignende.

63
Kilde: www.FSR.dk, faglig nyhed d. 25/4 2013, ”Vækstplan aftale – skat – afgifter – finansiering”,

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20informationer%20fra%20sekretariatet/Vaekstplan%2020
13
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Ud fra Vækstplanen bliver det fremadrettet mere attraktivt for selvstændige erhvervsdrivende at vælge,

at blive beskattet alternativt fra Personskattelovens regler, og hertil vigtigt, at søge og få den korrekte

rådgivning ved valg af beskatningsform for at opnå den mest optimale beskatning i de mange danske

skatteregler.
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Bilag
Vedlagte bilag er som følgende:

Bilag 1A Skattemæssige specifikationer jf. PSL for Ejendomsudlejning, Case 1

Bilag 1A-1 Skatteberegning jf. PSL, Case 1

Bilag 1B Skattemæssige specifikationer jf. VSO for Ejendomsudlejning, Case 1

Bilag 1B-1 Skatteberegning jf. VSO, Case 1

Bilag 1C Skattemæssige specifikationer jf. KAO for Ejendomsudlejning, Case 1

Bilag 1C-1 Skatteberegning jf. KAO , Case 1

Bilag 2A Skattemæssige specifikationer jf. PSL for Advokatvirksomhed, Case 2

Bilag 2A-1 Skatteberegning jf. PSL, Case 2

Bilag 2B Skattemæssige specifikationer jf. VSO for Advokatvirksomhed, Case 2

Bilag 2B-1 Skatteberegning jf. VSO, Case 2

Bilag 2C Skattemæssige specifikationer jf. KAO for Advokatvirksomhed, Case 2

Bilag 2C-1 Skatteberegning jf. KAO, Case 2

Bilag 3A Skattemæssige specifikationer jf. PSL for Lægepraksis, Case 3

Bilag 3A-1 Skatteberegning jf. PSL, Case 3

Bilag 3B Skattemæssige specifikationer jf. VSO for Lægepraksis, Case 3

Bilag 3B-1 Skatteberegning jf. VSO, Case 3

Bilag 3C Skattemæssige specifikationer jf. KAO for Lægepraksis, Case 3

Bilag 3C-1 Skatteberegning jf. KAO, Case 3



Bilag 1A

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 90.000

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 90.000

Finansielle omkostninger ifølge årsrapporten -60.000

Fradragsberettigede renteudgifter mv. i alt -60.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 90.000
Finansielle omkostninger -60.000

Skattepligtigt resultat i alt 30.000

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013

Side 4



Bilag 1A

2013

Nettoomsætning
Huslejeindtægt 150.000

150.000

Nettoomsætning i alt 150.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 60.000

BRUTTOFORTJENESTE 90.000

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 150.000

DÆKNINGSBIDRAG 150.000

DÆKNINGSGRAD 100,00%

Andre eksterne omkostninger
Lokaleomkostninger
Rengøring 15.000
Vedligeholdelse af lokaler 30.000
Småanskaffelser lokaler 5.000

50.000

Administrationsomkostninger
Afsat revision 10.000

10.000

Andre eksterne omkostninger i alt 60.000

Finansielle omkostninger
Renteudgifter lån 60.000

60.000

Specifikationer 2013

Side 5



Bilag 1A

2013

Skattemæssige afskrivninger

Grunde og bygninger
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 7.500.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 7.500.000
Årets afskrivning 0

Saldoværdi ultimo 7.500.000

Likvide beholdninger
Bank 40.000

40.000

Egenkapital
Privat hævet/indskud 1.500.000
Årets resultat 30.000

1.530.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revision 10.000

10.000

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 1.530.000

Regnskabsmæssig værdi grunde og bygninger -7.500.000
Skattemæssig værdi grunde og bygninger 7.500.000 0

Skattemæssig egenkapital 1.530.000

Specifikationer 2013

Side 6



Bilag 1A-1

PSL

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 90.000

Renteindtægter

Renteudgifter 60.000

Renteindtægter/udgifter i alt -60.000 -60.000

Resultat efter renter 30.000

Personlig Indkomst

Løn, honorarer mm. 600.000

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 90.000

AM-bidrag -55.200

Personlig Inkomst i alt 634.800

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed -60.000

Kapitalindkomst i alt -60.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelses fradrag 22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt 22.300

Skattepligtig indkomst i alt 552.500

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 552.500

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 510.500

Kommuneskat 23,80% 121.499

Sundhedsbidrag 6,00% 30.630

Kirkeskat 0,80% 4.084

I alt 156.213

Bundskat

Personlig indkomst 634.800

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 592.800

Bundskat 5,83% 34.560

I alt 34.560

Topskat

Personlig indkomst 634.800

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 213.800

Topskat 15% 32.070

I alt 32.070

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst -60.000

Maksimalt beregningsgrundlag -50.000

2% af beregningsgrundlag 2% -1.000

I alt -1.000

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 277.043



Bilag 1B

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 90.000

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 90.000

Finansielle omkostninger ifølge årsrapporten -60.000

Fradragsberettigede renteudgifter mv. i alt -60.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 90.000
Finansielle omkostninger -60.000

Skattepligtigt resultat i alt 30.000

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013

Side 4



Bilag 1B

2013

Nettoomsætning
Huslejeindtægt 150.000

150.000

Nettoomsætning i alt 150.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 60.000

BRUTTOFORTJENESTE 90.000

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 150.000

DÆKNINGSBIDRAG 150.000

DÆKNINGSGRAD 100,00%

Andre eksterne omkostninger
Lokaleomkostninger
Rengøring 15.000
Vedligeholdelse af lokaler 30.000
Småanskaffelser lokaler 5.000

50.000

Administrationsomkostninger
Afsat revision 10.000

10.000

Andre eksterne omkostninger i alt 60.000

Finansielle omkostninger
Renteudgifter lån 60.000

60.000

Specifikationer 2013

Side 5



Bilag 1B

2013

Skattemæssige afskrivninger

Grunde og bygninger
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 7.500.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 7.500.000
Årets afskrivning 0

Saldoværdi ultimo 7.500.000

Likvide beholdninger
Bank 40.000

40.000

Egenkapital
Privat hævet/indskud 1.500.000
Årets resultat 30.000

1.530.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revision 10.000

10.000

Specifikationer 2013

Side 6



Bilag 1B

Overskudsdisponering:

Skattepligtigt driftsresultat før finansielle poster 90.000
Finansielle indtægter 0
Finansielle omkostninger -60.000

Skattepligtigt resultat i alt 30.000
Heraf kapitalafkast, jf. nedenfor -30.000

Resterende overskud 0
Indkomst til virksomhedsbeskatning 0

Personlig indkomst 0

Overførsler

Kapitalafkast 30.000

Overførsler i alt 30.000

Hævninger
Nettohævning i året 0
Anses for hævet 0
Hensat til senere hævning ultimo 30.000

Hævninger i alt 30.000

Indskudskonto

Indskudskonto primo, jf. nedenfor 1.500.000

Indskudskonto ultimo 1.500.000

Rentekorrektion: 2 % af 0 = 0

Opgørelse af indskudskontoen:

AKTIVER

Fast ejendom (kontant anskaffelsessum eller kontantværdi pr. 1/1 dette år) 7.500.000

AKTIVER I ALT 7.500.000

PASSIVER (GÆLD)

Prioritetsgæld (kursværdi) 6.000.000

PASSIVER I ALT 6.000.000

Specifikationer virksomhedsordningen 2013

Side 7



Bilag 1B

Aktiver i alt 7.500.000
Passiver i alt -6.000.000

INDSKUDSKONTO PRIMO 1.500.000

Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlag primo, jf. nedenfor 1.500.000
1.500.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo 1.530.000
Skattemæssig saldoværdi af ejendom -7.500.000
Kontant anskaffelsessum ejendom (eller 18 alm. vurdering) 7.500.000
Hensat til senere hævning ultimo -30.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo 1.500.000

