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1. Indledning 
 

Fundamentalt er det danske skattesystem indrettet således, at beskatning sker progressivt 

efter indtjeningsevne. Skattesubjekter med høj indkomst skal bidrage forholdsvist mere til 

velfærdssamfundet end skattesubjekter med lav indkomst. Beskatningen reguleres i det 

progressive skattesystem. 

 

I de senere år har flere liberale erhverv ændret selskabsstruktur fra anpartsselskaber 

(ApS) og aktieselskaber (A/S) til personligt drevet virksomhedsformer såsom selvstændig 

virksomhed, Interessentskaber (I/S) og Partnerselskaber (P/S). En mulig årsag hertil er, at 

ejernes personlige indkomst opnår flere skattemæssige optimeringsmuligheder, som 

personligt drevne virksomheder tilgodeser1.  

 

Der kan være flere forskellige årsager til, at flere vælger at drive selvstændig virksomhed 

eller være medejer i et Interessent-  eller Partnerselskab i forhold til at være almindelig 

lønmodtager i et kapitalselskab.  

 

Skattesubjekterne i Danmark ønsker en optimal beskatning af deres indkomst, ved enten 

at spare skat eller udskyde skattebetalingen til et senere tidspunkt, hvor marginalskatten 

måske er faldet til et lavere niveau eller, at optimere den betalbare skat til 

topskattegrænsen og foretage indkomstudjævning. 

 

Ved indførsel af virksomhedsskatteloven fik selvstændige erhvervsdrivende lignende vilkår 

for beskatning, som hovedaktionærer i et kapitalselskab har. Dette rejser spørgsmålet om, 

hvorvidt indførslen af virksomhedsskatteloven har givet nogle optimeringsmuligheder, som 

skattemyndighederne kan og vil have særligt fokus på?  

 

Afhandlingen vil blive afsluttet med en case, hvor en selvstændig erhvervsdrivende har 

hørt om muligheden for at medtage privat gæld i virksomhedsordningen.  

 

                                            
1 Se bilag 1: Udvikling i antal nye virksomheder i perioden 2009 – 2011. 
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1.1 Problemformulering 

 

Selvstændige erhvervsdrivende, interessentskaber eller partnerselskaber er kendetegnet 

ved, at ejerne har henholdsvis personlig hæftelse eller begrænset hæftelse for 

virksomhedens gæld. De er endvidere kendetegnet ved at være skattetransparent, 

hvorved virksomhedens indkomst bliver beskattet hos ejeren og ikke hos virksomheden. 

Virksomhedens indkomst vil, som hovedregel blive beskattet som personlig indkomst. Der 

er i overensstemmelse med virksomhedsskatteloven mulighed for at vælge beskatning 

efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. 

 

Afhandlingen vil afsluttes med en case om en selvstændig erhvervsdrivende, som har 

drevet selvstændig virksomhed med anvendelse af virksomhedsordningen i 6 år. 

Indehaveren er blevet opmærksom på, at skattesubjektets nuværende rådgiver ikke har 

rådgivet skattesubjektet i det omfang, skattesubjektet synes nødvendigt, særligt omkring 

håndtering af skattesubjektets private gæld. Indehaveren ønsker i den forbindelse 

følgende problemstillinger belyst: 

 

- Er det muligt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen? 

- Har spændet mellem renten på den private gæld og kapitalafkastsatsen en 

påvirkning på medtagelsen af privat gæld i virksomhedsordningen? 

- Hvordan skal afdrag på privat gæld håndteres i virksomhedsordningen? 

- Har medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen konsekvenser ved 

omdannelse til et kapitalselskab? 

 

Afhandlingens problemstilling vil omhandle, hvorvidt det i forhold til 

virksomhedsskatteloven er lovligt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen og 

under hvilke betingelser både ved indtræden, drift og udtræden af virksomhedsordningen?  

Giver medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen problemer ved omdannelse af 

selvstændig virksomhed til et kapitalselskab? 

 

Problemstillingen er et område, som kan have betydning for skattesubjekters betalbare 

skat, hvorfor flere lønmodtagere kan se fordelen ved at have drive personlig virksomhed 
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ved siden af sit primære job. Såfremt det er lovligt, hvad skal der så til for, at det anses for 

lovligt i den nuværende skattelovgivning? 

 

Vil nogle skattesubjekter have større incitamentet end andre for at medtage privat gæld i 

virksomhedsordningen, og giver det større fokus på driften i virksomhedsordningen. 

 

1.2 Afgrænsning 

 

Denne afhandling afgrænses fra medtagelse af beskatning ved personskatteloven og 

kapitalafkastordningen, idet det vurderes, at det vil blive for omfangsrigt i forhold til den 

teoretiske gennemgang af virksomhedsordningen og analysen af medtagelse af privat 

gæld i virksomhedsordningen for en selvstændig erhvervsdrivende. 

 

Analysen af medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen vil være foretaget på 

baggrund af en etableret virksomhedsordning, som har været i drift i nogle år, inden den 

selvstændig erhvervsdrivende bliver opmærksom på muligheden for medtagelse af privat 

gæld i virksomhedsordningen.  

 

Afhandlingen afgrænses til at omhandle perioden 2009 – 2012, afgrænsningen foretages 

på baggrund af, at perioden i starten var påvirket af finanskrisen i hele verden, samt en 

løbende forbedret økonomi. Herudover vil 2012 være det seneste indkomstår, hvor der har 

været selvangivelsesfrist. 

 

1.3 Metode/modelvalg 

 

Problemstillingen vil blive besvaret ud fra den dokumentariske metode, hvilket medfører, at 

der i hovedtræk vil blive anvendt sekundær kvalitativ data, herudover vil der blive anvendt 

sekundær kvalitativ data i forbindelse med eksempler og case. Materialet som anvendes 

vil være litteratur vedrørende virksomhedsordningen, skattelovgivning, tidligere afgørelse 

samt renteniveau fra anerkendt långiver i perioden 2009 – 2012. Herudover vil de 

korrigerede kapitalafkastsatser for perioden 2000 – 2010 blive anvendt ved eksempler og 
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casen2.  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i virksomhedsskatteloven, herunder 

virksomhedsordningen, samt andre lovgivninger, som vil understøtte problemstillingen. I 

forbindelse med analysen tages der udgangspunkt i nuværende praksis på området samt 

offentliggjorte afgørelser på området. Dette understøttes af en analyse af medtagelse af 

privat gæld i virksomhedsordningen, hvor problemstillingerne analyseres.  

 

Casen er et konstrueret eksempel til afhandlingen. Casen er konstrueret ud fra en objektiv 

betragtning, således at tallene ikke er konstrueret med henblik på at udvise et bestemt 

resultat ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen.  

 

  

                                            
2 Kapitalafkastsatser 2000 - 2010: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2040724 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2040724
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1.4 Struktur 
 

Nedenfor er afhandlingens struktur beskrevet grafisk. 

 

 

Figur 1: Egen tilvirkning - afhandlingsstruktur 

 

1.5 Målgruppe 

 

Afhandlingens målgruppe er personer, som anvender virksomhedsordningen, overvejer at 

stifte selvstændig virksomhed eller at blive medindehaver af et interessentskab eller 

partnerselskab.  

 

Afhandlingen vil hovedsagligt være for dem, som enten lige har fået muligheden for at 

drive selvstændig virksomhed, eller dem som allerede driver selvstændig virksomhed, og 

derved har mulighed for at anvende virksomhedsordningen.  
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Afhandlingen vil således give et indblik i hvilke muligheder, der er ved medtagelse af privat 

gæld i virksomhedsordningen, samt hvorledes det påvirker deres beskatning, afdrag på 

gæld samt påvirkning om en omdannelse fra virksomhedsordning til et kapitalselskab.  
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2. Virksomhedsskatteloven 
 

Virksomhedsskatteloven blev indført i 1987 samtidig med skattereformen, hvor udkast 

hertil blev udsendt i høring i 1985. Et af formålene bag skattereformen var, at give 

selvstændig erhvervsdrivende fuld fradragsret for erhvervsmæssige udgifter herunder 

renteudgifter samt bedre mulighed for konsolidering og udvidelse af virksomheden ved 

lempeligere beskatning af overskud.  

 

Ved indførsel af virksomhedsskatteloven var tankegangen at give selvstændige 

erhvervsdrivende lignede vilkår, som hovedaktionærer i kapitalselskaber. En af 

beskatningsformerne, som blev indført i virksomhedsskatteloven var 

virksomhedsordningen, som gav mulighed for at fratrække alle erhvervsmæssige udgifter, 

herunder renteudgifter fuldt i virksomhedsordningen. Erhvervsmæssige renteudgifter går 

fra at være kapitalindkomst til personlig indkomst, hvilket i 2012 svarer til et yderligere 

rentefradrag på ca. 66,5%, idet de erhvervsmæssige renteudgifter bliver en del af 

virksomhedsregnskabet.  

 

I lovforarbejdet til virksomhedsskatteloven, som blev udarbejdet i perioden 1985, blev der 

stillet spørgsmålstegn ved, om det var en skatteåbning for selvstændig erhvervsdrivende, 

at privat gæld havde mulighed for at blive en del af virksomhedsordningen. Den 

daværende skatteminister, svarede på problematikken for medtagelse af privat gæld i 

virksomhedsordningen, at ved negativ indskudskonto hvor det ikke kan dokumenteres, at 

årsagen er erhvervsmæssig gæld, vil der foretages rentekorrektion i henhold til VSL §11, 

også kaldet den selvkontrollerende effekt. Bestemmelsen skal mindske incitamentet for at 

medtage privat gæld i virksomhedsordningen, idet der foretages en rentekorrektion.  

 

En af de øvrige årsager til vedtagelse af virksomhedsskatteloven var at give selvstændig 

erhvervsdrivende bedre mulighed for at foretage konsolidering og udvidelse af 

virksomheden ved lempeligere beskatning af overskud, som opspares i 

virksomhedsordningen. Derved gives der mulighed for indkomstudjævning over en 

tidsperiode. Indkomstudjævning er grafisk illustreret nedenfor: 

 



Side 13 af 121 
 

 
Figur 2: Egen tilvinkling - indkomstudligning 

 

Det er muligt for selvstændig erhvervsdrivende, at foretage indkomstudjævning af 

skattesubjektets personlige indkomst, ved optimering til topskattegrænsen i hvert 

indkomstår. Skattesubjektet hæver i løbet af året en del af overskuddet mens resten af 

overskuddet forbliver i virksomhedsordningen. Ved hævning af opsparet overskud bliver 

beløbet beskattet. Ved indkomstudjævning sidestilles selvstændig erhvervsdrivende med 

hovedaktionærer i et kapitalselskab. Selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionærer 

beskattes således ens. 

 

Aconto beskatningen foretages i henhold til selskabsskatteprocenten i hvert indkomstår, 

hvor overskud opspares. Løbende har der været ændringer i selskabsloven, hvoraf 

selskabsskatteprocenten fremgår. Nedenfor ses ændringerne i selskabsskatteprocenten 

siden indførselen af virksomhedsskatteloven: 

 

Selskabsskatteprocenter i perioden 1987 – 20133: 

Indkomstår Skatteprocent 

1987 – 1990 50% 

1991 38% 

1992 – 1998 34% 

1999 – 2000 32% 

2001 – 2004 30% 

2005 – 2006 28% 

2007 – 2013 25% 

Tabel 1: Selskabsskatteprocenter i perioden 1987 - 2013 

 

                                            
3 Lærebog om indkomstskat, 15. udgave: s. 232. 
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Som konsekvens af de ændrede selskabsskatteprocenter er aconto beskatningen også 

blevet mindre i virksomhedsordningen hen over årerne. Skattesubjekternes opsparede 

overskud kan være beskattet forskelligt. 

 

I Vækstpakken 2013 er der foretaget ændring af selskabsloven jf. Lov nr. 792 af 28/6 

2013, hvor det vedtages at selskabsskatteprocenten for perioden 2014 – 2016, gradvist 

falder til 22% fra de nuværende 25%.  
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3. Indtræden i virksomhedsordningen 
 

Kapitlet vedrørende indtrædelse i virksomhedsordningen indeholder en beskrivelse af de 

generelle krav til indtræden i virksomhedsordningen, som skal opfyldes ved anvendelse 

virksomhedsordningen. Herudover indeholder kapitlet et afsnit vedrørende muligheden for 

medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen ved indtræden.  

 

3.1 Indtrædelseskrav i virksomhedsordningen 

 

I virksomhedsskattelovens §1 er de indledende bestemmelser beskrevet. Skattesubjektet 

skal drive selvstændig virksomhed for at anvende virksomhedsordningen.  

 

Er skattesubjektet selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsskattelovens forstand, skal 

nedenstående krav overholdes for, at virksomhedsordningen kan anvendes. Kravene 

findes endvidere i VSL §2: 

 

1. Udarbejde særskilt regnskab for virksomheden 

2. Overholdelse af bogføringsloven 

3. Bogføringen skal tilrettelægges, så skattesubjektet kan adskille 

virksomhedsøkonomi og privatøkonomi fra hinanden 

4. Ordningen skal anvendes for hele/alle virksomheder i hele indkomståret 

5. Årligt skal skattesubjektet tilkendegive, hvorvidt der ønskes forsættelse med 

anvendelse af virksomhedsordningen, ved indsendelse af den udvidede 

selvangivelsen 

6. Følgende oplysninger skal oplyses ved indsendelse af selvangivelse 

a. Indskudskonto 

b. Kapitalafkast 

c. Kapitalafkastgrundlag 

d. Opsparingskonto 

7. Flere virksomheder anses for én virksomhed 

8. Beløb som overføres mellem virksomhedsordningen og privatøkonomien, skal 

bogføres særskilt for hver post med virkning fra det tidspunkt, hvor overførslen 
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finder steder 

9. Regnskabskravene er præciseret i bekendtgørelse 594 af 12. juni 2006, om at krav 

til det skattemæssige regnskab for mindre virksomheder skal overholdes. 

 

I ovenstående krav til indtræden i virksomhedsordningen er det essentielt, at bogføringen 

foretages præcist og i henhold til lovgivningen. Dette er med til at sikre, at 

skattesubjekterne ikke får større fradrag end de er berettiget til jf. virksomhedsskatteloven. 

Bogføringen skal kunne danne grundlag for en eventuel skattekontrol. 

 

Udover at der udarbejdes virksomhedsregnskab, skal der udarbejdes skattemæssige 

opgørelser af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast samt konto for opsparet 

overskud.  

 

3.2 Selvstændig virksomhed 

 

Det mest essentielle krav i forbindelse med indtræden i virksomhedsordningen er at finde 

ud af, hvorvidt skattesubjektet driver selvstændig virksomhed i henhold til 

virksomhedsskatteloven. Lovgivningsmæssigt er der ingen klar definition på hvordan 

begrebet selvstændig erhvervsdrivende skal defineres.  