Kapitalafkast: 2 % af 1.500.000 30.000

Kapitalafkast, der hæves i året 30.000
Kapitalafkast, der indskydes på indskudskontoen 0

30.000

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

AKTIVER

Fast ejendom (kontant anskaffelsessum) 7.500.000

AKTIVER I ALT 7.500.000

PASSIVER (GÆLD)

Prioritetsgæld (kursværdi) 6.000.000

PASSIVER I ALT 6.000.000

Aktiver i alt 7.500.000
Passiver i alt -6.000.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG PRIMO 1.500.000

Specifikationer virksomhedsordningen 2013

Side 8



Bilag 1B

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 1.530.000

Regnskabsmæssig værdi grunde og bygninger -7.500.000
Skattemæssig værdi grunde og bygninger 7.500.000 0

Skattemæssig egenkapital 1.530.000

Specifikationer virksomhedsordningen 2013

Side 9



Bilag 1B-1

VSO

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 90.000

Renteindtægter

Renteudgifter 60.000

Renteindtægter/udgifter i alt -60.000 -60.000

Resultat efter renter 30.000

Værdi af aktiver i virksomheden 7.500.000

Gæld i virksomheden -6.000.000

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000

Kapitalafkast 2% 30.000

Personlig Indkomst

Løn, honorarer mm. 600.000

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 30.000

Kapitalafkast -30.000

AM-bidrag -48.000

Personlig Inkomst i alt 552.000

Kapitalindkomst

Renteindtægter 0

Renteudgifter 0

Personlig kapitalindkomst 0

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed 30.000

Kapitalindkomst i alt 30.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelses fradrag -22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt -22.300

Skattepligtig indkomst i alt 559.700

Virksomhedsindkomst

Disponeret virksomhedsindkomst 0

Virksomhedsskat 25% 0

I alt 0

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 559.700

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 517.700

Kommuneskat 23,80% 123.213

Sundhedsbidrag 6,00% 31.062

Kirkeskat 0,80% 4.142

I alt 158.416

Bundskat

Personlig indkomst 552.000

Positiv nettokapitalindkomst 30000

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 540.000

Bundskat 5,83% 31.482

I alt 31.482

Topskat

Personlig indkomst 552.000

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 131.000

Topskat 15% 19.650

I alt 19.650

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst 30.000

2% af beregningsgrundlag 2% 0

I alt 0

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 257.548



Bilag 1C

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 90.000

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 90.000

Finansielle omkostninger ifølge årsrapporten -60.000

Fradragsberettigede renteudgifter mv. i alt -60.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 90.000
Finansielle omkostninger -60.000

Skattepligtigt resultat i alt 30.000

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013

Side 4



Bilag 1C

2013

Nettoomsætning
Huslejeindtægt 150.000

150.000

Nettoomsætning i alt 150.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 60.000

BRUTTOFORTJENESTE 90.000

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 150.000

DÆKNINGSBIDRAG 150.000

DÆKNINGSGRAD 100,00%

Andre eksterne omkostninger
Lokaleomkostninger
Rengøring 15.000
Vedligeholdelse af lokaler 30.000
Småanskaffelser lokaler 5.000

50.000

Administrationsomkostninger
Afsat revision 10.000

10.000

Andre eksterne omkostninger i alt 60.000

Finansielle omkostninger
Renteudgifter lån 60.000

60.000

Specifikationer 2013

Side 5



Bilag 1C

2013

Skattemæssige afskrivninger

Grunde og bygninger
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 7.500.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 7.500.000
Årets afskrivning 0

Saldoværdi ultimo 7.500.000

Likvide beholdninger
Bank 40.000

40.000

Egenkapital
Privat hævet/indskud 1.500.000
Årets resultat 30.000

1.530.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revision 10.000

10.000

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 1.530.000

Regnskabsmæssig værdi grunde og bygninger -7.500.000
Skattemæssig værdi grunde og bygninger 7.500.000 0

Skattemæssig egenkapital 1.530.000

Specifikationer 2013

Side 6



Bilag 1C

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Erhvervsmæssigt benyttede grund og bygninger 7.500.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG I ALT 7.500.000

Beregning af kapitalafkast:

Kapitalafkast for hele året beregnes med 2 % af 7.500.000 = 150.000

Kapitalafkast kan dog ikke overstige årets positive drifts-
resultat, der talmæssigt er større end det beregnede negative
kapitalindkomst, jf. nedenfor 90.000

Opgørelse af nettokapitalindkomsten:

Finansielle udgifter fra virksomhed -60.000

Samlet nettokapitalindkomst -60.000

Specifikationer kapitalafkastordningen 2013

Side 7



Bilag 1C-1

KAO

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 90.000

Renteindtægter 0

Renteudgifter 60.000

Renteindtægter/udgifter i alt -60.000 -60.000

Resultat efter renter 30.000

Værdi af aktiver i virksomheden 7.500.000

Gæld i virksomheden 0

Kapitalafkastgrundlag 7.500.000

Kapitalafkast 2% 150.000

Kapitalafkast kan ikke overstige den største værdi af

Årets resultat, eller 90.000

Negativ kapitalindkomst 60.000

Kapitalafkast udgøres af årets resultat 90.000

Personlig Indkomst

Løn, honorarer mm. 600.000

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 90.000

Kapitalafkast -90.000

AM-bidrag -48.000

Personlig Inkomst i alt 552.000

Kapitalindkomst

Renteindtægter 0

Renteudgifter 0

Personlig kapitalindkomst 0

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed 30.000

Kapitalindkomst i alt 30.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelses fradrag -22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt -22.300

Skattepligtig indkomst i alt 559.700

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 559.700

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 517.700

Kommuneskat 23,80% 123.213

Sundhedsbidrag 6,00% 31.062

Kirkeskat 0,80% 4.142

I alt 158.416

Bundskat

Personlig indkomst 552.000

Positiv nettokapitalindkomst 30.000

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 540.000

Bundskat 5,83% 31.482

I alt 31.482

Topskat

Personlig indkomst 552.000

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 131.000

Topskat 15% 19.650

I alt 19.650

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst 30.000

2% af beregningsgrundlag 2% 0

I alt 0

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 257.548



Bilag 2A

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 1.946.200

Regnskabsm. afskr. Ombygning lejede lokaler 80.000
Skattem. afskr. Ombygning lejede lokaler -80.000 0

Regnskabsm. afskr. Bil, der anvendes til privat kørsel 160.000
Skattem. afskr. Bil, der anvendes til privat kørsel -150.000 10.000

75 % af repræsentation, gaver og blomster 19.000 14.250

Værdi af fri telefon, internet og computer 2.500

Privat andel af bilomkostninger:
Brændstof 40.000
Forsikring 13.000

Vægtafgift 5.000
Reparation og vedligeholdelse 15.000
Falckabonnement 800
Diverse 2.000
Bro og færge 1.000
Driftsomkostninger i alt 76.800

Afskrivningsgrundlag bil 600.000
Afskrivning for 2013 - 25 % = -150.000 150.000
Afskrivningsgrundlag ultimo 450.000

Samlede bilomkostninger 226.800

Privat andel af bilomkostninger - 29 % af 226.800 = 65.772

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 2.038.722

Finansielle indtægter ifølge årsrapporten 125.000
Aktieudbytter -10.000
Aktiegevinst -100.000

Skattepligtige renteindtægter mv. i alt 15.000

Finansielle omkostninger ifølge årsrapporten -30.000

Fradragsberettigede renteudgifter mv. i alt -30.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 2.038.722
Finansielle indtægter 15.000
Finansielle omkostninger -30.000

Skattepligtigt resultat i alt 2.023.722

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013

Side 4



Bilag 2A

2013 2012

Nettoomsætning
Omsætning, indland 3.400.000 3.250.000

3.400.000 3.250.000

Nettoomsætning i alt 3.400.000 3.250.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 797.800 802.500

BRUTTOFORTJENESTE 2.602.200 2.447.500

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 3.400.000 3.250.000

DÆKNINGSBIDRAG 3.400.000 3.250.000

DÆKNINGSGRAD 100,00% 100,00%

Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger med begrænset fradragsret
Vin 6.000 5.000
Gaver og blomster 4.000 3.000
Hotel & restauration 9.000 10.000

19.000 18.000

Salgsomkostninger med fuld fradragsret
Annoncering 18.000 15.000
Reklamer 7.000 5.000

25.000 20.000

Lokaleomkostninger
Husleje 470.000 450.000
El og gas 35.000 30.000
Rengøring 32.000 30.000
Vedligeholdelse af lokaler 7.000 15.000
Småanskaffelser lokaler 5.000 10.000
Dekoration 0 1.000

549.000 536.000

Specifikationer 2013

Side 5



Bilag 2A

2013 2012

Administrationsomkostninger
Telefon & internet 16.000 15.000
Forsikringer 21.000 20.000
Alarm/vagtservice 4.000 5.000
Kontorartikler 500 1.000
Porto 500 1.000
Tidsskrifter, aviser 4.000 5.000
Afsat revision 30.000 30.000
Kontingenter 5.000 5.000
Edb-omkostninger 17.000 15.000
Abonnementer 4.000 5.000

102.000 102.000

Autoomkostninger
Brændstof, olie, vask m.m. 40.000 35.000

Taxakørsel 0 2.000
Autohjælp 800 500
Forsikring 13.000 10.000
Vægt-, registrering & synsafgift 5.000 5.000
Reparation & vedligeholdelse 15.000 10.000
Parkeringsafgift 2.000 2.000
Bro & færge 1.000 1.000

76.800 65.500

Øvrige omkostninger
Småanskaffelser 10.000 10.000
Fagbøger 4.000 5.000
Kundekaffe m.m 5.000 4.000
Diverse rejseomkostninger 7.000 5.000

26.000 24.000

Afrundingsdifferencer 0 37.000

Andre eksterne omkostninger i alt 797.800 802.500

Personaleomkostninger
Løn 400.000 400.000
ATP-bidrag 5.000 5.000
Bidrag AER, AES 5.000 5.000
Personaleudgifter 6.000 5.000

Personaleomkostninger i alt 416.000 415.000

Finansielle indtægter
Renteindtægter bank 15.000 2.000
Aktieudbytter, jf. nedenfor 110.000 37.000

125.000 39.000

Specifikationer 2013
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Bilag 2A

2013 2012

Aktieudbytter
Aktieudbytter 10.000 12.000
Aktiegevinst 100.000 25.000

110.000 37.000

Finansielle omkostninger
Renter bil 30.000 33.000

30.000 33.000

Skattemæssige afskrivninger

Ombygning lejede lokaler

Saldoværdi primo 225.000 300.000
Tilgang i året 0 0
Afgang i året 0 0

Afskrivningsgrundlag 225.000 300.000
Årets afskrivning -80.000 -75.000

Saldoværdi ultimo 145.000 225.000

Biler, der benyttes til privat kørsel
Saldoværdi primo 600.000 800.000
Tilgang i året 0 0
Afgang i året 0 0

Afskrivningsgrundlag 600.000 800.000
Årets afskrivning -150.000 -200.000

Saldoværdi ultimo 450.000 600.000

Værdipapirer
Aktier 500.000 400.000

500.000 400.000

Likvide beholdninger
Bank 980.000 100.000

980.000 100.000

Specifikationer 2013
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Bilag 2A

2013 2012

Egenkapital
Egenkapital primo 729.800 0
Privat hævet/indskud -1.182.300 -1.121.700
Årets resultat 2.041.200 1.851.500

1.588.700 729.800

Bankgæld
Restgæld 370.000 490.000

370.000 490.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige omkostninger 30.000 20.000

Afsat revision 30.000 30.000

60.000 50.000

Anden gæld
Skyldig A-skat 11.000 10.000
Skyldig AM-bidrag 2.800 2.700
Skyldig ATP 1.000 1.000
Skyldig moms jf. nedenfor 102.500 112.500

117.300 126.200

Moms og afgifter

Skyldig moms primo 112.500 0
Udgående moms 850.000 812.500
Indgående moms -160.000 -150.000
Betalt moms -700.000 -550.000

102.500 112.500

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 1.588.700

Regnskabsmæssig værdi indretning lejede lokaler -176.000
Skattemæssig værdi indretning lejede lokaler 145.000 -31.000

Regnskabsm. værdi biler, der benyttes til privat kørsel -480.000
Skattem. værdi biler, der benyttes til privat kørsel 450.000 -30.000

Skattemæssig egenkapital 1.527.700

Specifikationer 2013
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Bilag 2A-1

PSL

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 2.038.772

Renteindtægter 15.000

Renteudgifter 30.000

Renteindtægter/udgifter i alt -15.000 -15.000

Resultat efter renter 2.023.772

Personlig Indkomst

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 2.038.772

AM-bidrag -163.098

Personlig Inkomst i alt 1.875.624

Kapitalindkomst

Renteindtægter 2.000

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed -15.000

Kapitalindkomst i alt -13.000

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent 3.000

Beskæftigelses fradrag 22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt 25.300

Skattepligtig indkomst i alt 1.837.324

Aktieindkomst

Udbytte af aktier, hvoraf der er indeholdt udbytte skat på 27 % 10.000

Aktieindkomst i alt 10.000

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 1.837.324

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 1.795.324

Kommuneskat 22,80% 409.334

Sundhedsbidrag 6,00% 107.719

Kirkeskat 0,42% 7.540

I alt 524.594

Bundskat

Personlig indkomst 1.875.624

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 1.833.624

Bundskat 5,83% 106.900

I alt 106.900

Topskat

Personlig indkomst 1.875.624

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 1.454.624

Topskat 15% 218.194

I alt 218.194

Aktieskat

Aktieindkomst 10.000

27% indtil DKK 48.300 27% 2.700

Aktieskat ialt 2.700

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst -13.000

2% af beregningsgrundlag 2% -260

I alt -260

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 1.015.225



Bilag 2B

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 2.143.000

Regnskabsm. afskr. Ombygning lejede lokaler 80.000
Skattem. afskr. Ombygning lejede lokaler -80.000 0

Regnskabsmæssige tab ved salg af anlægsaktiver tilbageført 40.000

75 % af repræsentation, gaver og blomster 19.000 14.250

Værdi af fri telefon, internet og computer 2.500

Erhvervsmæssig andel af bilomkostninger:

Godtgørelse af bilomkostninger privat bil - faktiske udgifter

Brændstof 40.000
Forsikring 13.000
Vægtafgift 5.000
Reparation og vedligeholdelse 15.000
Falckabonnement 800
Diverse 2.000
Bro og færge 1.000
Driftsomkostninger i alt 76.800

Afskrivningsgrundlag bil 600.000
Afskrivning for 2013 - 25 % = -150.000 150.000
Afskrivningsgrundlag ultimo 450.000

Samlede bilomkostninger 226.800

Erhvervsmæssig andel af bilomkostninger - 71 % = -161.028

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 2.038.722

Finansielle indtægter ifølge årsrapporten 15.000

Skattepligtige renteindtægter mv. i alt 15.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 2.038.722
Finansielle indtægter 15.000

Skattepligtigt resultat i alt 2.053.722

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013
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Bilag 2B

2013 2012

Nettoomsætning
Omsætning, indland 3.400.000 3.250.000

3.400.000 3.250.000

Nettoomsætning i alt 3.400.000 3.250.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 721.000 802.500

BRUTTOFORTJENESTE 2.679.000 2.447.500

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 3.400.000 3.250.000

DÆKNINGSBIDRAG 3.400.000 3.250.000

DÆKNINGSGRAD 100,00% 100,00%

Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger med begrænset fradragsret
Vin 6.000 5.000
Gaver og blomster 4.000 3.000
Hotel & restauration 9.000 10.000