 

Det er vigtigt at sondre mellem om den selvstændige erhvervsdrivende driver 

erhvervsmæssige virksomhed eller ej. Hobbyvirksomheder er defineret som værende en 

ikke erhvervsmæssig virksomhed, idet disse ikke kan vurderes at være skattesubjektets 

primære indtægtsgrundlag. Hobbyvirksomheder kan eksempelvis være foredragsholdere, 

revisorer med en eller meget få klienter, 

 

Den Juridiske Vejledning, som årligt udgives af SKAT, indeholder i afsnit C.C.1.1.1 SKATs 

fortolkning af begrebet selvstændig erhvervsdrivende. SKAT har selv svært ved at 

definere, hvad en hobbypræget virksomhed er, hvilket skyldes at fortolkningen defineres 

ud fra sager, som har været ved domstolene. Udviklingen præges af afgørelser, som 

definerer praksis vedrørende definitionen på en selvstændig virksomhed.  

Som hovedregel vil skattesubjekter ikke kunne benytte virksomhedsordningen, hvis SKAT 
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anser skattesubjektet for at være i lønmodtagerforhold. Hobbyprægede virksomheder 

drives ved siden af lønmodtagerforhold, hvorfor der ikke gives lov til benyttelse af 

virksomhedsordningen. Skattesubjekter som driver hobbyvirksomhed gør det i egen 

interesse og ikke med gevinst for øje.  

 

3.3 Opgørelse af indskudskonto 

 

Skattesubjekter, som vælger beskatning efter virksomhedsordningen, vælger dermed også 

at følge kravene i VSL §2. Et af kravene er opgørelse af indskudskontoen ved indtræden i 

virksomhedsordningen. 

 

Indskudskontoen beskrives i VSL §2. Indskud i virksomhedsordningen anses for at være 

overførsler fra skattesubjektet til virksomheden. Indskudskontoen opgøres ved starten af 

indkomståret, hvor skattesubjektet etablereselvstændig virksomhed.  

 

Indskudskontoen opgøres som værdien af de indskudte værdier med fradrag for de 

tilhørende passiver der indskydes. Indskud af aktiver og passiver sker efter følgende 

værdiansættelsesmetoder: 

 

Aktiv Værdiansættelse 

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum eller offentlig ejendomsvurdering 

ved indkomstårets begyndelse, inkl. ombygning og forbedring 

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke 

ved opgørelse af indskudskontoen 

Blandet benyttet biler Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Blandet benyttet telefon eller 

computer med tilbehør 

Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Driftsmidler, tidligere anvendt 

privat 

Handelsværdi 

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

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med 

afskrivninger 
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Løbende ydelser som led i 

gensidigt bebyrde aftaler 

Den kapitaliserede værdi af ydelser 

Øvrige aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige 

afskrivninger. Hvis anskaffelsessum er omregnet til kontant 

værdi, skal denne bruges 

  

Passiv Værdiansættelse 

Gæld Kursværdi 

Løbende ydelser i gensidigt 

bebyrdede aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne 

Konjunkturudligningskonto Indestående på konjunkturudligningskonto i tilknytning til 

kapitalafkastordningen. Se VSL §22b, stk. 8 
Tabel 2: Værdiansættelse af aktiver og passiver ved opgørelse af indskudskonto 

 

Hovedreglen i virksomhedsskatteloven er, at alle aktiver og passiver skal indgå i 

virksomhedsordningen. Der findes undtagelser, herunder medtagelse af privat gæld og 

blandet benyttet aktiver hvoraf disse kan indgå, der kan være tale om ejendomme, biler, 

driftsmidler og multimedier. 

 

Ved muligheden for at vælge virksomhedsordningen til og fra hvert år ved indsendelse af 

selvangivelsen, opstår en ny problemstilling. Skattesubjekter, som har været ude af 

virksomhedsordningen i blot ét år medfører, at indskudskontoen skal opgøres på ny, 

hvilket medfører ny værdiansættelse af aktiverne og passivernes værdi, som indskydes. 

Der findes en undtagelse vedrørende ejendomme, som har været medtaget i 

virksomhedsordningen indenfor de seneste 5 år, kan ejendommen indgå til den seneste 

værdi, som ejendommen indgik med i virksomhedsordningen, jf. VSL § 3 stk. 7. 

 

Indskudskontoen vil under normale omstændigheder være positiv idet skattesubjekter, 

som hovedregel indskyder flere aktiver end passiver i virksomhedsordningen. Der findes 

undtagelser, hvor skattesubjekter indskyder flere passiver end aktiver, hvilket medfører en 

negativ indskudskonto. En negativ indskudskonto vil jf. VSL § 3, stk. 5 kunne nulstilles 

såfremt skattesubjektet kan dokumentere, at de medtagne passiver er erhvervsmæssige. 

Hvis skattesubjektet ikke kan dokumentere, at passiverne er erhvervsmæssige, skal der 
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foretages rentekorrektion af den negative indskudskonto jf. VSL §11. 

 

3.4 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

 

Ved skattesubjektets indtræden i virksomhedsordningen skal kapitalafkastgrundlaget 

opgøres. Kapitalafkastgrundlaget danner grundlag for kapitalafkastet, som flyttes fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst.  

 

I kapitalafkastgrundlaget indgår alle virksomhedens aktiver fratrukket virksomhedens 

passiver jf. VSL §8 stk. 1. Værdiansættelse af aktiver og passiver, som medtages i 

kapitalafkastgrundlaget, foretages på baggrund af de nævnte værdiansættelsesprincipper i 

tabel 1 svarende til VSL § 3, stk. 2 pkt. 2-8, under indskudskonto. Fast ejendom skal i 

stedet indregnes i henhold til VSL §8 stk. 2:  

 

”Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum. Er ejendommen anskaffet før 

1. januar 1987, kan den skattepligtige i stedet vælge at anvende værdien ved 18. alm. 

vurdering med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, 

forbedringer m.v.”4 

 

Der er ikke store forskelle ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i forhold til opgørelse 

af indskudskontoen. Ved opstart af ny selvstændig virksomhed, skal 

kapitalafkastgrundlaget opgøres ved virksomhedens etablering. Kapitalafkastgrundlaget 

og indskudskontoen vil være ens såfremt fast ejendom ikke medtages, ved etablering af 

selvstændig virksomhed.  

 

I kapitel 3, hvor drift i virksomhedsordningen beskrives, vil regulering af 

kapitalafkastgrundlaget for virksomhedens udvikling beskrives.  

 

Til beregning af kapitalafkastet bruges kapitalafkastsatsen, som beskrives i VSL §9. 

Kapitalafkastsatsen beregnes af det simple gennemsnit af Nationalbankens opgjorte 

                                            
4 Virksomhedsskattelovens §8 stk. 2. 
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kassekreditrente for ikke finansielle selskaber i de første 6 måneder af det indkomstår, 

hvor kapitalafkastsatsen beregnes. Kapitalafkastsatsen kan ikke blive mindre end 0%. 

SKAT blev ved beregning af kapitalafkastsatsen for 2011 opmærksom på, at der i 

beregningen af kapitalafkastsatserne i perioden 2000 – 2010 er opstået fejl. SKAT 

offentliggjorde i den forbindelse dokumentet, SKM2011.473.SKAT, hvor SKAT korrigerede 

kapitalafkastsatserne. Såfremt ændringen har været til ugunst for skattesubjektet, vil 

årsopgørelserne blive genoptaget og blive korrigeret med de nye kapitalafkastsatser. 

Skattesubjekter som har fordel af fejlberegningen vil ikke blive korrigeret. Nedenfor ses 

kapitalafkastsatserne, som anvendes i afhandlingen.   

 

År 2009 2010 2011 2012 

Kapitalafkastsats 3% 2% 2% 1% 
Tabel 3: Kapitalafkastsatser i perioden 2009 - 2012 

 

Kapitalafkastet vil være kapitalafkastgrundlaget multipliceret med kapitalafkastsatsen jf. 

VSL § 7. Kapitalafkastet er en del af virksomhedsskatteloven og gør det mere attraktivt for 

selvstændig erhvervsdrivende at foretage aktive investeringer, frem for passive 

investeringer såsom typiske obligationsinvesteringer. Kapitalafkastet fratrækkes den 

personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten i skattesubjektets skattepligtige 

indkomst i tilfælde hvor kapitalafkastgrundlaget er positivt. Nedenfor er vist et eksempel på 

opgørelse af kapitalafkastgrundlaget ved indtræden i virksomhedsordningen samt 

beregning af kapitalafkast: 
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 2009 

 kr. 

Fast ejendom, anskaffelsessum 1.000.000 

Realkreditlån -800.000 

Kapitalafkastgrundlag 200.000 
Tabel 4: Kapitalafkastgrundlag ved forældrekøbseksempel 

 

Ovenstående eksempel er et forældrekøb. Kapitalafkastsatsen for indkomståret 2009, var 

jf. tabel 3, 3%. Kapitalafkastet beregnes på følgende måde: 

 

Kapitalafkast: 200.000 (kapitalafkastgrundlag) x 3% (kapitalafkastsats) = kr. 6.000.  

 

Skattesubjektet vil derved blive fratrukket kr. 6.000 i den personlige indkomst, der 

beskattes som kapitalindkomst. Såfremt kapitalafkastgrundlag er 0 eller negativt, vil der 

ikke foretages beregning af kapitalafkast. Kapitalafkastet kan aldrig overstige årets 

skattepligtige overskud jf. VSL §7. 

 

3.5 Mulighed for medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen 

 

Ved indtrædelse i virksomhedsordningen kommer de første overvejelser om, hvorvidt 

privat gæld må medtages i virksomhedsordningen eller ej. I lovforarbejdet, som blev 

fremlagt i 1985, samt frem til den endelige vedtagelse af virksomhedsskatteloven i 1987, 

var der organisationer, som pointerede problemstillingen omkring muligheden for 

medtagelse af privat gæld og de konsekvenser det kunne medfører.  

 

I virksomhedsskatteloven nuværende udformning skal al erhvervsmæssig gæld medtages 

i virksomhedsordningen, hvorimod privat gæld som hovedregel holdes udenfor. 

 

Organisationerne som kommenterede på lovforslaget pointerede problemstillingen 

vedrørende rentefradrag på privat gæld ved medtagelse i virksomhedsordningen. Det er 

nu muligt for selvstændig erhvervsdrivende at medtage gælden i virksomhedsordningen 

og dermed udnytte sin fulde fradragsret for renteudgifterne af den private gæld uden 
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konsekvenser. Den daværende skatteminister understregede i den forbindelse, at der ved 

indførsel af virksomhedsskatteloven er indført en selvkontrollerende effekt i VSL §11, den 

såkaldte rentekorrektion i tilfælde hvor indskudskontoen er negativ. Den selvkontrollerende 

effekt vil være medvirkende til, at skattesubjekterne ikke ser incitament til at medtage 

privat gæld i virksomhedsordningen. Rentekorrektionen er en korrektion fra personlig 

indkomst til kapitalindkomst, som bør modsvare rentefradraget. Det anses som en 

hævning når der indskydes privat gæld i virksomhedsordningen, og skattesubjektet vil i de 

fleste tilfælde ikke have mulighed for at optimere til topskattegrænsen, idet hævningen 

overstiger topskattegrænsen.   

 

En nærmere beskrivelse fa rentekorrektion, findes i kapitel 4.1.1. 

 

Ved indskydelse af privat gæld i virksomhedsordningen skal skattesubjektet være 

opmærksom på spændet mellem renten på det private lån og kapitalafkastsatsen. 

Spændet skal være af en begrænset størrelse for, at det det i henhold til lovforarbejdet er 

lovligt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. Ud fra et skattemæssigt spørgsmål 

er størrelsen af spændet ikke nærmere defineret for, at indskud af privat gæld anses for 

lovligt.  

 

Spændet mellem rentesatsen på den private gæld og kapitalafkastsatsen kan både 

påvirke rentekorrektionen positivt og negativt fra skattesubjektets synsvinkel. Spændet kan 

beskrives ud fra nedenstående eksempel, vedrørende positivt og negativt rentespænd: 

 

 2009 

Kapitalafkastsats 4% 

Rente lav 2% 

Rente høj 6% 

Tabel 5: Eksempel på rentespænd 

 

Af ovenstående eksempel, er der 2%-point spænd mellem kapitalafkastsatsen og 

rentesatsen til den positive og negative side. Der tages udgangspunkt i den oprindelige 

kapitalafkastsats, som blev offentliggjort i sommeren 2009. I forhold til VSL §11, som 
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omhandler rentekorrektionen, vil den lave rente være til SKATs fordel, da skattesubjektet 

får en højere rentekorrektion end renteomkostningerne, som medtages i 

virksomhedsordningen. Den optimale løsning for skattesubjektet vil være, at renten er 

højere end kapitalafkastsatsen, da skattesubjektet bliver rentekorrigeret for et lavere beløb 

end den medtagede renteomkostning.  

 

I lovforslaget tilbage i 1985 blev der ikke angivet et konkret spænd mellem rentesatsen på 

den private gæld og kapitalafkastsatsen. Følgende blev pointeret i ”Betænkninger over 

forslag til lov om indkomstbeskatning af selvstændige” 

 

”Ved opgørelse af indskudskontoen i startsituationen kan den skattepligtige godt 

medregne hele gælden vedrørende blandede aktiver. Hvis indskudskontoen herved bliver 

negativ, skal der foretages en rentekorrektion efter §11, medmindre den skattepligtige kan 

dokumentere, at den medregnede gæld er erhvervsmæssig. Den rente (afkastsatsen) 

svarer nogenlunde til den rente, som den skattepligtige skulle betale, hvis lånet var 

optaget privat. Herefter vil den skattepligtige normalt ikke have fordel af fradrag for renter 

af privat gæld i virksomheden.”5 

 

Ud fra ”Betænkninger over Forslag til lov om indkomstbeskatning af selvstændig”, er det 

muligt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. Renten på den private gæld og 

kapitalafkastsatsen skal være tilnærmelsesvis ens. Skattemæssigt opereres der ikke med 

et væsentlighedsniveau, som revisionsbranchen regnskabsmæssigt gør. Spændet vil 

derfor være marginalt. 

 

På baggrund af lovforarbejdet og senere reguleringer i virksomhedsskatteloven vurderes 

det, at et spænd på +/-2%, vil være et acceptabelt niveau for medtagelse af privat gæld i 

virksomhedsordningen. Det vurderes at spændet mellem kapitalafkastsatsen og 

rentesatsen er tilnærmelsesvis ens, når der i de senere kapitler. Umiddelbart kan et 

spænd på +/-2%, lyde som et stort spring, men beløbsmæssigt vil spændet være 

marginalt. På baggrund af at den selvkontrollerende effekt anvendes ved medtagelse af 

                                            
5 LFB1985-1986.1.107: ”Betænkninger over Forslag til lov om indkomstbeskatning af 
selvstændige” 
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privat gæld, såfremt der opstår en negativ indskudskonto, vil rentekorrektionen tillægges 

den personlige indkomst og blive beskattes som kapitalindkomst. I de tilfælde hvor renten 

er lavere end kapitalafkastsatsen vil der foretages en rentekorrektion af et højere beløb 

end renteomkostningerne. Renterne vil blive betalt af virksomhedsordningens midler, 

hvorfor det er en fordel af medtage den private gæld.  