19.000 18.000

Salgsomkostninger med fuld fradragsret
Annoncering 18.000 15.000
Reklamer 7.000 5.000

25.000 20.000

Lokaleomkostninger
Husleje 470.000 450.000
El og gas 35.000 30.000
Rengøring 32.000 30.000
Vedligeholdelse af lokaler 7.000 15.000
Småanskaffelser lokaler 5.000 10.000
Dekoration 0 1.000

549.000 536.000

Specifikationer 2013

Side 4



Bilag 2B

2013 2012

Administrationsomkostninger
Telefon & internet 16.000 15.000
Forsikringer 21.000 20.000
Alarm/vagtservice 4.000 5.000
Kontorartikler 500 1.000
Porto 500 1.000
Tidsskrifter, aviser 4.000 5.000
Afsat revision 30.000 30.000
Kontingenter 5.000 5.000
Edb-omkostninger 17.000 15.000
Abonnementer 4.000 5.000

102.000 102.000

Autoomkostninger
Brændstof, olie, vask m.m. 0 35.000
Taxakørsel 0 2.000
Autohjælp 0 500
Forsikring 0 10.000
Vægt-, registrering & synsafgift 0 5.000
Reparation & vedligeholdelse 0 10.000
Parkeringsafgift 0 2.000
Bro & færge 0 1.000

0 65.500

Øvrige omkostninger
Småanskaffelser 10.000 10.000
Fagbøger 4.000 5.000
Kundekaffe m.m 5.000 4.000
Diverse rejseomkostninger 7.000 5.000

26.000 24.000

Afrundingsdifferencer 0 37.000

Andre eksterne omkostninger i alt 721.000 802.500

Personaleomkostninger
Løn 400.000 400.000
ATP-bidrag 5.000 5.000
Bidrag AER, AES 5.000 5.000
Personaleudgifter 6.000 5.000

Personaleomkostninger i alt 416.000 415.000

Andre driftsomkostninger
Tab biler der benyttes til privat kørsel 40.000 0

40.000 0

Specifikationer 2013
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Bilag 2B

2013 2012

Finansielle indtægter
Renteindtægter bank 15.000 2.000
Aktieudbytter, jf. nedenfor 0 37.000

15.000 39.000

Aktieudbytter
Aktieudbytter 0 12.000
Aktiegevinst 0 25.000

0 37.000

Finansielle omkostninger
Renter bil 0 33.000

0 33.000

Skattemæssige afskrivninger

Ombygning lejede lokaler
Saldoværdi primo 225.000 300.000
Tilgang i året 0 0
Afgang i året 0 0

Afskrivningsgrundlag 225.000 300.000
Årets afskrivning -80.000 -75.000

Saldoværdi ultimo 145.000 225.000

Biler, der benyttes til privat kørsel
Saldoværdi primo 600.000 800.000
Tilgang i året 0 0
Afgang i året -600.000 0

Afskrivningsgrundlag 0 800.000
Årets afskrivning 0 -200.000

Saldoværdi ultimo 0 600.000

Værdipapirer
Aktier 0 400.000

0 400.000

Specifikationer 2013
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Bilag 2B

2013 2012

Likvide beholdninger
Bank 2.032.644 100.000

2.032.644 100.000

Egenkapital
Egenkapital primo 729.800 0
Privat hævet/indskud -457.609 -1.121.700
Årets resultat 2.158.000 1.851.500
Betalte skatter -398.847 0

2.031.344 729.800

Bankgæld
Restgæld 0 490.000

0 490.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige omkostninger 30.000 20.000
Afsat revision 30.000 30.000

60.000 50.000

Anden gæld
Skyldig A-skat 11.000 10.000
Skyldig AM-bidrag 2.800 2.700

Skyldig ATP 1.000 1.000
Skyldig moms jf. nedenfor 102.500 112.500

117.300 126.200

Moms og afgifter
Skyldig moms primo 112.500 0
Udgående moms 850.000 812.500
Indgående moms -160.000 -150.000
Betalt moms -700.000 -550.000

102.500 112.500

Specifikationer 2013
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Bilag 2B

Overskudsdisponering:

Skattepligtigt driftsresultat før finansielle poster 2.038.722
Finansielle indtægter 15.000
Finansielle omkostninger 0

Skattepligtigt resultat i alt 2.053.722
Heraf kapitalafkast, jf. nedenfor -726

Resterende overskud 2.052.996
Indkomst til virksomhedsbeskatning -1.595.387

Personlig indkomst 457.609

Overførsler
Refusion af omkostninger 161.028
Virksomhedsskat 398.847
Kapitalafkast 726
Resterende overskud for dette år 457.609
Hævet af indskudskonto 0

Overførsler i alt 1.018.210

Hævninger
Nettohævning i året 856.456
Anses for hævet 2.500
Hensat til senere hævning ultimo 159.254

Hævninger i alt 1.018.210

Indskudskonto

Indskudskonto primo, jf. nedenfor 36.300
Hævet på indskudskontoen 0

Indskudskonto ultimo 36.300

Rentekorrektion: 2 % af 0 = 0

Rentekorrektion kan dog ikke overstige årets nettorenteudgift ekskl. kursavancer -15.000

Opgørelse af indskudskontoen:

AKTIVER

Ombygning af lejede lokaler (skattemæssig saldo) 225.000
Bankbeholdninger 100.000

AKTIVER I ALT 325.000

Specifikationer virksomhedsordningen 2013
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Bilag 2B

PASSIVER (GÆLD)

Varekreditorer 50.000
Anden gæld (kursværdi) 126.200
Momsgæld 112.500

PASSIVER I ALT 288.700

Aktiver i alt 325.000
Passiver i alt -288.700

INDSKUDSKONTO PRIMO 36.300

Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlag primo, jf. nedenfor 36.300
36.300

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2.000.344
Skattemæssig saldoværdi af ejendom 0
Kontant anskaffelsessum ejendom (eller 18 alm. vurdering) 0
Hensat til senere hævning ultimo -159.254

Kapitalafkastgrundlag ultimo 1.841.091

Kapitalafkast: 2 % af 36.300 726

Kapitalafkast, der hæves i året 726
Kapitalafkast, der indskydes på indskudskontoen 0

726

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

AKTIVER

Ombygning af lejede lokaler (skattemæssig saldo) 225.000
Bankbeholdninger 100.000

AKTIVER I ALT 325.000

PASSIVER (GÆLD)

Varekreditorer 50.000
Momsgæld 112.500

PASSIVER I ALT 288.700

Specifikationer virksomhedsordningen 2013
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Bilag 2B

Aktiver i alt 325.000
Passiver i alt -288.700

KAPITALAFKASTGRUNDLAG PRIMO 36.300

Konto for opsparede overskud

Opsparet overskud dette år - 25 % virksomhedsskat 1.196.540

Opsparede overskud i alt 1.196.540

Skatteforpligtelse vedrørende de opsparede overskud
(maksimalt ved beskatning med top-skat)

Opsparet overskud eksl. 25 % virksomhedsskat 1.196.540
Betalt/beregnet virksomhedsskat inkl. dette år 398.847

Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 1.595.387

AM-bidrag - 8 % af 1.595.387 = 127.631
Skat (inkl. topskat) - 49,63 % af (1.595.387 - 127.631) = 728.447

Skat og AM-bidrag i alt 856.078
Beregnet virksomhedsskat -398.847 457.231

Samlet skatteforpligtelse vedrørende opsparede overskud 457.231

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 2.031.344

Regnskabsmæssig værdi indretning lejede lokaler -176.000
Skattemæssig værdi indretning lejede lokaler 145.000 -31.000

Skattemæssig egenkapital 2.000.344

Specifikationer virksomhedsordningen 2013
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Bilag 2B-1