 

Det er muligt at medtage den private gæld, når gælden er stiftet på tidspunktet hvor 

virksomhedsordningen etableres. Der er tale om gæld til en nuværende ejendom eller 

kassekredit, som bliver medtaget i virksomhedsordningen.  

 

På revisionskontorerne og advokatkontorerne kan der være delte meninger om, hvorvidt 

det er muligt at optage til et lån på eksempel kr. 100 mio. og medtage i 

virksomhedsordningen, uden det har relevans for skattesubjektets dagligdag og bolig mv. 

Under forudsætning af at spændet mellem rentesatsen og kapitalafkastsatsen er indenfor 

det vurderede acceptable niveau. Der vil i givet fald være tale om spekulation i 

virksomhedsordningen, hvilket fører til bedre optimeringsmuligheder i 

virksomhedsordningen. Det vurderes på denne baggrund, at der ved medtagelse af privat 

gæld kun er tale om gæld, som er stiftet ved indtrædelse i virksomhedsordningen eller 

gæld, som optages på baggrund af investering i nyt hus mv. 

 

I kapitel 4.8, vil håndteringen af afdrag på den private gæld, som medtages i 

virksomhedsordningen omhandles samt udviklingen i spændet mellem rentesatsen og 

kapitalafkastet. 

 

3.6 Delkonklusion 

 

Ovenstående kapitel vedrører indtræden i virksomhedsordningen og muligheden for 

medtagelse af privat gæld ved indtræden i virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen 

blev indført for, at give selvstændigt erhvervsdrivende samme beskatningsvilkår, som 

hovedaktionærer i kapitalselskaber. 
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For at anvende virksomhedsordningen skal skattesubjektet i et skattemæssigt henseende 

være defineret som selvstændig erhvervsdrivende. Skattesubjekter kan have en anden 

holdning end SKAT vedrørende vurdering af om skattesubjektet er selvstændig 

erhvervsdrivende. Har SKAT en anden vurdering end skattesubjektet vil skattesubjektets 

indkomst i perioden blive korrigeret i forhold til SKATs eller domstolenes afgørelse.  

 

Skattesubjekter som anvender virksomhedsordningen skal overholde bogføringsloven, 

udarbejde virksomhedsregnskab og udarbejde følgende skattemæssige specifikationer: 

 

• Indskudskonto 

• Kapitalafkastgrundlag 

• Opsparet overskud 

 

Ovenstående skattemæssige specifikationer, skal indsendes årligt samtidig med 

selvangivelsen, herudover skal der aktivt tilvælges at anvende virksomhedsordningen. 

 

Indskudskontoen opgøres for, at holdes styr på skattesubjektets indskud i 

virksomhedsordningen herunder, hvorvidt der er medtaget privat gæld i 

virksomhedsordningen og der skal foretages rentekorrektion af den negative 

indskudskonto. Kapitalafkastgrundlaget skal årligt opgøres, da kapitalafkastet vil blive 

beskattet, som kapitalindkomst frem for personlig indkomst, hvilket tilgodeser 

skattesubjektets investeringslyst. Kapitalafkastgrundlaget vil ved medtagelse af privat 

gæld blive nedsat med gældes værdi, hvilket medfører, at kapitalafkastgrundlaget i mange 

tilfælde bliver negativ hvorved der skal ikke beregnes kapitalafkast.  

 

Ved vedtagelse af virksomhedsskatteloven blev det muligt at medtaget privat gæld i 

virksomhedsordningen, idet skattesubjektet ikke er omfattet af den daværende anparts- og 

aktieselskabslov og nu selskabsloven, hvorved der ikke ville opstå ulovligt kapitalejer lån. I 

lovforarbejdet tilkendegav den daværende skatteminister, at det er lovligt at medtage 

privat gæld i virksomhedsordningen, idet den selvkontrollerende effekt blev indført, hvilket 

skulle regulere for den yderligere skattebesparelse ved medtagelse af privat gæld i 

virksomhedsordningen. Det vurderes, at den private gæld skal være eksisterende på 
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stiftelsestidspunktet af den selvstændige virksomhed eller privat gæld, som optages i 

forbindelse med flytning eller anden privat henseende, hvor der ikke er tale om 

spekulation.  

 

Det kan konkluderes, at det er lovligt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen, 

såfremt spændet mellem kapitalafkastsatsen og rentesatsen på den private gæld er på et 

acceptabelt niveau, som er vurderet til +/-2%, SKAT har i den juridiske vejledning ikke 

fastsat nogen grænse for, hvor stort rentespændet må være for ikke, at være i strid med 

lovgivningen. I tilfælde, hvor rentesatsen er lavere end kapitalafkastsatsen vil SKAT i 

forhold til den selvkontrollerende effekt, rentekorrektionen, ikke have noget mod den 

medtagne privat gæld idet skattesubjektet bliver rentekorrigeret med et større beløb end 

renteomkostningerne. Den medtagne gæld må ikke være foretaget i spekulation i forhold 

til optimering i virksomhedsordningen, f.eks. ved optagelse af et uforholdsmæssigt stort 

lån i forhold til skattesubjektets privatøkonomi.  
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4. Drift i virksomhedsordningen 
 

Indtræden i virksomhedsordningen blev beskrevet i kapitel 3. Dette kapitel vil omhandle 

elementerne ved drift i virksomhedsordningen. Kapitlet indeholder håndtering af driften i 

løbet af året samt ved årsafslutning, herunder kravene ved indsendelse af selvangivelsen. 

Herudover vil kapitlet indeholde et afsnit vedrørende håndtering af medtaget privat gæld. 

 

Der er tre lovpligtige specifikationer, som skal fremgå af de skattemæssige specifikationer. 

Specifikationerne er indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og opsparet overskud. Det 

anbefales, at der udarbejdes en specifikation af mellemregningskontoen, hvis denne 

anvendes. Specifikationer vil gøre den løbende administration nemmere og være 

medvirkende til at holde privat- og virksomhedsøkonomien adskilt.   

 

4.1 Regulering af indskudskontoen 

 

Indskudskontoen er ved indtræden i virksomhedsordningen opgjort efter regler i VSL §3, 

stk. 4. Indskudskontoen er ved etablering af skattesubjektets selvstændige virksomhed 

fastfrosset til værdien ved indtræden i virksomhedsordningen, som beskrevet i kapitel 3.3.  

 

Regulering af indskudskontoen vil ske i henhold vil VSL §3, stk. 6. Indskudskontoen 

reguleres årligt ved indkomstårets udløb, hvor årets indskud tillægges, mens overførsler til 

skattesubjektet af værdier fradrages. Der vil alene være tale om indskud og overførsler og 

ikke overskud i virksomheden. Indskudskontoen værdireguleres ikke årligt, men står til den 

oprindelige værdi, såfremt der ikke har været til- og afgange.  

 

Indskud er defineret ved overførsler fra skattesubjektets privatøkonomi til virksomheden, 

hvilket ikke gælder beløb, som bogføres på mellemregningskontoen jf. VSL §4a. Indskud 

på indskudskontoen skal foretages efter værdiansættelsesprincipper, som beskrives i 

kapitel 3.3 samt VSL §3, stk. 4. Fradrag på indskudskontoen beskrives i VSL §5 samt 

kapitel 4.3.2.  

 

Indskudskontoen har for selvstændig erhvervsdrivende to formål. Det ene er, at give et 
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udtryk for skattesubjektets indskud i virksomheden. Da indskud af aktiver er allerede 

beskattede aktiver, kan de hæves uden beskatning. For det andet er værdien af 

indskudskontoen vigtig i forhold til, hvorvidt der skal foretages rentekorrektion jf. VSL §11. 

Er indskudskontoen positiv eller 0, skal der ikke foretages rentekorrektion, selv om 

skattesubjektet har indskudt privat gæld ind i virksomheden6. Årsagen til, at der ikke skal 

foretages rentekorrektion i dette tilfældes skyldes, at det i reglerne om opgørelse af 

indskudskontoen er tilrettelagt således, at skattesubjektet får renteomkostningerne på den 

private gæld i virksomhedsordningen til at have den samme skatteværdi, som udenfor 

virksomhedsordningen.  

 

En negativ indskudskonto opstår, hvor skattesubjektet indskyder flere passiver end aktiver 

i virksomhedsordningen. Såfremt skattesubjektet kan dokumentere, at alle passiverne er 

erhvervsmæssige, vil indskudskontoen blive nulstillet jf. VSL §3 stk. 5. Negativ 

indskudskonto kan også opstå ved, at skattesubjektet overfører flere aktiver end de årlige 

overskud og indskudskontoen giver lov til. Når en indskudskonto er negativ, vil der 

foretages rentekorrektion efter VSL §11.  

 
4.1.1 Rentekorrektion 

 

En virksomhedsordning i drift, hvor der er negativ indskudskonto, skal der beregnes 

rentekorrektion i henhold til VSL §11. Rentekorrektionen er med til at sikre, at 

virksomhedsordningen ikke bliver udnyttet ved, at selvstændige erhvervsdrivende uden 

videre kan medtage privat gæld i virksomhedsordningen. Rentekorrektionen kaldes den 

også selvkontrollerende effekt.  

 

Rentekorrektionsreglerne er beskrevet i VSL §11, hvor der findes to regelsæt for 

beregning af rentekorrektion. Det første er omhandlet i VSL §11, stk. 1 og det andet i VSL 

§11, stk. 2.  

 

Det første regelsæt omhandler tilfælde, hvor indskudskontoen er negativ ved 

                                            
6 Der ses her bort fra VSL § 11 stk. 2, vedrørende hævning og indskud indenfor samme 
indkomstår. 
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indkomstårets begyndelse og udløb. I henhold VSL §11, stk. 1, beregnes 

rentekorrektionen af den mindst negative af henholdsvis den størst negative af 

indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo. Rentekorrektionen vil 

maksimalt kunne udgøre virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med eventuelle 

kurstab og nedsat med kursgevinster, som er skattepligtige i henhold til kursgevinstloven 

(KGL). Nedenfor er vist to eksempler, hvor regelsættet anvendes. 

 

 Eksempel 1 Eksempel 2 
2009, 3% Værdi Korrektion Værdi Korrektion 

Indskudskonto, primo -200.000 
10.500 

-100.000 
7.500 

Indskudskonto, ultimo -350.000 -250.000 

Kapitalafkastgrundlag, primo -225.000 
11.250 

50.000 
2.250 

Kapitalafkastgrundlag, ultimo -375.000 -75.000 

Nettorenteudgifter  25.000  20.000 

Rentekorrektion jf. VSL §11 stk. 1.  10.500  2.250 
Tabel 6: Beregning af rentekorrektion jf. VSL §11 stk. 1 

 

I eksemplet i tabel 6, vedrørende beregning af rentekorrektion, er begge regler vedrørende 

valg af den mindst negative af de størst negative blevet anvendt, idet rentekorrektionen i 

eksempel 1 er de kr. 10.500 (indskudskontoen), og i eksempel 2 er kr. 2.250 

(kapitalafkastgrundlaget). Begrænsning i VSL §11 stk. 1, som ikke anvendes er, at 

rentekorrektionen maksimalt kan udgøre nettorenteudgifterne i virksomheden. 

 

I VSL§ 11 stk. 2 findes reglerne om overførsel af værdier og indskud inden for samme 

indkomstår. Hvis der, jf. VSL §5, overføres værdier til skattesubjektet og skattesubjektet 

indenfor samme indkomstår indskyder værdier, jf. VSL §3 stk. 1, vil der beregnes 

rentekorrektion af de overførte værdier. Rentekorrektionen vil maksimalt kunne udgøre 

indskuddet multipliceret med kapitalafkastsatsen. Nedenfor er vist to eksempler, hvor 

reglen i VSL §11 stk. 2 anvendes. 
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2009, 3%    

Eksempel 1: kr. 
Beregnet 

rentekorrektion Rentekorrektion 

Overførsel jf. VSL §5 (1. juni) 450.000 13.500 

7.500 Indskud jf. VSL §3 stk. 1 (30. 

september) 

250.000 7.500 

    

Eksempel 2:    

Indskud jf. VSL §3 stk. 1 (20. 

februar) 

300.000 9.000 

9.000 

Overførsel jf. VSL §5 (30. april) 100.000 3.000 
Tabel 7: Rentekorrektion efter VSL §11 stk. 2 

 

I henhold VSL § 11 stk. 2 skal der foretages rentekorrektion i tilfælde, hvor der foretages 

indskud og overførsel i samme indkomstår. Dette gælder også, hvis overførslen er større 

end indskuddet. I eksempel 1, jf. tabel 7, hvor skattesubjektet foretager en overførsel 

medio året, og foretager et indskud ultimo året, skal der foretages rentekorrektion i 

henhold til VSL §11 stk. 2. Rentekorrektionen kan maksimalt blive rentekorrektionen af 

indskuddet, også selv om beløbet er lavere end selve overførslen. Rentekorrektionen som 

beskattes kapitalindkomst udgør kr. 7.500. I eksempel 2, hvor indskuddet er sket før 

overførslen, skal der nødvendigvis ikke foretages rentekorrektion jf. VSL §4a 

(mellemregningskonto), idet beløbene kan bogføres på en særskilt mellemregningskonto i 

bogholderiet. I dette tilfælde vil skattesubjektet slippe for rentekorrektionen på kr. 9.000, 

såfremt indskuddet bogføres på mellemregningskontoen. 

 

4.2 Mellemregningskonto 

 

I VSL §4a vedrører mellemregningskontoen, og gør det muligt at indskyde penge i 

virksomheden, uden det påvirker indskudskontoen. Indskud og hævninger på 

mellemregningskontoen vil ikke blive beskattet. Mellemregningskontoen forrentes ikke i 

henhold til VSL §4a stk. 2. Mellemregningskontoen må ikke anvendes ved etablering af 

selvstændig virksomhed, der skal indskudskontoen forsat anvendes. Ved negativ 
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mellemregningskonto, skal denne udlignes i overensstemmelse med hæverækkefølgen, 

som er beskrevet i VSL §5 samt i kapitel 4.3.2. 

 

4.3 Hævninger i virksomheden 

 

Årets hævninger i virksomheden er udtryk for, hvor meget skattesubjektet hæver af årets 

overskud i årets løb til dækning af skattesubjektets private udgifter. Kapitlet vil vedrøre 

”Hensættelse til faktisk senere hævning” og ”Hæverækkefølgen og den udvide 

hæverækkefølge”. 

 
4.3.1 Hensættelse til faktisk senere hævning 

 

Hensættelse til faktisk senere hævning er et udtryk for, at skattesubjektet sjældent kender 

det skattemæssige resultat ved indkomstårets udløb. Såfremt skattesubjektet har foretaget 

færre hævninger, end topskattegrænsen giver mulighed for, har skattesubjektet mulighed 

for at lade sig beskatte op til topskattegrænsen og optimere virksomhedsordningen. Den 

faktiske hensættelse til senere hævning, vil efter beskatningen kunne hæves uden 

beskatning.  