VSO

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 443.335

Renteindtægter 15.000

Renteudgifter 0

Renteindtægter/udgifter i alt 15.000 15.000

Resultat efter renter 458.335

Værdi af aktiver i virksomheden 325.000

Gæld i virksomheden -288.700

Kapitalafkastgrundlag 36.300

Kapitalafkast 2% 726

Personlig Indkomst

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 458.335

Kapitalafkast -726

AM-bidrag -36.609

Personlig Inkomst i alt 421.000

Kapitalindkomst

Renteindtægter 2.000

Renteudgifter -30.000

Personlig kapitalindkomst -28.000

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed 726

Kapitalindkomst i alt -27.274

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent -3.000

Beskæftigelses fradrag -22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt -25.300

Skattepligtig indkomst i alt 368.426

Virksomhedsindkomst

Disponeret virksomhedsindkomst 1.595.387

Virksomhedsskat 25% 398.847

I alt 398.847

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 368.426

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 326.426

Kommuneskat 22,80% 74.425

Sundhedsbidrag 6,00% 19.586

Kirkeskat 0,42% 1.371

I alt 95.382

Bundskat

Personlig indkomst 421.000

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 379.000

Bundskat 5,83% 22.096

I alt 22.096

Topskat

Personlig indkomst 421.000

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 0

Topskat 15% 0

I alt 0

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst -27.274

2% af beregningsgrundlag 2% -545

I alt -545

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 552.388



Bilag 2C

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 2.143.000

Regnskabsm. afskr. Ombygning lejede lokaler 80.000
Skattem. afskr. Ombygning lejede lokaler -80.000 0

Regnskabsmæssige tab ved salg af anlægsaktiver tilbageført 40.000

75 % af repræsentation, gaver og blomster 19.000 14.250

Værdi af fri telefon, internet og computer 2.500

Erhvervsmæssig andel af bilomkostninger:
Brændstof 40.000
Forsikring 13.000
Vægtafgift 5.000
Reparation og vedligeholdelse 15.000
Falckabonnement 800
Diverse 2.000
Bro og færge 1.000
Driftsomkostninger i alt 76.800

Afskrivningsgrundlag bil 600.000
Afskrivning for 2013 - 25 % = -150.000 150.000
Afskrivningsgrundlag ultimo 450.000

Samlede bilomkostninger 226.800

Erhvervsmæssig andel af bilomkostninger - 71 % = -161.028

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 2.038.722

Finansielle indtægter ifølge årsrapporten 15.000

Skattepligtige renteindtægter mv. i alt 15.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 2.038.722
Finansielle indtægter 15.000

Skattepligtigt resultat i alt 2.053.722

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013
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Bilag 2C

2013 2012

Nettoomsætning
Omsætning, indland 3.400.000 3.250.000

3.400.000 3.250.000

Nettoomsætning i alt 3.400.000 3.250.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 721.000 802.500

BRUTTOFORTJENESTE 2.679.000 2.447.500

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 3.400.000 3.250.000

DÆKNINGSBIDRAG 3.400.000 3.250.000

DÆKNINGSGRAD 100,00% 100,00%

Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger med begrænset fradragsret
Vin 6.000 5.000
Gaver og blomster 4.000 3.000
Hotel & restauration 9.000 10.000

19.000 18.000

Salgsomkostninger med fuld fradragsret
Annoncering 18.000 15.000
Reklamer 7.000 5.000

25.000 20.000

Lokaleomkostninger
Husleje 470.000 450.000
El og gas 35.000 30.000
Rengøring 32.000 30.000
Vedligeholdelse af lokaler 7.000 15.000
Småanskaffelser lokaler 5.000 10.000
Dekoration 0 1.000

549.000 536.000

Specifikationer 2013

Side 4



Bilag 2C

2013 2012

Administrationsomkostninger
Telefon & internet 16.000 15.000
Forsikringer 21.000 20.000
Alarm/vagtservice 4.000 5.000
Kontorartikler 500 1.000
Porto 500 1.000
Tidsskrifter, aviser 4.000 5.000
Afsat revision 30.000 30.000
Kontingenter 5.000 5.000
Edb-omkostninger 17.000 15.000
Abonnementer 4.000 5.000

102.000 102.000

Autoomkostninger
Brændstof, olie, vask m.m. 0 35.000
Taxakørsel 0 2.000
Autohjælp 0 500
Forsikring 0 10.000
Vægt-, registrering & synsafgift 0 5.000
Reparation & vedligeholdelse 0 10.000
Parkeringsafgift 0 2.000
Bro & færge 0 1.000

0 65.500

Øvrige omkostninger
Småanskaffelser 10.000 10.000
Fagbøger 4.000 5.000
Kundekaffe m.m 5.000 4.000
Diverse rejseomkostninger 7.000 5.000

26.000 24.000

Afrundingsdifferencer 0 37.000

Andre eksterne omkostninger i alt 721.000 802.500

Personaleomkostninger
Løn 400.000 400.000
ATP-bidrag 5.000 5.000
Bidrag AER, AES 5.000 5.000
Personaleudgifter 6.000 5.000

Personaleomkostninger i alt 416.000 415.000

Andre driftsomkostninger
Tab biler der benyttes til privat kørsel 40.000 0

40.000 0

Specifikationer 2013
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Bilag 2C

2013 2012

Finansielle indtægter
Renteindtægter bank 15.000 2.000
Aktieudbytter, jf. nedenfor 0 37.000

15.000 39.000

Aktieudbytter
Aktieudbytter 0 12.000
Aktiegevinst 0 25.000

0 37.000

Finansielle omkostninger
Renter bil 0 33.000

0 33.000

Skattemæssige afskrivninger

Ombygning lejede lokaler
Saldoværdi primo 225.000 300.000
Tilgang i året 0 0
Afgang i året 0 0

Afskrivningsgrundlag 225.000 300.000
Årets afskrivning -80.000 -75.000

Saldoværdi ultimo 145.000 225.000

Biler, der benyttes til privat kørsel
Saldoværdi primo 600.000 800.000
Tilgang i året 0 0
Afgang i året -600.000 0

Afskrivningsgrundlag 0 800.000
Årets afskrivning 0 -200.000

Saldoværdi ultimo 0 600.000

Værdipapirer
Aktier 0 400.000

0 400.000

Specifikationer 2013
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Bilag 2C

2013 2012

Likvide beholdninger
Bank 1.657.644 100.000
Bank 2 opsparing 375.000 0

2.032.644 100.000

Egenkapital
Egenkapital primo 729.800 0
Privat hævet/indskud -731.456 -1.121.700
Årets resultat 2.158.000 1.851.500
Betalte skatter -125.000 0

2.031.344 729.800

Bankgæld
Restgæld 0 490.000

0 490.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige omkostninger 30.000 20.000
Afsat revision 30.000 30.000

60.000 50.000

Anden gæld
Skyldig A-skat 11.000 10.000

Skyldig AM-bidrag 2.800 2.700
Skyldig ATP 1.000 1.000
Skyldig moms jf. nedenfor 102.500 112.500

117.300 126.200

Moms og afgifter
Skyldig moms primo 112.500 0
Udgående moms 850.000 812.500
Indgående moms -160.000 -150.000
Betalt moms -700.000 -550.000

102.500 112.500

Specifikationer 2013
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Bilag 2C

2013 2012

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 2.031.344

Regnskabsmæssig værdi indretning lejede lokaler -176.000
Skattemæssig værdi indretning lejede lokaler 145.000 -31.000

Skattemæssig egenkapital 2.000.344

Specifikationer 2013
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Bilag 2C

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Ombygning af lejede lokaler (skattemæssig saldo) 225.000

Aktiver, der også benyttes privat (blandet benyttelse)

Værdi Erhvervs an-
del i %

Bil 600.000 71% 426.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG I ALT 651.000

Beregning af kapitalafkast:

Kapitalafkast for hele året beregnes med 2 % af 651.000 = 13.020

Opgørelse af nettokapitalindkomsten:

Finansielle indtægter fra virksomhed 15.000

Samlet nettokapitalindkomst 15.000

Specifikationer kapitalafkastordningen 2013
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Bilag 2C-1