 
4.3.2 Hæverækkefølge og den udvidede hæverækkefølge 

 

Hæverækkefølgen er et grundelement i virksomhedsordningen. Hæverækkefølgen sikrer, 

at der foretages beskatning af alle midler, som hæves i virksomheden, og at 

skattesubjektet ikke bliver dobbeltbeskattet.  

 

Hæverækkefølgen beskrives i VSL §5. Hæverækkefølge blev indført i forbindelse med 

virksomhedsskattelovens indførsel i 1987. Herudover har SKAT i den juridiske vejledning 

afsnit C.C.5.2.7.3 beskrevet den udvidede hæverækkefølge, som er den, der anvendes i 

praksis. Den udvidede hæverækkefølge har følgende yderligere tilføjelser i forhold til 

hæverækkefølgen beskrevet i VSL §5: 

 

• Driftsomkostninger, som er betalt med private midler, som vedrører virksomheden 
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• Overførsel til medarbejdende ægtefælle 

• Overførsel til dækning af virksomhedsskat 

 

Den udvidede hæverækkefølge vil være udformet således: 

 

1. Driftsomkostninger, som er betalt med private midler vedrørende virksomheden (ej 

del af mellemregningskontoen) 

2. Overførsel til medarbejdende ægtefælle (ej del af mellemregningskontoen) 

3. Overførsel til dækning af virksomhedsskat 

4. Overførsel af beløb hensat til faktisk senere hævning primo 

5. Overførsel af kapitalafkast, ej del af særskilt konto 

6. Årets personlige indkomst 

a. Overførsel af resterende overskud der hæves 

b. Overførsel fra konto for opsparet overskud der hæves 

7. Overførsel fra indskudskontoen 

8. Overførsler udover indskudskontoen 

 

Den udvidede hæverækkefølge består således af 8 punkter, hvor hævning i virksomheden 

starter med nr. 1 og så fremdeles. I hæverækkefølgen vil punkt 1, 2, 3, 4, 7 og 8 kunne 

hæves skattefrit, idet de allerede er beskattet hos skattesubjektet, hvorimod punkt 5 og 6 

vil være skattepligtigt for skattesubjektet. 

 

Årsagen til, at man i virksomhedsordningen har denne sondring i hæverækkefølgen er, at 

man i de først nævnte punkter har lavet overførsler til virksomheden med beskattede 

midler. Punkt 2 vedrører overførsel til medarbejdende ægtefælle, som skal beskattes hos 

ægtefællen. Ved overførsler udover indskudskontoen, vil de betragtes som privat lån, 

hvorved der skal foretages rentekorrektion. Der henvises endvidere til kapitlet 4.1.1.  

 

Virksomhedsskatten som betales aconto, påhviler skattesubjektet, da der her er tale om 

en selvstændig virksomhed. Det er jf. VSL §5 stk. 3 muligt at overføre beløb til dækning af 

virksomhedsskatten til skattesubjektets privatøkonomi, uden overførslen skal beskattes.  

 



Side 33 af 121 
 

Såfremt skattesubjektet i årets løb har foretaget færre hævninger end topskattegrænsen 

tillader, vil det skattemæssigt være optimalt at optimere virksomhedsordningen til 

topskattegrænsen, hvorved skattesubjektet får en hensættelse til faktisk senere hævning. 

En hensættelse til faktisk senere hævning kan, jf. kapitel 4.3.1, hæves skattefrit.  

 

Årets kapitalafkast skal efter VSL §7, henregnes til kapitalindkomst efter reglerne i kapitel 

4.4 vedrørende regulering af kapitalafkast. Det er en tvungen overførsel fra personlig 

indkomst til kapitalindkomst, som tilgodeser skattesubjektets investeringslyst i den 

selvstændige virksomhed. 

 

Skattesubjekter, som hæver mere end årets overskud og samtidig har opsparet overskud, 

kan hæve af dette. Opsparet overskud er aconto beskattet med virksomhedsskat efter 

selskabsskatteprocenterne. Hævning af opsparet overskud sker efter FIFO princippet7, 

ældst opsparet overskud anvendes først. Hvis skattesubjektets hævning er større end det 

samlede opsparede overskud, vil den resterende del af hævningen kunne hæves skattefrit 

på indskudskontoen. 

 

4.4 Regulering af kapitalafkastgrundlag 

 

I kapitlet vedrørende indtræden i virksomhedsordningen opgøres kapitalafkastgrundlaget 

ved indtræden i virksomhedsordningen. Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for, hvor stor 

den investerede kapital er. Kapitalafkastgrundlaget primo reguleres ved årsafslutningen i 

forhold til de nye værdier samt til- og afgange i årets løb.  

 

Kapitalafkastgrundlaget består som nævnt i kapitel 3.4 af virksomhedens aktiver fratrukket 

virksomhedens passiver. Kapitalafkastgrundlaget reguleres årligt i forhold til de nye 

værdier for hvert enkelt aktiv samt fratrukket virksomhedens passiver. Reguleringen 

foretages på baggrund af VSL §8, hvori værdiansættelse af aktiver og passiver i 

kapitalafkastgrundlaget er beskrevet. Nedenfor ses en oversigt over 

værdiansættelsesprincipperne: 

                                            
7 FIFO : First In, First Out 
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Aktiv Værdiansættelse 

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum inkl. forbedringer 

Driftsmidler og skibe Afskrivningsgrundlag primo, dog ikke hvis saldo er negativ 

Blandede benyttede driftsmidler Afskrivningsgrundlag primo 

Driftsmidler, der hidtil har været 

anvendt privat 

Handelsværdi 

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

Husdyrbesætninger Normalhandelsværdi eller handelsværdi efter nedskrivning, 

hvis nedskrevne værdi overstiger normalhandelsværdi 

Goodwill Internt oparbejdet goodwill værdiansættes til kr. 0 

Goodwill anskaffet efter 1/1 1999: Kontantomregnet 

anskaffelsessum fratrukket afskrivninger 

Goodwill anskaffet før 1/1 1999: Særlige regler er gældende 

Andre aktiver Kontantomregnet anskaffelsessum fratrukket afskrivninger 

Finansielle aktiver Kursværdi 

Gæld Kursværdi 

Løbende ydelser Kapitaliseret værdi af ydelser 
Tabel 8: Værdiansættelse af kapitalafkastgrundlag 

 

Værdiansættelsesprincipperne er medvirkende til at give selvstændig erhvervsdrivende 

større investeringslyst, idet kapitalafkastgrundlaget multipliceret med kapitalafkastsatsen, 

som i 2012 var 1%, er udtryk for kapitalafkastet, som flyttes fra personlig indkomst til 

kapitalindkomst. 

 

Til illustration af beregning af kapitalafkastet vises nedenfor et eksempel på 

kapitalafkastgrundlag for en forældrekøbs lejlighed: 
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 2012 
Fast ejendom (lejlighed) anskaffelsessum inkl. kr. 

65.000 i forbedring 1.465.000 

Realkreditlån (80% belåning af kr. 1,4 mio.) -1.120.000 

Kapitalafkastgrundlag 345.000 

  

Kapitalafkast (2012: 1%) 3.450 
Tabel 9: Kapitalafkast for forældrekøbs eksempel 

 

Kapitalafkastet udgør i dette tilfælde kr. 3.450, hvilket fragår den personlige indkomst og 

tillægges kapitalindkomsten hos skattesubjektet.  

 

Der findes to undtagelser, hvor beregning af kapitalafkast ikke finder anvendelse, eller 

som begrænser kapitalafkastet.  

 

1. Der beregnes ikke kapitalafkast, hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt 

2. Kapitalafkastet må ikke overstige årets skattepligtige overskud efter fradrag for 

overført beløb til medarbejdende ægtefælle 

 

Hvis ovenstående to undtagelser ikke finder anvendelse, vil kapitalafkastet udgøre kr. 

3.450. 

 

4.5 Opsparede overskud 
 

En af årsagerne til, at virksomhedsskatteloven blev indført tilbage i 1987, var at give 

selvstændige erhvervsdrivende lignende beskatningsmuligheder, som hovedaktionærer i 

kapitalselskaber har. 

 

I virksomhedsordningen blev det muligt at opspare overskud til senere hævning. Opsparet 

overskud i virksomhedsordningen er det samme, som overført resultat i et kapitalselskab. 

Beskatningen foretages endvidere efter samme principper.  
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Skattesubjektet skal af opsparede overskud betale en aconto skat, inden det kommer til 

reel beskatning ved hævning. Opsparet overskud beskattes efter 

selskabsskatteprocenten, som i afhandlingen er 25%. De historiske 

selskabsskatteprocenter kan ses i tabel 1. Selskabsskatteprocent blev den 27. juni 2013 

ændret til gradvist falde fra de nuværende 25% til 22% i 2016.  

 

Ændringerne i selskabsskatteprocenterne har påvirkning på skattesubjektets opsparede 

overskud, da de enkelte indkomstår kan være beskattet forskelligt. Det er derfor vigtigt at 

holde øje med, hvilket indkomstår det opsparede overskud vedrører. 

 

Ved hævning af et tidligere opsparet overskud tillægges hævningen den dertil tilsvarende 

virksomhedsskat skattesubjektets personlige indkomst jf. VSL §10, stk. 3. Ved beregning 

af skattesubjektets slutskat for indkomståret, vil virksomhedsskatten fragå, så 

skattesubjektet ikke bliver dobbeltbeskattet.   

 

4.6 Underskud 

 

I virksomhedsordningen er det muligt at fremføre underskud, ligesom i et kapitalselskab. 

Selvstændige erhvervsdrivende er således ligestillet med hovedaktionærer i 

kapitalselskaber.  

 

SKAT kan imidlertid sætte spørgsmålstegn ved, om der er tale om en selvstændig 

virksomhed, hvis der over en årrække kun fremkommer underskud, og skattesubjektet 

derved opnår fradrag i sin personlige indkomst. En selvstændig erhvervsdrivende har 

etableret virksomhed for at have en positiv indtjening, og kan ses som skattesubjektets 

primære indtjeningsgrundlag. 

 

Et underskud i virksomhedsordningen modregnes i opsparet overskud, med tillæg af den 

dertil tilsvarende virksomhedsskat og medregnes i virksomhedsindkomsten. Kontoen for 

opsparet overskud bliver reduceret med underskuddet inkl. virksomhedsskatten efter 

reglerne i VSL §13, stk. 1. Den betalte virksomhedsskat, som tillægges det skattepligtige 

underskud, vil efter reglerne i VSL §10 stk. 3 udbetales kontant, eller efter reglerne i VSL 
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§10 stk. 4 blive fremført. 

 

I det tilfælde, hvor skattesubjektet har underskud i sin virksomhed, men det ikke kan 

reducere opsparet overskud, skal hele eller det resterende underskud fratrækkes den 

positive kapitalindkomst. Hvis skattesubjektet er gift, eller har en samlevende ved 

indkomstårets udløb, fradrages underskuddet med beløbet svarende til ægtefællernes 

samlede positive kapitalindkomst, hvilket er gældende, uanset om den samlede 

kapitalindkomst bliver negativ jf. VSL § 13, stk. 2. 

 

Et underskud, som ikke kan blive fradraget i opsparet overskud og i den positive 

kapitalindkomst, skal efter reglerne i VSL § 13, stk. 3 fradrages i skattesubjektets 

personlige indkomst, også selv om den bliver negativ. Underskud, som fradrages i 

kapitalindkomst og personlig indkomst, vil tillige fradrages i den skattepligtige indkomst, 

selv om den skattepligtiges indkomst bliver negativ.  

 

Nedenfor er vist et eksempel på, hvorledes underskud håndteres i praksis. Eksemplet er 

en enlig selvstændig erhvervsdrivende. Skattesubjektet har udover virksomhedsresultat og 

opsparet overskud fra 2008 en personlig indkomst på kr. 50.000 før AM-bidrag, 

renteindtægter på kr. 5.000 og renteudgifter på kr. 1.000.  

 

 Opsparet 
overskud 

Aconto skat Opsparet overskud 
inkl. aconto skat 

Opsparet overskud 2008 75.000 25.000 100.000 
Tabel 10: Specifikation opsparet overskud, eksempel underskudsmodregning 

 

Opsparet overskud i 2008 er blevet beskattet med 25% aconto skat i henhold til 

selskabsskatteprocenten for 2008. 
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Virksomhedsresultat 2009 

Virksomhedsresultat før renter -200.000 

Renteindtægter 2.000 

Renteomkostninger -50.000 

Virksomhedsresultat  -248.000 
Tabel 11: Specifikation virksomhedsresultat, eksempel underskudsmodregning 

 

Virksomhedsresultat for 2009, vil i henhold til VSL § 13, stk. 1 blive reduceret med 

opsparet overskud inkl. aconto skat fra indkomståret 2008 jf. nedenstående opgørelse: 

 

Virksomhedsresultat til indregning 2009 

Virksomhedsresultat jf. tabel 9 -248.000 

Opsparet overskud 2008 jf. tabel 8 100.000 

Virksomhedsresultat efter modregning -148.000 
Tabel 12: Modregning opsparet overskud, eksempel underskudsmodregning 

 

Virksomhedsresultatet, som ses i tabel 12, vil indgå i skattesubjektets opgørelse af det 

skattepligtige resultat for indkomståret 2009. Det antages her, at skattesubjektet ikke har 

nogen skattemæssige reguleringer til virksomhedsresultat, hvorfor dette kan anvendes ved 

indregning i skattesubjektets skattepligtige indkomst. Nedenfor vises opgørelse af den 

skattepligtige indkomst for indkomståret 2009. 
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 Indkomst før 

AM-bidrag 

AM-bidrag 

(8%) 

Indkomst efter 

AM-bidrag 

 

Lønindkomst 50.000 4.000 46.000  

Virksomhedsresultat   -144.000  

Personlig indkomst    -98.000 

     

Renteindtægter   5.000  

Renteudgifter   -1.000  

Kapitalindkomst fra virksomhed   -4.000  

Kapitalindkomst i alt    0 

     

Beskæftigelsesfradrag   -2.215  

Ligningsmæssige fradrag    -2.215 

     

Skattepligtig indkomst    -100.215 
Tabel 13: Opgørelse af skattepligtigt resultat, eksempel underskudsmodregning 

 

Som det ses i tabel 13, vil skattesubjektet ved opgørelse af den skattepligtiges indkomst 

først modregne underskud i virksomheden i positiv kapitalindkomst. Den positive 

kapitalindkomst udgør herefter kr. 0. Den samlede skattepligtige indkomst bliver  

kr. -100.215, som kan fradrages i kommende års positive skattepligtige resultat, hvoraf kr. 

-98.000 kun kan modregnes i positiv personlig indkomst i kommende års 

indkomstopgørelser.  

 

4.7 Resultatdisponering 

 

Selvstændig erhvervsdrivendes skattepligtige virksomhedsindkomst skal efter VSL §6, stk. 

1 beskattes som lønmodtager indkomst i henhold til lovgivningen.  