KAO

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 1.538.722

Renteindtægter 15.000

Renteudgifter 0

Renteindtægter/udgifter i alt 15.000 15.000

Resultat efter renter 1.553.722

Værdi af aktiver i virksomheden 651.000

Gæld i virksomheden 0

Kapitalafkastgrundlag 651.000

Kapitalafkast 2% 13.020

Personlig Indkomst

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 1.538.722

Kapitalafkast -13.020

AM-bidrag -122.056

Personlig Inkomst i alt 1.403.646

Kapitalindkomst

Renteindtægter 2.000

Renteudgifter -30.000

Personlig kapitalindkomst -28.000

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed 28.020

Kapitalindkomst i alt 20

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent -3.000

Beskæftigelses fradrag -22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt -25.300

Skattepligtig indkomst i alt 1.378.366

Virksomhedsindkomst

Disponeret virksomhedsindkomst, max 25% 500.000

Virksomhedsskat 25% 125.000

I alt 125.000

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 1.378.366

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 1.336.366

Kommuneskat 22,80% 304.691

Sundhedsbidrag 6,00% 80.182

Kirkeskat 0,42% 5.613

I alt 390.486

Bundskat

Personlig indkomst 1.403.646

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 1.361.646

Bundskat 5,83% 79.384

I alt 79.384

Topskat

Personlig indkomst 1.403.646

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 982.646

Topskat 15% 147.397

I alt 147.397

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst 20

2% af beregningsgrundlag 2% 0

I alt 0

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 864.324



Bilag 3A

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 843.335

Regnskabsm. afskr. Goodwill 185.770
Skattem. afskr. Goodwill -185.770 0

Regnskabsm. afskr. Ombygning lejede lokaler 46.000
Skattem. afskr. Ombygning lejede lokaler -46.000 0

Regnskabsm. afskr. andre anlæg, driftsmidler mv. 40.000
Skattem. afskr. andre anlæg, driftsmidler mv. -50.000 -10.000

75 % af repræsentation, gaver og blomster 14.000 10.500

Værdi af fri telefon, internet og computer 2.500

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 846.335

Finansielle omkostninger ifølge årsrapporten -105.000

Fradragsberettigede renteudgifter mv. i alt -105.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 846.335
Finansielle omkostninger -105.000

Skattepligtigt resultat i alt 741.335

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013

Side 4



Bilag 3A

2013

Nettoomsætning
Omsætning, indland 2.800.000

2.800.000

Nettoomsætning i alt 2.800.000

Omkostninger til varer og hjælpematerialer
Varekøb 115.000
Fremmed assistance 50.000

165.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 769.895

BRUTTOFORTJENESTE 1.865.105

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 2.800.000
Omkostninger til varer og hjælpematerialer -165.000

DÆKNINGSBIDRAG 2.635.000

DÆKNINGSGRAD 94,11%

Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger med begrænset fradragsret
Vin 3.000
Gaver og blomster 1.000
Hotel & restauration 10.000

14.000

Salgsomkostninger med fuld fradragsret
Tryksager og brochurer 2.000

2.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3A

2013

Lokaleomkostninger
Husleje m. moms 320.000
Varme 50.000
El og gas 70.000
Rengøring 20.000
Vedligeholdelse af lokaler 20.000
Småanskaffelser lokaler 15.000
Vandforbrug 5.000

500.000

Administrationsomkostninger
Telefon & internet 30.000
Forsikringer 15.000
Alarm/vagtservice 5.000
Kontorartikler 3.000
Gebyrer 500
Porto 800
Afsat revision 30.000
Advokat 5.000
Kursus 40.000
Kontingenter 10.000
Edb-omkostninger 35.000
Abonnementer 10.000
Dette års lønsumsafgift 68.595

252.895

Øvrige omkostninger
Blade, CD'ere m.m. 1.000

1.000

Andre eksterne omkostninger i alt 769.895

Personaleomkostninger
Løn 750.000

Personaleomkostninger i alt 750.000

Finansielle omkostninger
Renteudgifter 105.000

105.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3A

2013

Skattemæssige afskrivninger

Goodwill
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 1.300.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 1.300.000
Årets afskrivning -185.770

Saldoværdi ultimo 1.114.230

Ombygning lejede lokaler
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 230.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 230.000
Årets afskrivning -46.000

Saldoværdi ultimo 184.000

Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 200.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 200.000
Årets afskrivning -50.000

Saldoværdi ultimo 150.000

Likvide beholdninger
Bank 446.091

446.091

Egenkapital
Privat hævet/indskud -457.609
Årets resultat 738.335

280.726

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revision 30.000

30.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3A

2013

Anden gæld
Skyldig A-skat 20.000
Skyldig AM-bidrag 5.000
Lønsumsafgift 68.595

93.595

Specifikationer 2013

Side 8



Bilag 3A

Beregning af lønsumsafgift for året

Lønsumsafgift af virksomhedsresultatet:

Skattepligtigt resultat før renter og før beløb overført
til medhjælpende ægtefælle 914.930

Lønsumsafgift af virkomhedsresultat - 4,12 % af 914.930 kr. = 37.695

Lønsumsafgift af personaleomkostningerne:

Lønninger 750.000

Personaleomkostninger i alt, der indgår i beregningsgrundlaget 750.000

Lønsumsafgift af personaleomkostninger - 4,12 % af 750.000 kr. = 30.900

Acontobetalinger

1. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. april 0
2. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. juli 0
3. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. oktober 0

Samlede betalinger i året 0

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 280.726

Regnskabsmæssig værdi goodwill -1.114.230
Skattemæssig værdi goodwill 1.114.230 0

Regnskabsmæssig værdi indretning lejede lokaler -184.000
Skattemæssig værdi indretning lejede lokaler 184.000 0

Regnskabsm. værdi andre anlæg, driftsm. mv. -160.000
Skattemæssig værdi andre anlæg, driftsm. mv. 150.000
Skattemæssig værdi andre anlæg, driftsm. mv., hvor
afskrivningsgrundlaget er forhøjet med 15 % 0 -10.000

Skattemæssig egenkapital 270.726

Opgørelser 2013
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Bilag 3A-1

PSL

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 846.335

Renteindtægter

Renteudgifter 105.000

Renteindtægter/udgifter i alt -105.000 -105.000

Resultat efter renter 741.335

Personlig Indkomst

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 846.335

AM-bidrag -67.707

Personlig Inkomst i alt 778.628

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed -105.000

Kapitalindkomst i alt -105.000

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent 3.000

Beskæftigelses fradrag 22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt 25.300

Skattepligtig indkomst i alt 648.328

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 648.328

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 606.328

Kommuneskat 23,10% 140.062

Sundhedsbidrag 6,00% 36.380

Kirkeskat 0,50% 3.032

I alt 179.473

Bundskat

Personlig indkomst 778.628

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 736.628

Bundskat 5,83% 42.945

I alt 42.945

Topskat

Personlig indkomst 778.628

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 357.628

Topskat 15% 53.644

I alt 53.644

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst -105.000

Maksimalt beregningsgrundlag -50.000

2% af beregningsgrundlag 2% -1.000

I alt -1.000

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 342.770



Bilag 3B

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 843.335

Regnskabsm. afskr. Goodwill 185.770
Skattem. afskr. Goodwill -185.770 0

Regnskabsm. afskr. Ombygning lejede lokaler 46.000
Skattem. afskr. Ombygning lejede lokaler -46.000 0

Regnskabsm. afskr. andre anlæg, driftsmidler mv. 40.000
Skattem. afskr. andre anlæg, driftsmidler mv. -50.000 -10.000

75 % af repræsentation, gaver og blomster 14.000 10.500

Værdi af fri telefon, internet og computer 2.500

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 846.335

Finansielle omkostninger ifølge årsrapporten -105.000

Fradragsberettigede renteudgifter mv. i alt -105.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 846.335
Finansielle omkostninger -105.000

Skattepligtigt resultat i alt 741.335

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013

Side 4



Bilag 3B

2013

Nettoomsætning
Omsætning, indland 2.800.000

2.800.000

Nettoomsætning i alt 2.800.000

Omkostninger til varer og hjælpematerialer
Varekøb 115.000
Fremmed assistance 50.000

165.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 769.895

BRUTTOFORTJENESTE 1.865.105

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 2.800.000
Omkostninger til varer og hjælpematerialer -165.000

DÆKNINGSBIDRAG 2.635.000

DÆKNINGSGRAD 94,11%

Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger med begrænset fradragsret
Vin 3.000
Gaver og blomster 1.000
Hotel & restauration 10.000

14.000

Salgsomkostninger med fuld fradragsret
Tryksager og brochurer 2.000

2.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3B

2013

Lokaleomkostninger
Husleje m. moms 320.000
Varme 50.000
El og gas 70.000
Rengøring 20.000
Vedligeholdelse af lokaler 20.000
Småanskaffelser lokaler 15.000
Vandforbrug 5.000

500.000

Administrationsomkostninger
Telefon & internet 30.000
Forsikringer 15.000
Alarm/vagtservice 5.000
Kontorartikler 3.000
Gebyrer 500
Porto 800
Afsat revision 30.000
Advokat 5.000
Kursus 40.000
Kontingenter 10.000
Edb-omkostninger 35.000
Abonnementer 10.000
Dette års lønsumsafgift 68.595

252.895

Øvrige omkostninger
Blade, CD'ere m.m. 1.000

1.000

Andre eksterne omkostninger i alt 769.895

Personaleomkostninger
Løn 750.000

Personaleomkostninger i alt 750.000

Finansielle omkostninger
Renteudgifter 105.000

105.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3B

2013

Skattemæssige afskrivninger

Goodwill
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 1.300.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 1.300.000
Årets afskrivning -185.770

Saldoværdi ultimo 1.114.230

Ombygning lejede lokaler
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 230.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 230.000
Årets afskrivning -46.000

Saldoværdi ultimo 184.000

Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 200.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 200.000
Årets afskrivning -50.000

Saldoværdi ultimo 150.000

Likvide beholdninger
Bank 448.591

448.591

Egenkapital
Privat hævet/indskud -455.109
Årets resultat 738.335

283.226

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revision 30.000

30.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3B

2013

Anden gæld
Skyldig A-skat 20.000
Skyldig AM-bidrag 5.000
Lønsumsafgift 68.595

93.595

Specifikationer 2013
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Bilag 3B

Beregning af lønsumsafgift for året

Lønsumsafgift af virksomhedsresultatet:

Skattepligtigt resultat før renter og før beløb overført
til medhjælpende ægtefælle 914.930

Lønsumsafgift af virkomhedsresultat - 4,12 % af 914.930 kr. = 37.695

Lønsumsafgift af personaleomkostningerne:

Lønninger 750.000

Personaleomkostninger i alt, der indgår i beregningsgrundlaget 750.000

Lønsumsafgift af personaleomkostninger - 4,12 % af 750.000 kr. = 30.900

Acontobetalinger

1. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. april 0
2. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. juli 0
3. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. oktober 0

Samlede betalinger i året 0

Opgørelser 2013
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Bilag 3B

Overskudsdisponering:

Skattepligtigt driftsresultat før finansielle poster 846.335
Finansielle indtægter 0
Finansielle omkostninger -105.000

Skattepligtigt resultat i alt 741.335
Heraf kapitalafkast, jf. nedenfor 0

Resterende overskud 741.335
Indkomst til virksomhedsbeskatning -283.726

Personlig indkomst 457.609

Overførsler
Virksomhedsskat 70.932
Resterende overskud for dette år 457.609
Hævet udover indskudskonto 0

Overførsler i alt 528.541

Hævninger
Nettohævning i året 455.109
Anses for hævet 2.500
Hensat til senere hævning ultimo 70.932

Hævninger i alt 528.541

Indskudskonto

Indskudskonto primo, jf. nedenfor 0
Hævet udover indskudskontoen 0

Indskudskonto ultimo 0

Rentekorrektion: 2 % af 0 = 0

Opgørelse af indskudskontoen:

AKTIVER

Goodwill (skattemæssig saldo) 1.300.000
Driftsmidler (skattemæssig saldoværdi) 200.000

AKTIVER I ALT 1.500.000

Specifikationer virksomhedsordningen 2013
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Bilag 3B

PASSIVER (GÆLD)

Prioritetsgæld (kursværdi) 1.500.000

PASSIVER I ALT 1.500.000

Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlag primo, jf. nedenfor 0
0

Kapitalafkastgrundlag ultimo 273.226
Skattemæssig saldoværdi af ejendom 0
Kontant anskaffelsessum ejendom (eller 18 alm. vurdering) 0
Hensat til senere hævning ultimo -70.932

Kapitalafkastgrundlag ultimo 202.294

Kapitalafkast: 2 % af 0 0

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

AKTIVER

Goodwill (skattemæssig saldo) 1.300.000
Driftsmidler, der hidtil har været benyttet privat (handelsværdi) 200.000

AKTIVER I ALT 1.500.000

PASSIVER (GÆLD)

Prioritetsgæld (kursværdi) 1.500.000

PASSIVER I ALT 1.500.000

Aktiver i alt 1.500.000
Passiver i alt -1.500.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG PRIMO 0

Konto for opsparede overskud

Opsparet overskud dette år - 25 % virksomhedsskat 212.795

Opsparede overskud i alt 212.795

Skatteforpligtelse vedrørende de opsparede overskud
(maksimalt ved beskatning med top-skat)

Specifikationer virksomhedsordningen 2013
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Bilag 3B

Opsparet overskud eksl. 25 % virksomhedsskat 212.795
Betalt/beregnet virksomhedsskat inkl. dette år 70.932

Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 283.727

AM-bidrag - 8 % af 283.727 = 22.698
Skat (inkl. topskat) - 49,63 % af (283.727 - 22.698) = 129.549

Skat og AM-bidrag i alt 152.247
Beregnet virksomhedsskat -70.932 81.315

Samlet skatteforpligtelse vedrørende opsparede overskud 81.315

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 283.226

Regnskabsmæssig værdi goodwill -1.114.230
Skattemæssig værdi goodwill 1.114.230 0

Regnskabsmæssig værdi indretning lejede lokaler -184.000
Skattemæssig værdi indretning lejede lokaler 184.000 0

Regnskabsm. værdi andre anlæg, driftsm. mv. -160.000
Skattemæssig værdi andre anlæg, driftsm. mv. 150.000
Skattemæssig værdi andre anlæg, driftsm. mv., hvor
afskrivningsgrundlaget er forhøjet med 15 % 0 -10.000

Skattemæssig egenkapital 273.226

Specifikationer virksomhedsordningen 2013
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Bilag 3B-1

VSO

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 562.609

Renteindtægter

Renteudgifter 105.000

Renteindtægter/udgifter i alt -105.000 -105.000

Resultat efter renter 457.609

Værdi af aktiver i virksomheden 1.500.000

Gæld i virksomheden -1.500.000

Kapitalafkastgrundlag 0

Kapitalafkast 2% 0

Personlig Indkomst

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 457.609

Kapitalafkast 0

AM-bidrag -36.609

Personlig Inkomst i alt 421.000

Kapitalindkomst

Renteindtægter 0

Renteudgifter 0

Personlig kapitalindkomst 0

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed 0

Kapitalindkomst i alt 0

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent -3.000

Beskæftigelses fradrag -22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt -25.300