 

Skattesubjektets skattepligtige indkomst opgøres efter jf. VSL § 10, stk. 1 og 2, hvor der 

foretages overskudsdisponering. Overskudsdisponeringen er med til at sikre, at 

skattesubjektet ikke bliver dobbeltbeskattet samt sørge for, at opdelingen mellem personlig 
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indkomst, kapitalindkomst og opsparet overskud foretages korrekt. I nedenstående figur vil 

overskudsdisponering illustreres, hvor skattesubjektet optimeres til topskattegrænsen i 

2012. 

 

 
Figur 3: Egen tilvirkning: Overskudsdisponering, optimeret til topskattegrænsen i 2012 

 

Ovenstående overskudsdisponering er udarbejdet ud fra, at skattesubjektet har en 

virksomhedsindkomst på kr.800.000, et kapitalafkastgrundlag på kr. 3.000.000 og derved 

et kapitalafkast på kr. 30.000, idet kapitalafkastsatsen i 2012 er fastsat til 1%. 

Skattesubjektet har hævet kr. 200.000 i året og ønsker at foretage indkomstudjævning ved 

optimering til topskattegrænsen. Topskattegrænsen udgør i 2012 kr. 389.900, men da 

kapitalafkast udgør kr. 30.000, er topskattegrundlaget kr. 359.900 før AM-bidrag. Den 

ønskede personlige indkomst udgør kr. 359.900 x100/(100-8)= kr. 391.192. 

Skattesubjektet vil ikke beskattes af topskat, men vil af opsparet overskud betale aconto 

skat svarende til selskabsskatteprocenten.  

 

En optimering, jf. figur 3, er indkomstudjævning. Skattesubjektet foretager opsparing, som 
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kan anvendes i tider, hvor virksomheden leverer dårligere resultater. For at kunne 

optimere til topskattegrænsen skal skattesubjektet have foretaget færre hævninger end 

topskattegrænsen. Hvis hævningerne i året er højere end topskattegrænsen, vil det ikke 

være muligt at optimere til topskattegrænsen, og skattesubjektet skal betale topskat. 

 

4.8 Regulering af privat gæld 

 

Der opstår to centrale problemstillinger i tilfælde, hvor privat gæld er medtaget i 

virksomhedsordningen. Har udviklingen i rentespændet mellem kapitalafkastsatsen og 

rentesatsen påvirkning på, om det forsat er lovligt at medtage privat gæld, samt hvordan 

afdrag håndteres i virksomhedsordningen.  

 

I virksomhedsordningen er den selvkontrollerende effekt indført og udløses ved negativ 

indskudskonto. Den selvkontrollerende effekt udløses ikke i tilfælde, hvor der indskydes 

privat gæld, og indskudskontoen forbliver positiv. Den selvkontrollerende effekt beregner 

rentekorrektion af værdien af den negative indskudskonto og ikke den indskudte gæld, 

hvilket betyder, at den i begrænset omfang regulerer for den medtagne private gæld. 

 

Som beskrevet i kapitel 4.1.1 vedrørende rentekorrektionen, som er den selvkontrolle-

rende effekt i virksomhedsordningen, burde rentekorrektionen være medvirkende til, at 

skattesubjekter ikke ville medtage privat gæld i virksomhedsordningen og derved få 100% 

rentefradrag for de private renteomkostninger i stedet for de ca. 33,5% fradrag ved 

kapitalindkomst. Den selvkontrollerede effekt skulle medføre en rentekorrektion svarende 

til renterne på den medtagne private gæld.  

 

Som eksempel herpå, har et skattesubjekt før indskud af privat gæld en indskudskonto på 

kr. 2.500.000, og der medtages privat gæld for kr. 3.000.000. Indskudskontoen udgør 

således kr. -500.000. Til illustration af påvirkningen af den selvkontrollerende effekt, har 

skattesubjektet i nedenstående eksempel samme rentesats på den private gæld, som 

kapitalafkastsatsen i 2009, 3% (den korrigerede kapitalafkastsats).  
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 2009 

Indskudskonto før medtagelse af privat gæld 2.500.000 

Privat gæld (bliver medtaget i virksomhedsordningen) -3.000.000 

Indskudskonto efter medtagelse af privat gæld -500.000 

  

Renteomkostninger privat gæld 90.000 

Rentekorrektion af negativ indskudskonto 15.000 
Tabel 14: Eksempel indskud af privat gæld i virksomhedsordningen 

 

Som det ses ovenfor i tabel 14, vil skattesubjektet have renteudgifter for kr. 90.000 til et 

fradrag på ca. 33,5%, hvis gælden er medtaget i virksomhedsordningen og  opnår 

skattesubjektet fuldt rentefradrag for kr. 90.000, og vil rentekorrigeres for kr. 15.000, idet 

indskudskontoen udgør kr. -500.000. Den selvkontrollerende effekt vil have begrænset 

effekt, idet hele den private gæld ikke bliver rentekorrigeret. Det er ikke ualmindeligt, at der 

er forskel på kapitalafkastsatsen og den effektive rente på den private gæld, hvorfor der i 

lovforarbejdet er anvendt ordvalget ”nogenlunde” til beskrivelse af spændet mellem 

kapitalafkastsatsen og renten på den private gæld.  

 

I perioden 1987 til 2010 har der været tre tilfælde, hvor skattemyndighederne har haft 

sager ved domstolene vedrørende misbrug af virksomhedsordningen, herunder et hul i 

den tidligere formulering af VSL §11, hvor det var muligt at undgå rentekorrektion, såfremt 

skattesubjektet indskød gæld i starten af året og foretog en gældsudligning ultimo året. 

Sagerne TfS1991.568.LSR, TfS1992.386.LSR og TfS.1998.245HH omhandler 

skattesubjekter, som ved indgangen af indkomståret indskød privat gæld og opnåede øget 

rentefradrag. Skattesubjekterne reetablerede indskudskontoen med et tilsvarende beløb 

lige inden indkomstårets udløb. Skattesubjekterne blev ikke rentekorrigeret af den private 

gæld, men opnåde fuldt rentefradrag for den private gæld i virksomhedsordningen.  

 

Hovedargumenterne i ovennævnte sager, som enten er behandlet i landsskatteretten eller 

højesteret er, at den medtagne gæld, som bliver indskudt primo året og udtaget inden 

opgørelse af indskudskontoen ultimo, uomtvistet alene har privat karakter. 

Skattemyndighederne pointerede, at årsagen til, at skattesubjektet har foretaget disse 

posteringer på indskudskontoen skyldes, at skattesubjekterne ville have fuldt rentefradrag 
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for private renteudgifter og undgå rentekorrektion. Altså med andre ord, omgåelse af 

loven. 

 

Ovennævnte sager er misbrug med virksomhedsordningen, hvilket ikke længere er muligt i 

den nuværende virksomhedsskattelov, hvor der beregnes rentekorrektion af den størst 

negative af henholdsvis indskudskontoen primo og ultimo jf. VSL §11 og ikke kun ultimo, 

som man gjorde inden vedtagelse af ”Forenkling af virksomhedsordningen, afskaffelse af 

25 pct’s tillægget m.v.”8.  

 

Et andet element, som skal håndteres ved medtagelse af privat gæld i virksomheds-

ordningen er afdrag på den private gæld. Afdrag vil normalt betales af beskattede midler. 

Ved medtagelse af gælden i virksomhedsordningen, vil afdragene kunne betales med 

virksomhedsordningens midler, ligesom renteudgifterne. 

 

Det vil være muligt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, såfremt der ikke 

anmodes om nulstilling af indskudskontoen. Faktum er, at SKAT kun i tilfælde, hvor der 

anmodes om nulstilling af indskudskontoen, vil have fokus på, hvad der indgår i 

indskudskontoen. Der er på denne baggrund ”næsten” frit spil, vedrørende indskydelse af 

privat gæld i virksomhedsordningen. Når den private gæld er indskudt i 

virksomhedsordningen, og skattesubjektet har negativ indskudskonto, vil det være muligt 

for skattesubjektet at foretage afdrag på gælden via virksomhedsordningens midler og 

derved lavt beskattede midler, frem for fuldt beskattede midler. Lovmæssigt findes der 

ingen kendelser på, hvorvidt afdrag på privat gæld skal håndteres i virksomhedsordningen. 

Hvis afdrag på privat gæld foretages med virksomhedsordningens midler, vil behovet for 

hævninger være reduceret, hvilket derved giver yderligere mulighed for opsparing af 

overskud.  

 

Indskud af privat gæld efter indtræden i virksomhedsordningen behandles som en 

hævning i hæverækkefølgen, hvilket vil være uhensigtsmæssigt i tilfælde, hvor der er 

opsparet overskud i virksomhedsordningen.  

                                            
8 Lov 1996-12-27 nr 1217 om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af 
virksomhedsordningen, afskaffelse af 25 pct.s tillægget mv.) 
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4.9 Delkonklusion 

 

Kapitlet har omhandlet drift i virksomhedsordningen, herunder håndtering af privat gæld. 

Som det fremgår, er der mange af elementerne, som skattesubjektet skal være opmærk-

som på ved anvendelse af virksomhedsordningen, hvorfor det er almindeligt at anvende 

en skatterådgiver til at assistere med udarbejdelse af virksomhedsordningen.  

 

Indskudskontoen reguleres med skattesubjektets indskud i årets løb, hvis skattesubjektet 

medtager privat gæld i virksomhedsordningen, mens virksomhedsordningen er i drift, vil 

det betegnes som en hævning i virksomhedsordningen, hvor kapitalafkast, tidligere 

opsparet overskud samt det resterende overskud for året, vil blive modregnet i den 

samlede hævning i året.  

 

Kapitalafkastgrundlaget skal årligt reguleres i henhold til ultimo værdierne i 

virksomhedsregnskabet samt hensættelse til faktisk senere hævning. 

Kapitalafkastgrundlaget reguleres i henhold vil VSL §5, som er de samme 

værdiansættelsesprincipper, som ved indtræden i virksomhedsordningen.  

 

En af de komplicerede ting ved anvendelse af virksomhedsordningen er resultat-

disponeringen, som optimerer den skattepligtige indkomst til topskattegrænsen, samt at 

skattesubjektet overholder den udvidede hæverækkefølge i henhold til den juridiske 

vejledning. Det er vigtigt at holde styr på hæverækkefølge, herunder hensættelse til 

senere faktisk hævning samt opsparet overskud. Årsagen hertil er, at hensættelse til 

faktisk senere hævning er beskattet som personlig indkomst, og kan hæves skattefrit. 

Konto for opsparet overskud har i de senere år, og igen i de kommende år, haft ændringer 

i selskabsskatteprocenten som bevirker, at aconto beskatningen har ændret sig over tid. 

Skattesubjektet skal have fradrag for den betalte aconto skat, som skattesubjektet har 

betalt ved beskatning af opsparet overskud, når den kommer til udbetaling og beskattes 

som personlig indkomst.  

 

Skattesubjekter har i virksomhedsordningen mulighed for at fremføre underskud, som er 
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opstået i skattesubjektets selvstændige virksomhed, ligesom i kapitalselskaber. 

Skattesubjektets positive kapitalindkomst udlignes først, før underskuddet bliver fratrukket 

i den personlige indkomst.  

 

Skattesubjekter har mulighed for at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, når 

virksomhedsordningen er i drift. Indskud af privat gæld er en hævning i virksomheds-

ordningen, hvor der skal modregnes kapitalafkast, opsparet overskud samt årets 

skattepligtige resultat, før beløbet indgår på indskudskontoen. Gæld, som er medtaget i 

virksomhedsordningen, vil SKATs fokus være udviklingen i spændet mellem 

kapitalafkastsatsen og rentesatsen på den private gæld, som er medtaget i 

virksomhedsordningen. I de seneste år er de variabelt forrentede lån kommet frem, hvilket 

har medvirket, at nationalbankens opgjorte kassekreditrente for ikke finansielle 

virksomheder hovedsagligt lægger sig op af disse lånetyper. Spændet mellem 

kapitalafkastsatsen og et fastforrentet lån, som blev etableret i 2009, har udviklet sig i en 

væsentlig negativ retning, hvilket gør det mere fordelagtigt at medtage fastforrentet privat 

gæld i virksomhedsordningen9. Hvis gælden er medtaget i 2009, hvor renten og 

kapitalafkastsatsen er inden for spændene på +/-2%, og udviklingen efterfølgende bliver til 

skattesubjektets fordel, kan SKAT ikke kræve, at den private gæld udtages af 

virksomhedsordningen igen. Skattesubjektet har i god tro medtaget den private gæld i en 

periode, hvor spændet mellem kapitalafkastsatsen og rentesatsen var indenfor det 

acceptable niveau og har ikke indflydelse på, hvorledes det finansielle marked udvikler sig 

i den efterfølgende periode.  

 

 
  

                                            
9 Der henvises til case eksemplet, hvor sammenligning er foretaget. 
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5. Udtrædelse af virksomhedsordningen 
 

Skattesubjektet skal aktivt vælge, om der ønskes fortsættelse med anvendelse af virksom-

hedsordningen ved indsendelse af selvangivelsen årligt. Hvis skattesubjektet af forskellige 

årsager ikke ønsker at forsætte i virksomhedsordningen, er der en række forhold, som 

skattesubjektet skal være opmærksom på.  

 

I dette kapitel vil de almindelige årsager til udtræden af virksomhedsordningen blive 

gennemgået, herunder konsekvenserne for skattesubjektets personlige indkomst samt den 

eventuelt medtagne private gæld. 

 

5.1 Udtrædelse af virksomhedsordningen uden ophør af selvstændig 

virksomhed 
 

Udtrædelse af virksomhedsordningen uden ophør af selvstændig virksomhed kan ske af 

forskellige årsager, enten ved frivilligt ophør eller ved, at virksomhedsskattelovens-

bestemmelser om selvstændig virksomhed ikke længere opfyldes. Uanset hvilken årsag 

der er tale om, skal skattesubjektet som hovedregel beskattes efter personskatteloven, 

medmindre skattesubjektet vælger beskatning efter kapitalafkastordningen i over-

ensstemmelse med VSL §22. Såfremt der forsat drives selvstændig virksomhed vil 

kapitalafkastordningen være at foretrække. 

 

Ved udtræden af virksomhedsordningen er det ikke kun fremtidige resultater, som påvirkes 

af valget, men også tidligere års resultater, herunder eventuelle opsparede overskud i 

virksomhedsordningen. Ved udtrædelse af virksomhedsordningen uden ophør af 

selvstændig virksomhed, vil skattesubjektet jf. VSL §15b stk. 1 skulle beskattes af det 

opsparede overskud i året, hvor virksomhedsordningen ophører.  Praktisk betyder det, 

hvis skattesubjektet indtil indkomståret 2012 har anvendt virksomhedsordningen og ved 

indsendelse af selvangivelsen for 2012 fravælger virksomhedsordningen, kommer 

skattesubjektets opsparede overskud til beskatning i skattesubjektets personlige indkomst 

i indkomståret 2012. I nedenstående tabel er vist et eksempel på beskatning af opsparet 
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overskud: 

 

Opsparet overskud til beskatning 

 Brutto Aconto skat Netto 

Opsparet overskud 1999 - 2000 (netto 68%) 150.000 48.000 102.000 

Opsparet overskud 2001 - 2004 (netto 70%) 252.150 75.645 176.505 

Opsparet overskud 2005 - 2006 (netto 72%) 422.900 118.412 304.488 

Opsparet overskud 2007 - 2011 (netto 75%) 211.000 52.750 158.250 

Til beskatning i 2012 1.036.050 294.807 741.243 
Tabel 15: Eksempel beskatning af opsparet overskud 

 

Ved ophør af virksomhed vil kr. 1.036.050 komme til beskatning i skattesubjektets per-

sonlige indkomst i 2012, da skattesubjektet har fravalgt virksomhedsordningen. Aconto 

skatten på kr. 294.807 vil modregnes i den endelige indkomstopgørelse. I ovenstående 

eksempel overstiger beskatningsgrundlaget topskattegrænsen, hvilket betyder en hård 

beskatning, hvor der ikke er mulighed for indkomstudjævning.  