Skattepligtig indkomst i alt 395.700

Virksomhedsindkomst

Disponeret virksomhedsindkomst 283.727

Virksomhedsskat 25% 70.932

I alt 70.932

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 395.700

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 353.700

Kommuneskat 23,10% 81.705

Sundhedsbidrag 6,00% 21.222

Kirkeskat 0,50% 1.769

I alt 104.695

Bundskat

Personlig indkomst 421.000

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 379.000

Bundskat 5,83% 22.096

I alt 22.096

Topskat

Personlig indkomst 421.000

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 0

Topskat 15% 0

I alt 0

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst 0

2% af beregningsgrundlag 2% 0

I alt 0

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 234.332



Bilag 3C

Årets resultat inklusive ekstraordinære poster, men 
ekskl. finansielle poster ifølge årsrapporten 843.335

Regnskabsm. afskr. Goodwill 185.770
Skattem. afskr. Goodwill -185.770 0

Regnskabsm. afskr. Ombygning lejede lokaler 46.000
Skattem. afskr. Ombygning lejede lokaler -46.000 0

Regnskabsm. afskr. andre anlæg, driftsmidler mv. 40.000
Skattem. afskr. andre anlæg, driftsmidler mv. -50.000 -10.000

75 % af repræsentation, gaver og blomster 14.000 10.500

Værdi af fri telefon, internet og computer 2.500

Skattepligtigt driftsresultat for indehaveren 846.335

Finansielle omkostninger ifølge årsrapporten -105.000

Fradragsberettigede renteudgifter mv. i alt -105.000

Resultat af virksomhed i alt
Driftsresultat 846.335
Finansielle omkostninger -105.000

Skattepligtigt resultat i alt 741.335

Opgørelse af skattepligtigt resultat 2013
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Bilag 3C

2013

Nettoomsætning
Omsætning, indland 2.800.000

2.800.000

Nettoomsætning i alt 2.800.000

Omkostninger til varer og hjælpematerialer
Varekøb 115.000
Fremmed assistance 50.000

165.000

Andre eksterne omkostninger, jf. nedenfor 769.895

BRUTTOFORTJENESTE 1.865.105

DÆKNINGSBIDRAG (EKSKL. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER)

Nettoomsætning i alt 2.800.000
Omkostninger til varer og hjælpematerialer -165.000

DÆKNINGSBIDRAG 2.635.000

DÆKNINGSGRAD 94,11%

Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger med begrænset fradragsret
Vin 3.000
Gaver og blomster 1.000
Hotel & restauration 10.000

14.000

Salgsomkostninger med fuld fradragsret
Tryksager og brochurer 2.000

2.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3C

2013

Lokaleomkostninger
Husleje m. moms 320.000
Varme 50.000
El og gas 70.000
Rengøring 20.000
Vedligeholdelse af lokaler 20.000
Småanskaffelser lokaler 15.000
Vandforbrug 5.000

500.000

Administrationsomkostninger
Telefon & internet 30.000
Forsikringer 15.000
Alarm/vagtservice 5.000
Kontorartikler 3.000
Gebyrer 500
Porto 800
Afsat revision 30.000
Advokat 5.000
Kursus 40.000
Kontingenter 10.000
Edb-omkostninger 35.000
Abonnementer 10.000
Dette års lønsumsafgift 68.595

252.895

Øvrige omkostninger
Blade, CD'ere m.m. 1.000

1.000

Andre eksterne omkostninger i alt 769.895

Personaleomkostninger
Løn 750.000

Personaleomkostninger i alt 750.000

Finansielle omkostninger
Renteudgifter 105.000

105.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3C

2013

Skattemæssige afskrivninger

Goodwill
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 1.300.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 1.300.000
Årets afskrivning -185.770

Saldoværdi ultimo 1.114.230

Ombygning lejede lokaler
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 230.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 230.000
Årets afskrivning -46.000

Saldoværdi ultimo 184.000

Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar
Saldoværdi primo 0
Tilgang i året 200.000
Afgang i året 0

Afskrivningsgrundlag 200.000
Årets afskrivning -50.000

Saldoværdi ultimo 150.000

Likvide beholdninger
Bank 336.091
Bank 2 Opsparing 112.500

448.591

Egenkapital
Privat hævet/indskud -455.109
Årets resultat 738.335

283.226

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revision 30.000

30.000

Specifikationer 2013
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Bilag 3C

2013

Anden gæld
Skyldig A-skat 20.000
Skyldig AM-bidrag 5.000
Lønsumsafgift 68.595

93.595

Specifikationer 2013
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Bilag 3C

Beregning af lønsumsafgift for året

Lønsumsafgift af virksomhedsresultatet:

Skattepligtigt resultat før renter og før beløb overført
til medhjælpende ægtefælle 914.930

Lønsumsafgift af virkomhedsresultat - 4,12 % af 914.930 kr. = 37.695

Lønsumsafgift af personaleomkostningerne:

Lønninger 750.000

Personaleomkostninger i alt, der indgår i beregningsgrundlaget 750.000

Lønsumsafgift af personaleomkostninger - 4,12 % af 750.000 kr. = 30.900

Acontobetalinger

1. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. april 0
2. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. juli 0
3. Rate for dette år - Betalingsfrist 15. oktober 0

Samlede betalinger i året 0

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskabet 283.226

Regnskabsmæssig værdi goodwill -1.114.230
Skattemæssig værdi goodwill 1.114.230 0

Regnskabsmæssig værdi indretning lejede lokaler -184.000
Skattemæssig værdi indretning lejede lokaler 184.000 0

Regnskabsm. værdi andre anlæg, driftsm. mv. -160.000
Skattemæssig værdi andre anlæg, driftsm. mv. 150.000
Skattemæssig værdi andre anlæg, driftsm. mv., hvor
afskrivningsgrundlaget er forhøjet med 15 % 0 -10.000

Skattemæssig egenkapital 273.226

Opgørelser 2013
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Bilag 3C

Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Goodwill 1.300.000
Driftsmidler (saldoværdi) 200.000

KAPITALAFKASTGRUNDLAG I ALT 1.500.000

Beregning af kapitalafkast:

Kapitalafkast for hele året beregnes med 2 % af 1.500.000 = 30.000

Opgørelse af nettokapitalindkomsten:

Finansielle udgifter fra virksomhed -105.000

Samlet nettokapitalindkomst -105.000

Specifikationer kapitalafkastordningen 2013
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Bilag 3C-1

KAO

Oplysninger fra selvstændig virksomhed

Resultat før renter 696.335

Renteindtægter 0

Renteudgifter 105.000

Renteindtægter/udgifter i alt -105.000 -105.000

Resultat efter renter 591.335

Værdi af aktiver i virksomheden 1.500.000

Gæld i virksomheden 0

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000

Kapitalafkast 2% 30.000

Personlig Indkomst

Personlig indkomst fra selvstændig virksomhed 696.335

Kapitalafkast -30.000

AM-bidrag -53.307

Personlig Inkomst i alt 613.028

Kapitalindkomst

Renteindtægter 0

Renteudgifter 0

Personlig kapitalindkomst 0

Kapitalindkomst fra selvstændig virksomhed -75.000

Kapitalindkomst i alt -75.000

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent -3.000

Beskæftigelses fradrag -22.300

Ligningsmæssige fradrag i alt -25.300

Skattepligtig indkomst i alt 512.728

Virksomhedsindkomst

Disponeret virksomhedsindkomst, max 25% 150.000

Virksomhedsskat 25% 37.500

I alt 37.500

Indkomstskat

Kommunal skat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 512.728

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 470.728

Kommuneskat 23,10% 108.738

Sundhedsbidrag 6,00% 28.244

Kirkeskat 0,50% 2.354

I alt 139.336

Bundskat

Personlig indkomst 613.028

Personfradrag -42.000

Beregningsgrundlag 571.028

Bundskat 5,83% 33.291

I alt 33.291

Topskat

Personlig indkomst 613.028

Bundgrænse -421.000

Beregningsgrundlag 192.028

Topskat 15% 28.804

I alt 28.804

Nedslag for negativ nettokapitalindkomst

Nettokapitalindkomst -75.000

Maksimalt beregningsgrundlag -50.000

2% af beregningsgrundlag 2% -1.000

I alt -1.000

Indkomstskat i alt inkl. AM-bidrag 291.238