 

I det tilfælde, hvor skattesubjektet har drevet selvstændig virksomhed, og ikke har haft 

nævneværdige resultater, men har medtaget erhvervsmæssig- og privat gæld i virksom-

hedsordningen og fået fuldt rentefradrag i den personlige indkomst, vil udtræden af 

virksomhedsordningen ikke have betydningsfuld skattemæssig konsekvens, udover det 

mistede rentefradrag på den private gæld.  

 

Hvis skattesubjekter vælger at indtræde i virksomhedsordningen igen på et senere 

tidspunkt, skal indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget for skattesubjektets 

virksomhedsordning opgøres på ny. Der findes en undtagelse vedrørende fast ejendom, 

som tidligere har været en del af en tidligere virksomhedsordning i VSL §3, stk. 7, hvor 

ejendomme kan indgå til samme værdi, som i den tidligere virksomhedsordning, såfremt 

det sker indenfor de seneste 5 år. 

 

Hvis et skattesubjekt udtræder af virksomhedsordningen uden virksomheds ophør, og har 

medtaget privat gæld i virksomhedsordningen, vil renterne på gælden efterfølgende 

beskattes som kapitalindkomst fremadrettet. 
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5.2 Udtrædelse af virksomhedsordningen ved ophør af selvstændig virksomhed 

 

Skattesubjekter, som har drevet selvstændig virksomhed, kan af forskellige årsager vælge 

at ophøre med at drive selvstændig virksomhed. Det kan være, at skattesubjektet har nået 

pensionsalderen og ønsker at afstå virksomheden eller sælge den til en 3. mand.  

 

Ved ophør af selvstændig virksomhed, skal der foretages beskatning af opsparet overskud 

jf. VSL § 15 stk. 1. Beskatningen af det opsparede overskud vil ske efter principperne, som 

beskrives i kapitel 5.1 vedrørende ”Udtrædelse af virksomhedsordningen uden ophør af 

selvstændig virksomhed” i tabel 14. Beskatningen sker i indkomståret, hvor virksomheden 

ophører. Det betyder, at hvis virksomheden ophører i indkomståret 2012, vil beskatningen 

ske i indkomståret 2012.  

 

Skattesubjekter, der vælger at sælge virksomheden, skal beregne salgssummen ud fra, 

hvad en 3. mand vil købe for virksomheden for, også selv om salget sker mellem 

nærstående parter. Skattesubjekter er på salgstidspunktet udtrådt af virksomheds-

ordningen, hvorfor salgssummen beskattes som personlig indkomst. I salgsåret er der fuld 

fradragsret for periodiserede renter og et forholdsmæssigt kapitalafkast frem til salgs-

dagen, hvor afståelsen sker jf. VSL §7 stk. 2. Dette gælder også, hvor privat gæld er 

medtaget i virksomhedsordningen, dog kan privat gæld ikke sælges til 3. mand. 

 

Hos selvstændige erhvervsdrivende, som har haft en god forretning, kan beskatning være 

betydelig. I virksomhedsskatteloven er der mulighed for forsættelse med, at holde 

virksomhedsøkonomi og privatøkonomi adskilt indtil det efterfølgende indkomstår, og 

derved have mulighed for udskydelse af skattebetalingen af opsparet overskud. 

Skattesubjektets fortjeneste ved salg vil derved indgå i virksomhedsordningen. 

Skattesubjektet har indtil indkomståret efter afståelsen til at etablere en ny selvstændig 

virksomhed, for at udskyde skattebetalingen yderligere. I praksis vil skattesubjekter med 

store opsparede overskud efter virksomhedsafståelse anskaffe en lejlighed, som købes af 

virksomhedsordningens midler, og etablere ny selvstændig virksomhed.  
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Skattesubjekter, som ophører med at drive selvstændig virksomhed eller delvist afstår en 

af deres virksomheder, vil have mulighed for at foretage en optimering af deres personlige 

skat og samtidig foretage pensionsopsparing. Der er i pensionsskattelovens § 15A givet 

mulighed for, at selvstændig erhvervsdrivende kan indskyde op til kr. 2.507.900 (2010 

niveau) jf. PBL §15A stk. 6, af fortjenesten ved salget af den selvstændig virksomhed på 

en ophørs pension.  

 

Ved oprettelse af en ophørspension skal følgende opfyldes:  

 

• Den selvstændige erhvervsdrivende skal mindst være fyldt 55 år på 

indskudstidspunktet jf. PBL §15A stk. 1 

• Den selvstændige erhvervsdrivende skal i mindst 10 år, inden for de seneste 15 år 

have drevet selvstændig virksomhed jf. PBL §15A stk. 2. 

• Virksomheden må ikke i overvejende grad have bestået af udlejning af fast 

ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lign. jf. PBL §15A stk. 3 

• Indbetalingen på ophørspensionen må maksimalt foretages i en 10 års periode, 

perioden starter i indkomståret, hvor der sker hel eller delvis afståelse af 

selvstændig virksomhed jf. PBL § 15A stk. 7 

• Pensionsordningen skal være en ordning med løbende udbetalinger jf. PBL § 15A 

stk. 5. 

 

Fordelen for selvstændig erhvervsdrivende er, at man har mulighed for at oprette en 

ophørspension og udskyde beskatningen. Den eneste mulighed for at ophørspensionen 

kan udløse topskat i fremtiden er, hvis pensionsudbetalingerne overstiger 

topskattegrænsen.  

 

Ophørspensionen er ikke direkte en del af virksomhedsskatteloven, men skatterådgivere 

bør kende dette element for selvstændige erhvervsdrivende, idet der er mulighed for 

yderligere skatteudskydelse. Dette vil være aktuelt for skattesubjekter med store 

opsparede overskud, som ønsker at optimere de private skatteforhold. 
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5.3 Delvis afståelse 

 

Selvstændige erhvervsdrivende, som i virksomhedsskattelovens forstand driver flere 

virksomheder, indgår alle i skattesubjektets virksomheder i virksomhedsordningen, som en 

virksomhed og har derved er der mulighed for, at afstå enkelte virksomheder i 

virksomhedsordningen uden den ophører.  

 

5.4 Virksomhedsomdannelse 

 

Ønsker et skattesubjekt at udtræde af virksomhedsordningen, kan det skyldes, at 

virksomheden er vokset, og ønsket om at fremtidssikre virksomheden bedre.  

 

En virksomhedsomdannelse foretages for at risikominimere eller som forberedelse til et 

kommende generationsskifte. Risikominimeringen foretages ud fra en betragtning om, at 

der hæftes personligt for virksomhedens gæld i selvstændige virksomhed, men der kun 

hæftes begrænset med den indskudte kapital i et kapitalselskab. Et generationsskifte 

foretages som oftest, når en selvstændig erhvervsdrivende, som nærmer sig 

pensionsalderen, hvor enten medarbejdere/familie eller tredjemænd skal drive 

virksomheden videre. Som forberedelse til et generationsskifte foretages en 

virksomhedsomdannelse af skattesubjektets selvstændige virksomhed.  

 

Omdannelse til selskabsform kan foretages på to måder: 

 

- Selskabsstiftelse ved indskud af personligt ejet virksomhed (stiftelse ved 

apportindskud) 

- Selskabsstiftelse ved kontant indskud eller ved erhvervelse af et skuffeselskab.  
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Ved stiftelse af selskab ved apportindskud skal der udarbejdes stiftelsesdokument, 

vedtægter, åbningsbalance og vurderingsberetning. Stiftelsen vil som udgangspunkt have 

retsvirkning fra tidspunktet for underskrivelse af stiftelsesdokumentet. Ved kontant stiftelse 

kan stiftelsen tillægges retsvirkning fra et fremtidigt tidspunkt på op til 12 måneder fra 

stiftelsesdokumentets underskrift. Er der tale om et apportindskud eller kombination af 

apportindskud og kontantindskud, kan virkningstidspunkt maksimalt være 2 uger fra 

stiftelsesdokumentets underskrift.  

 

I virksomhedsomdannelsesloven er der to muligheder for virksomhedsomdannelse: 

 

- Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

- Skattefri virksomhedsomdannelse 

 

Omdannelsesmetoderne beskrives i nedenstående kapitler.  

 
5.4.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

 

I situationer, hvor kravene til en skattefri virksomhedsomdannelse ikke er opfyldt, vil en 

omdannelse af selvstændig virksomhed i de fleste tilfælde udløse en betydelig skat hos 

skattesubjektet i form af kapitalgevinstbeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger 

og opsparet overskud.  

 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse vil oftest blive anvendt, hvor der opstår et tab, 

eventuelt ved overdragelse af fast ejendom, eller hvor omdannelsen vil udløse en 

ubetydelig skat.  

 

I en virksomhedsomdannelse vil indtægter og udgifter indtil stiftelsestidspunktet af 

kapitalselskabet blive henført til skattesubjektet og beskattes personligt jf. 

selskabsskattelovens (SSL) §4 stk. 1. I selskabsskattelovens forstand er der mulighed for 

at stifte et kapitalselskab med skattemæssig tilbagevirkende kraft. Bestemmelserne i SSL 

§4 stk. 4 og 5 medfører, at et selskab kan stiftes med indtil 6 måneders tilbagevirkende 

kraft, hvilket i praksis betyder, at der er mulighed for at stifte et selskab pr. 1.1 med 
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skattemæssig virkning frem til 30.6. Den tilbagevirkende kraft har udelukkende betydning 

for de skattemæssige forhold, og har ingen selskabsretlig betydning overfor kreditorer mv. 

Det skal fremgå af stiftelsesdokumentet, at stiftelsen er sket med regnskabsmæssig 

tilbagevirkende kraft jf. selskabslovens § 26 stk. 1 nr. 5.  

 
5.4.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

 

En skattefri virksomhedsomdannelse vil blive anbefalet skattesubjekter, som har store 

opsparede overskud, da opsparede overskud vil nedsætte den skattemæssige 

anskaffelsessum på aktiernes anskaffelsessum jf. VSL §16.  

 

Følgende skal opfyldes ved en skattefri virksomhedsomdannelse: 

 

- Indskudskontoen må ikke være negativ, såfremt den er negativ skal den udlignes 

inden virksomhedsomdannelse jf. VOL §2 stk. 1 nr. 5 og VSL § 16 stk. 2.  

- Der må ikke være negativ anskaffelsessum på aktierne, hvis skattefri 

virksomhedsomdannelse skal anvendes. 

- Der skal anmodes om tilladelse fra SKAT før virksomhedsomdannelsen må 

foretages 

 

Hvis omdannelsen er foretaget, men SKAT finder, at en eller flere af betingelserne for 

skattefri virksomhedsomdannelse ikke er opfyldt, betragtes omdannelsen som 

skattepligtig. Skatteretligt er det muligt, at foretage omgørelse af 

virksomhedsomdannelsen, såfremt dispositionerne har utilsigtede virkninger for 

skattesubjektet samt bestemmelserne i skatteforvaltningslovens §29 er opfyldt. I tilfælde, 

hvor omdannelse er registreret i Erhvervsstyrelsen, og selskabet er stiftet, vil omdannelsen 

selskabsretligt være gennemført, hvilket medfører, at aktiverne er indskudt i selskabet. Det 

er derved ikke muligt at anvende bestemmelsen i skatteforvaltningslovens §29 vedrørende 

omgørelse, når selskabet selskabsretligt er omdannet.  

 

En skattefri virksomhedsomdannelse vil anses som skattepligtig, hvis betingelserne ikke er 

opfyldt. Det er vigtigt at få afklaret alle tvivlsspørgsmålene, inden 
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virksomhedsomdannelsen bliver gennemført. I de tilfælde, hvor der kan opstå 

tvivlsspørgsmål, er det en fordel at indhente bindende svar jf. skatteforvaltningslovens 

§21. Et bindende svar vil klarlægge alle tvivlsspørgsmål overfor skattesubjektet. 

 
5.4.3 Håndtering af privat gæld ved henholdsvis skattepligtig- og skattefri 
virksomhedsomdannelse 

 
I overensstemmelse med virksomhedsomdannelsesloven skal alle erhvervsmæssige 

aktiver og passiver, som indgår virksomhedsordningen, omdannes jf. VOL stk. 1 nr. 2. Der 

opstår to problemstillinger vedrørende håndtering af den private gæld ved omdannelse af 

selvstændige virksomheder.  

 

- Skal kapitalafkastgrundlaget reguleres inden omdannelsen sker?  

- Skal indskudskontoen reguleres for privat gæld, som er medtaget i 

virksomhedsordningen? 

 

I virksomhedsomdannelsesloven §2 stk.  nr. 2 foreskrives, at alle aktiver og passiver skal 

være med i omdannelsen. Når alt skal medtages betyder det, at hele 

virksomhedsordningens kapitalafkastgrundlag skal omdannes, hvilket kan betyde, at privat 

gæld bliver medtaget i omdannelsen. Det har ikke været hensigten ved indførsel af 

henholdsvis virksomhedsskatteloven og virksomhedsomdannelsesloven, at det skulle 

være muligt at omdanne selvstændig virksomhed, og få privat gæld med i det nystiftede 

selskab. Den private gæld anses ikke for at være erhvervsmæssig, idet gælden hos 

kreditoren (realkreditinstituttet) står i skattesubjektets navn.  

  

Der vil skulle ske en regulering af kapitalafkastgrundlaget ved omdannelsen for at 

overholde lovgivningen. SKAT har i praksis svært ved at kontrollere, hvorvidt ikke 

erhvervsmæssig gæld indgår i kapitalafkastgrundlaget, hvis kapitalafkastgrundlaget forsat 

er positivt ved medtagelse af den private gæld. SKAT har grund til ekstra mistanke ved 

negativt kapitalafkastgrundlag, hvorfor de kan anmode om en ydereligere specifikation af 

indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget med tilhørende dokumentation. 
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En anden problemstilling, som opstår ved medtagelse af privat gæld i 

virksomhedsordningen, hvor indskudskontoen vil blive negativ. I overensstemmelse med 

VSL §11 sker der rentekorrektion ved negativ indskudskonto. Negativ indskudskonto skal 

endvidere ved virksomhedsomdannelse udlignes, inden omdannelse kan gennemføres. 

Dette betyder, at der ved omdannelse kan indgå privat gæld, som vil blive overdraget til 

selskabet.  

 

Der kan sættes spørgsmål ved, hvorvidt dette kan lade sig gøre ud fra to aspekter. Gæld 

som er privat, vil som det første stå i skattesubjektets navn og ikke i den selvstændige 

virksomheds navn. Dette betyder, at gælden ikke tilhører virksomheden, men derimod 

skattesubjektet, hvorfor den skatteretligt ikke må medtages i omdannelsen, og der skal 

foretages regulering af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget. I tvivlstilfælde vil 

SKAT kontrollere, hvordan gælden er registreret hos realkreditinstituttet. 

 

5.5 Delkonklusion 
 

I forbindelse med et skattesubjekts udtræden af virksomhedsordningen, som enten sker 

ved virksomhedens afståelse eller ved virksomhedsomdannelse.  

 

Skattesubjektet som har flere virksomheder i virksomhedsordningen, vil anses for en 

samlet virksomhed i virksomhedsordningens forstand, hvorved der kan opstå en delvis 

afståelse af en virksomhed i virksomhedsordningens forstand. Det er muligt for 

skattesubjektet at forsætte i virksomhedsordningen, og derved ikke udløse en måske 

betydelig skat i forbindelse beskatning af opsparet overskud. Skattesubjektet vil derved 

forsat have mulighed for have den private gæld i virksomhedsordningen.  

 

Skattesubjekter, der har drevet selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen, og hen 

over en årrække har neddroslet virksomhedens aktivitetsniveau, kan vælge at udtræde af 

virksomhedsordningen for at lette de administrative byrder, som virksomhedsordningen 

kræver. Skattesubjektet driver virksomheden videre, og har på denne baggrund to 

muligheder for beskatning, hvor hovedreglen er, at beskatningen efter personskatteloven. 
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Herudover kan skattesubjektet vælge beskatning efter kapitalafkastordningen, som indgår 

virksomhedsskatteloven. Skattesubjektets opsparede overskud beskattes som personlig 

indkomst.  

 

Vælger skattesubjekter at udtræde af virksomhedsordningen, og ikke drive den 

selvstændige virksomhed videre, vil det opsparede overskud beskattes som personlig 

indkomst. Skattesubjekter, som ophører med drift i deres selvstændige virksomhed i 

virksomhedsordningen, kan vælge at forsætte med anvendelse af virksomhedsordningen, 

hvor privat- og virksomhedsordningen er adskilt, indtil indkomståret efter den selvstændige 

virksomhed lukkes og har mulighed for udskydelse af beskatning af opsparede overskud. 

Skattesubjektet kan f.eks. vælge at investere i en lejlighed, som anvendes til udlejning, 

hvilket anses som selvstændig virksomhed jf. den juridiske vejledning. Det opsparede 

overskud forbliver i virksomhedsordningen, og skattesubjektet får mulighed for optimering 

af virksomhedsordningen samt foretage indkomstudjævning. 

 

Skattesubjekter, som har medtaget privat gæld i virksomhedsordningen, vil kun påvirkes, 

hvor der sker udtræden af virksomhedsordningen og ved ophør af selvstændig 

virksomhed, da renteudgiften fremover beskattes som kapitalindkomst. I øvrige tilfælde vil 

gælden forblive i virksomhedsordningen.  

 

Skattesubjekter har muligheden for at forberede skattesubjektets selvstændige 

virksomhed til et generationsskifte til nære medarbejdere eller til familien. Et 

generationsskifte starter med en virksomhedsomdannelse af skattesubjektets 

selvstændige virksomhed, som hidtil har været en del af virksomhedsordningen. Inden for 

virksomhedsomdannelsesloven gives der mulighed for en skattefri- og skattepligtig 

virksomhedsomdannelse.  

 

En skattefri virksomhedsomdannelse anvendes oftest i tilfælde, hvor en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse vil udløse en betydelig skattepligtig indkomst. Skattesubjektet 

har mulighed for en skatteudskydelse, da skatteforpligtelsen vil tilfalde det nystiftede 

kapitalselskab. Forudsætningen for at kunne foretage en virksomhedsomdannelse, 
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ligegyldigt om den er skattepligtig eller skattefri er, at alle erhvervsmæssige aktiver og 

passiver indgår i virksomhedsomdannelsen. Hvor skattesubjektet har medtaget privat 

gæld i virksomhedsordningen, vil det ikke være muligt at foretage en 

virksomhedsomdannelse i henhold vil virksomhedsomdannelsesloven. Lån, som er 

medtaget, står i skattesubjektets navn og ikke virksomhedens navn. For at foretage en 

virksomhedsomdannelse skal der foretages regulering af den private gæld i 

indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget. I praksis er det set, at der er foretaget 

virksomhedsomdannelse, uden at regulering af privat gæld er foretaget, hvilket vil være i 

strid med lovgivningen, da der her ikke er tale om et erhvervsmæssigt passiv.  
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6. Case 
 

6.1 Indledning 

 

I det følgende kapitel vil afhandlingens case blive gennemgået. Casen vil blive 

gennemgået med henblik på at afprøve, hvilke konsekvenser for medtagelse af privat 

gæld i virksomhedsordningen vil have for skattesubjektets personlige skatteforhold.  

 

Til brug for casen anvendes rentesatsen på skattesubjektets fastforrentede lån samt det 

mest anvendte variabel forrentede lån hos Totalkredit i perioden 2009 - 2012. Casen 

indeholder tre skatteberegninger, hvor skattesubjektets personlige skatteforhold beregnes 

både uden og med privat gæld, som henholdsvis fast- og variabelt forrentet i 

virksomhedsordningen.  

 

Casens formål er at beskrive konsekvenserne ved medtagelse af privat gæld i 

virksomhedsordningen samt vurdere, omrentesatsernes ændring i forhold til 

kapitalafkastsatsens ændring har betydning for medtagelse af privat gæld i 

virksomhedsordningen.  

 

Skattesubjektet, som casen bygges op omkring, er fiktiv og har haft virksomhedsordning i 

6 år. Skattesubjektet ønsker konsekvensberegninger vedrørende muligheden for 

medtagelse privat gæld i virksomhedsordningen i perioden 2009 - 2012. 

 

6.2 Case beskrivelse 

 

Skattesubjekt er 45 år, enlig og bosat i Holte. Skattesubjektet har i mange år været ansat i 

et stort IT firma og været konsulent. Skattesubjektet valgte som 43 årig, at opsige sit faste 

job for at blive selvstændig erhvervsdrivende i IT branchen. Skattesubjektet er Microsoft 

certificeret indenfor alle deres produkter.  

 

Skattesubjektet har været selvstændigt erhvervsdrivende i perioden 2007 – 2012 og har 
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anvendt en skatterådgiver, som skattesubjektet har kendt i en årrække. Skattesubjektet 

mødte i foråret 2013 en skatterådgiver fra et andet revisionshus på en konference. 

Skattesubjektet har efter konferencen indkaldt den nye skatterådgiver til et indledende 

møde om et fremtidigt samarbejde. 

 

Skattesubjektet og skatterådgiveren drøftede på mødet de skattemæssige oplysninger, 

som skattesubjektet fremlagde, og hvilke optimeringsmuligheder skatterådgiveren så i 

virksomhedsordningen, herunder muligheden for medtagelse af privat gæld i 

virksomhedsordningen og hvilken påvirkning, det ville have på skattesubjektets 

privatøkonomi.  

 

Skattesubjektet fremlagde de seneste virksomhedsregnskaber og skattemæssige 

specifikationer. Skattesubjektet fortalte om øvrige skattemæssige forhold, som ville have 

påvirkning på virksomhedsordningen. Skattesubjektet har ingen øvrig indtægt, udover den 

selvstændige virksomhed. Skattesubjektet ejer fast ejendom i Holte, som har en offentlig 

ejendomsvurdering på kr. 3,5 mio. og er finansieret hos Totalkredit.  

 

6.3 Økonomiske oplysninger 

 
6.3.1 Indgangsværdier 

 

Skattesubjektet har anvendt i virksomhedsordningen siden 2007, hvor skattesubjektet 

valgte at blive selvstændig erhvervsdrivende.  

 

Skattesubjektet har et godt netværk, hvorfor skattesubjektet hurtigt fik arbejdsopgaver på 

konsulentbasis.  

 

Skattesubjektet er bosat i et Holte, hvor skattesubjektet ejer et hus på 150 kvm, hvoraf de 

50 kvm er kælder. Før skattesubjektet købte ejendommen, havde den tidligere ejer 

erhvervsregistreret et kælderrum, som udgør 30 kvm, svarende til 20% af ejendommens 

areal. Skattesubjektet anvender det erhvervsregistrerede areal i boligen til kontor, hvor 

skattesubjektet driver sin selvstændige virksomhed fra.  
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I forbindelse med stiftelsen i indkomståret 2007 oprettede skattesubjektet en 

virksomhedskonto i virksomhedens CVR-nr. Der blev ikke indskudt værdier i den 

selvstændige virksomhed.  Skattesubjektet indskød kr. 250.000 på virksomhedskontoen af 

private midler.  

 

Skattesubjektet havde positive resultater i virksomheden i opstartsårene 2007 og 2008. 

Skattesubjektet investerede i indkomståret 2007 i møbler til i alt kr. 75.000 til indretning af 

det nye kontor, hvorfra hovedparten af arbejdet i fremtiden skal foregå. Herudover 

investerede skattesubjektet i EDB udstyr for i alt kr. 50.000 til indkøb af computer, printer, 

licenser og andet nødvendigt udstyr for at drive konsulentvirksomheden.  

 

Ved indgangen til indkomståret 2009, hvor casen påbegyndes, er skattesubjektets 

indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og opsparet overskud opgjort til følgende:  

 

kr. Indgangsværdier 2009 

Indskudskonto 250.000 

Kapitalafkastgrundlag se spec. i tabel 17 236.750 

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat 64.250 
Tabel 16: Indgangsværdier 2009 - til brug for casen i perioden 2009-2012 

 

Kapitalafkastet er specificeret nedenfor i henhold til værdiansættelsesmetoderne 

beskrevet i kapitel 4.4. Virksomhedens driftsmidler er reguleret med regnskabsmæssige 

afskrivninger på henholdsvis EDB 3 år og indretning af lejede lokaler på 5 år samt 

foretaget skattemæssige afskrivninger på henholdsvis 25% (EDB) og 20% (indretning af 

lejede lokaler).  
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Kapitalafkastgrundlag (kr.) Ultimo 2008 

EDB, regnskabsmæssig værdi 25.000 

EDB, skattemæssig værdi -25.000 

Møbler, regnskabsmæssig værdi 52.500 

Møbler, skattemæssig værdi -41.250 

Debitorer 183.750 

Likvider 172.500 

Kreditorer -7.500 

Moms -103.000 

Anden gæld -20.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2008 236.750 
Tabel 17: Specifikation af kapitalafkastgrundlag ved indtræden i virksomhedsordningen 

 

Kapitalafkastgrundlaget ultimo 2008 er indgangsværdien til indkomståret 2009.  

 

Casen tager udgangspunkt i en igangværende selvstændig virksomhed, hvorfor 

åbningsbalancen for indkomståret 2009 opgjort nedenfor: 

 

Åbningsbalance 1.1 2009 

Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 25.000 Indskudskonto 250.000 

Møbler 52.500 Overført resultat primo 53.000 

Anlægsaktiver 77.500 Egenkapital  303.000 

    

Debitorer 183.750 Kreditorer 7.500 

Tilgodehavender 183.750 Moms 103.000 

  Anden gæld 20.000 

Likvider 172.250 Anden kortfristet gæld 130.500 

Fri midler 172.250   

    

Aktiver i alt 433.500 Passiver i alt 433.500 
Tabel 18: Åbningsbalance 1.1. 2009 
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6.3.2 Økonomiske oplysninger i perioden 2009 – 2012 

 

De økonomiske oplysninger for 2009 – 2012, som anvendes i casen til vurdering af 

konsekvenserne for medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen, er beskrevet 

nedenfor.  

 

Skattesubjektet ejer et hus i Holte til en købspris på kr. 3,5 mio. som er 

realkreditfinansieret med en belåning på 80% og der skyldes pr. 1.1 2009 kr. 2,8 mio. i 

ejendommen. Ejendommen er realkreditfinansieret med et fastforrentet lån med en årlig 

rente inkl. bidrag på 5,41%10. Skattesubjektet har overvejet at omlægge til et F1 lån med 

variabel rente, og ønsker at få foretaget konsekvensberegninger med denne lånetype til 

sammenligning med skattesubjektets nuværende fastforrentede lån.  

 

Skattesubjektet begynder at afdrage på realkreditlånet i 2010 og de næste 20 år. Der 

afdrages med kr. 140.000 årligt, nedenfor er de årlige renter i perioden 2009 – 2012 

opgjort: 

 

kr. 2009 2010 2011 2012 

Restgæld 2.800.000 2.660.000 2.520.000 2.380.000 

Renter fastforrentet, 5,41% 151.480 143.906 136.332 128.758 

     

Variabel rente, F1 kontant rente med afdrag11 5,14% 1,81% 1,60% 1,12% 

Årlig rente ved variabel F1 143.920 48.146 40.320 26.656 
Tabel 19: Oversigt over betalte renter ved henholdsvis fastforrentet og variable forrentet realkreditlån 

 

Renterne er beregnet ud fra restgælden primo i indkomståret.  

 

Skattesubjektet har en forsigtig tilgang til at være selvstændig erhvervsdrivende og er 

forsat medlem af både fagforening og a-kasse. Nedenfor beskrives skattesubjektets 

økonomiske situation for de omhandlende indkomstår. 

                                            
10 Totalkredit lån: DK0009769705 
11 Rente modtaget af medarbejder hos Nykredit med stillingen Group Treasury, Funding 
(Dealer) 
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kr. 2009 2010 2011 2012 

Omsætning 650.000 850.000 965.000 1.100.000 

Omkostninger -105.000 -190.000 -255.000 -350.000 

Afskrivninger (regnskabsmæssige) -31.667 -23.333 -25.000 -20.500 

Renteindtægter 3.500 1.500 1.000 1.000 

Aktivering (EDB) 0 0 30.000 0 

Aktivering (Møbler) 0 0 0 30.00012 

Hævet privatforbrug 360.000 360.000 360.000 360.000 

Kontingent A-kasse 3.000 3.000 3.000 3.000 

Kontingent fagforening 4.500 4.500 4.500 4.500 

Private renteindtægter 750 550 570 570 
Tabel 20: Økonomisk oversigt i perioden 2009 - 2012 

 

De regnskabsmæssige og skattemæssige opgørelser for virksomheden ses i bilag 2 – 5. 

Opgørelserne er udarbejdet ud fra indgangsværdierne den 1. januar 2009 og de 

økonomiske oplysninger i tabel 20. 

 

I de skattemæssige opgørelser er de gældende skatteregler anvendt, hvilket gør, at 

tilgangen i 2012 er omfattet af afskrivningslovens §5D, da den er anskaffet 1. juli 2012, 

hvor der er forhøjet skattemæssigt afskrivningsgrundlag på 15%, så driftsmidlet har en 

skattemæssig værdi på 115%, som der afskrives på.  

 

I de kommende kapitler vil skatteberegninger være foretaget for de fire indkomstår i 

overensstemmelse med bilag 2 – 5. I kapitel 6.4 vil beregningen være foretaget, hvor 

realkreditlånet på kr. 2,8 mio. er uden for virksomhedsskatteordningen. I kapitel 6.5 vil 

beregninger være foretaget, hvor gælden er medtaget i virksomhedsordningen både med 

fast- og variabel forrentet gæld.  

 

  

                                            
12 Inventaret er anskaffet 1. juli 2012, hvor afskrivningsgrundlaget skattemæssigt bliver 
forhøjet 
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6.4 Beskatning uden medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen 
 

I dette kapitel er beregning af skattesubjektets skattepligtige indkomst foretaget ved 

anvendelse af bilag 2 – 5 og de økonomiske oplysninger i tabel 20. Skattesubjektet har 

ingen anden indkomst end virksomhedsindkomsten fra skattesubjektets selvstændige 

virksomhed.  

 

Skattesubjektet har et erhvervsregistreret areal i ejendommen og vil på denne baggrund få 

20% nedslag i ejendomsværdiskatten for det erhvervsregistrerede areal.  

 

Nedenfor er skattesubjektets skattepligtige indkomst opgjort i henhold til 

skatteberegningerne, som er optimeret til topskattegrænserne i hvert indkomstår: 

 
kr. 2009 201013 2011 2012 

Personlig indkomst fra 

virksomhed 337.133 389.903 389.903 389.903 

Personlig indkomst 337.133 389.903 389.903 389.903 
Renteindtægter fra pengeinstitut 750 550 570 570 

Kapitalindkomst fra virksomhed 9.320 14.610 10.872 7.240 

Renteudgifter til realkreditinstitut -151.480 -143.906 -136.332 -128.758 

Kapitalindkomst -141.410 -128.746 -124.890 -120.948 

Fagligt kontingent og A-kasse -7.500 -7.500 -6.000 -6.000 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600 -13.600 -14.100 

Ligningsmæssige fradrag -21.100 -21.100 -19.600 -20.100 

Skattepligtig indkomst 174.623 240.057 245.413 248.855 
Tabel 21: Oversigt skattepligtig indkomst uden medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen i perioden 
2009 - 2012 

 

Som det ses af tabel 21, vil skattesubjektet ikke skulle betale topskat. Skattesubjektet vil 

foretage betaling af skat, renter på realkreditlån og afdrag fra 2010 på realkreditlånet af 

                                            
13 Skatteberegningerne er foretaget i SP SKAT i de enkelte årganges versioner. Magnus 
Informatik opdaterer ikke mere end to indkomstår tilbage, hvilket medfører at 
indkomstårerne 2009 og 2010 er med de oprindelige kapitalafkastsatser og ikke de 
korrigerede. 
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beskattede private midler, da realkreditlånet ikke indgår i virksomhedsordningen.  

 

Nedenfor ses betalingerne med skattesubjektets private midler: 

 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Skat inkl. virksomhedsskat 127.898 158.958 208.858 223.575 

Renter, realkreditlån 151.480 143.906 136.332 128.758 

Afdrag, realkreditlån 0 140.000 140.000 140.000 

I alt 279.378 442.864 485.190 492.333 
Tabel 22: Oversigt betalinger med beskattede private midler 

 

I tabel 22 ses skattesubjektets betalinger af skat, renter og afdrag, som betales med 

skattesubjektets private midler. Skattesubjektet vil have en stor stigning i betalinger fra 

indkomståret 2009 til 2010 på grund af afdrag på realkreditlånet. Trenden i betaling af skat 

følger udviklingen i virksomhedsresultaterne. De faldende renteomkostninger skyldes 

skattesubjektets påbegyndelse af afdrag på gælden. 

 

Nedenfor er skattesubjektets opsparede overskud og hensættelse til faktisk senere 

hævning er opgjort: 

 

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat: 
 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Saldo primo 64.250 173.174 319.861 510.227 

Tilgang 108.924 146.687 190.366 229.165 

Anvendt 0 0 0 0 

Saldo ultimo 173.174 319.861 510.227 739.392 
Tabel 23: Opsparet overskud i perioden 2009 - 2012 uden gæld i virksomhedsordningen 

 

Opgørelse er foretaget eksklusiv virksomhedsskat svarende til selskabsskatteprocenten, 

som i perioden 2009 til 2012 var 25%. Opsparet overskud vil i perioder med dårlige 

resultater kunne hæves til optimering til topskattegrænsen og derved fortage 

indkomstudjævning af skattesubjektets personlige indkomst.  
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Hensættelse til faktisk senere hævning:  
 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Saldo primo 0 52.076 179.389 317.523 

Tilgang 52.076 179.389 317.523 464.958 

Anvendt 0 -52.076 -179.389 -317.523 

Saldo ultimo 52.076 179.389 317.523 464.958 
Tabel 24: Hensættelse til faktisk senere hævning i perioden 2009 - 2012 uden gæld i virksomhedsordningen 

 

Hensat til faktisk senere hævning er en skattefri hævning i hæverækkefølgen, da beløbet 

er beskattet tidligere. Hensættelse til faktisk senere hævning er et udtryk for, at der er 

hævet mindre end topskattegrænsen udgør. Skattesubjektet vælger at blive beskattet af et 

større beløb, end der er hævet og kan efterfølgende hæves skattefrit. 

  

6.5 Beskatning med medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen 

 

Skattesubjektets har spurgt den nye skatterådgiver om, hvilken påvirkning det har, hvis 

realkreditgælden er fastforrentet eller har variabel rente i forhold til, om gælden må 

medtages i virksomhedsordningen. 

 

På baggrund af gennemgang af virksomhedsskattelovens teoretiske tilgang og forarbejdet 

til virksomhedsskatteloven vurderes, at skattesubjekter kan medtage privat gæld i 

virksomhedsordningen. Gælden bliver indskudt i 2009, hvor kapitalafkastsatsen er blevet 

offentliggjort til 4%, hvorved rentesatserne på både den fast- og variabelt forrentede gæld 

er indenfor det acceptable niveau på +/-2%. Skattesubjektet er ikke bekendt med 

udviklingen i det finansielle marked samt fejlberegningerne, som SKAT har foretaget i 

forbindelse med beregning af kapitalafkastsatserne for perioden 2000 – 2010. Indskuddet 

af privat gæld i virksomhedsordningen anses som en hævning i den udvidede 

hæverækkefølge. Regnskabsmæssigt vil indskuddet af privat gæld indgå som en del af 

egenkapital, og derved gøre den negativ.  
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6.5.1 Virksomhedsordning med fastforrentet lån 
 

Skattesubjektet beskrives som en forsigtigt person og har et fastforrentet realkreditlån i 

ejendommen. Skattesubjektet indskyder hele realkreditgælden på kr. 2,8 mio., som er 

optaget i Totalkredit.  

 

I tabellen nedenfor er skattesubjektets skattepligtige indkomst opgjort i henhold til 

skatteberegningerne. Den skattepligtige indkomst er optimeret til topskattegrænserne i 

hvert indkomstår på nær 2009, hvor skattesubjektets hævninger udgør t.kr. 3.160, da der 

hæves t.kr. 360 til privatforbrug og t.kr. 2.800 ved indskud af realkreditlån: 

 
kr. 2009 201014 2011 2012 

Personlig indkomst fra 

virksomhed 501.323 389.903 389.903 389.903 

Personlig indkomst 501.323 389.903 389.903 389.903 
Renteindtægter fra pengeinstitut 750 550 570 570 

Kapitalindkomst fra virksomhed -89.729 -99.049 -47.570 -22.565 

Kapitalindkomst -88.979 -98.499 -47.000 -21.995 

Fagligt kontingent og A-kasse -7.500 -7.500 -6.000 -6.000 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600 -13.600 -14.100 

Ligningsmæssige fradrag -21.100 -21.100 -19.600 -20.100 

Skattepligtig indkomst 391.244 270.304 323.303 347.808 
Tabel 25: Oversigt skattepligtig indkomst med medtagelse af fastforrentet privat gæld i virksomhedsordningen i 
perioden 2009 - 2012 

 

Skattesubjektet skal betale topskat i 2009 i henhold til tabel 25, da der hæves t.kr. 3.160, 

hvilket overstiger topskattegrænsen. I de øvrige indkomstår hæves t.kr. 360, hvilket er 

under topskattegrænsen, hvor der således er mulighed for optimering af 

virksomhedsordningen og foretage indkomstudjævning.  

 

                                            
14 Skatteberegningerne er foretaget i SP SKAT i de enkelte årganges versioner. Magnus 
Informatik opdaterer ikke mere end to indkomstår tilbage, hvilket medfører at 
indkomstårerne 2009 og 2010 er med de oprindelige kapitalafkastsatser og ikke de 
korrigerede. 
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Skattesubjektet har indskudt privat gæld i virksomhedsordningen, hvilket medfører, at 

afdrag og renter på realkreditlånet vil blive betalt med virksomhedsordningens midler.  

 

Skattesubjektet skal af private midler kun betale indkomstskat, da afdrag og renter vil blive 

betalt med virksomhedsordningens midler. 

 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Skat inkl. virksomhedsskat 178.898 160.902 213.812 229.060 

I alt 178.898 160.902 213.812 229.060 
Tabel 26: Oversigt over skattebetalinger i perioden 2009 - 2012 

 

I tabel 26 ses skattesubjektets indkomstskat for perioden 2009 – 2012. Skatterne udvikler 

sig i henhold til udviklingen i virksomheden. 

 

Nedenfor er skattesubjektets opsparede overskud og hensættelse til faktisk senere 

hævning er opgjort: 

 

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat: 
 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Saldo primo 64.250 0 124.002 255.950 

Tilgang 0 124.002 131.948 154.950 

Anvendt -64.250 0 0 0 

Saldo ultimo 0 124.002 255.950 410.900 
Tabel 27: Opsparet overskud i virksomhedsordning med fastforrentet privat gæld i perioden 2009 - 2012 

 

Opgørelsen er opgjort eksklusiv virksomhedsskat svarende til selskabsskatteprocenten på 

25% i perioden 2009 til 2012. Opsparet overskud kan hæves i periode med dårlige 

resultater og giver mulighed for, at skattesubjekter kan foretage indkomstudjævning. 

Årsagen til at der i indkomståret 2009 anvendes opsparet overskud på kr. 64.250 er, at 

opsparet overskud skal hæves i tilfælde af, at årets resultat er mindre end hævningen. 
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Hensættelse til faktisk senere hævning:  
 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Saldo primo 0 0 6.092 66.312 

Tilgang 0 6.092 66.312 159.204 

Anvendt 0 0 -6.092 -66.312 

Saldo ultimo 0 6.092 66.312 159.204 
Tabel 28: Hensættelse til faktisk senere hævning i virksomhedsordning med fastforrentet privat gæld i perioden 
2009 - 2012 

 

Hensat til faktisk senere hævning er en skattefri hævning i hæverækkefølgen, da beløbet 

er beskattet tidligere. Hensættelse til faktisk senere hævning er et udtryk for, at der er 

hævet mindre, end topskattegrænsen udgør. Skattesubjektet vælger at blive beskattet af 

et større beløb, end der er hævet, og kan efterfølgende hæves skattefrit. 

 
6.5.2 Virksomhedsordning med variabelt forrentet lån 

 

Skattesubjektet har grundet finanskrisens overvejet at omlægge belåningen til et variabelt 

forrentet lån. Skattesubjektet er af Totalkredit blevet anbefalet at omlægge til F1 lån.  

 

Nedenfor er skattesubjektets skattepligtige indkomst opgjort i henhold til 

skatteberegningerne. Den skattepligtige indkomst er optimeret til topskattegrænserne i 

hvert år på nær 2009 da skattesubjektets hævning i året udgør t.kr. 3.160, hvilket 

sammensættes af t.kr. 360 til privatforbrug, og der indskydes t.kr. 2.800 i privat gæld i 

virksomhedsordningen: 
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kr. 2009 201015 2011 2012 

Personlig indkomst fra 

virksomhed 508.001 389.903 389.903 389.903 

Personlig indkomst 508.001 389.903 389.903 389.903 
Renteindtægter fra pengeinstitut 750 550 570 570 

Kapitalindkomst fra virksomhed -89.427 -46.646 -39.320 -21.506 

Kapitalindkomst -88.677 -46.096 -38.750 -20.936 

Fagligt kontingent og A-kasse -7.500 -7.500 -6.000 -6.000 

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600 -13.600 -14.100 

Ligningsmæssige fradrag -21.100 -21.100 -19.600 -20.100 

Skattepligtig indkomst 398.224 322.707 331.553 348.867 
Tabel 29: Skattepligtig indkomst hvor privat gæld er medtaget i virksomhedsordningen med variabel forrentning 

 

Skattesubjektet skal betale topskat i 2009, hvilket skyldes hævningen på t.kr. 3.160, hvor 

der indskydes privat gæld. I de øvrige indkomstår er hævningen under topskattegrænsen, 

hvorfor den personlige indkomst optimeres til topskattegrænsen.  

 

Idet skattesubjektets private gæld er medtaget i virksomhedsordningen, vil renter og 

afdrag blive betalt af virksomhedens midler, hvorved skattesubjektet kun skal betale 

indkomstskat. 

 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Skat inkl. virksomhedsskat 182.830 188.212 238.339 254.653 

I alt 182.830 188.212 238.339 254.653 
Tabel 30: Oversigt over betalbar skat ved medtagelse af privat gæld som er variabelt forrentet i i perioden 2009 - 
2012 

 

Betaling af skatter udvikler sig i forhold til udviklingen i virksomheden. Der foretages 

indkomstudjævning årligt for skattesubjektet, og opsparet overskud og hensættelse til 

                                            
15 Skatteberegningerne er foretaget i SP SKAT i de enkelte årganges versioner. Magnus 
Informatik opdaterer ikke mere end to indkomstår tilbage, hvilket medfører at 
indkomstårerne 2009 og 2010 er med de oprindelige kapitalafkastsatser og ikke de 
korrigerede. 
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faktisk senere hævning vil ses nedenfor: 

 

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat: 
 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Saldo primo 64.250 0 156.519 354.288 

Tilgang 0 156.519 197.769 230.732 

Anvendt -64.250 0 0 0 

Saldo ultimo 0 156.519 354.288 585.020 
Tabel 31: Opsparet overskud i virksomhedsordning med fastforrentet privat gæld i perioden 2009 - 2012 

 

Ovenstående opgørelse er opgjort eksklusiv virksomhedsskat svarende til 

selskabsskatteprocenten på 25% i perioden 2009 til 2012. Der vil ved hævning af opsparet 

overskud foretages indkomstbeskatning af hævningerne. Årsagen til, at der i indkomståret 

2009 anvendes opsparet overskud på kr. 64.250 er, at opsparet overskud skal hæves, når 

årets resultat er mindre end hævningerne. 

 

Hensættelse til faktisk senere hævning:  
 
kr. 2009 2010 2011 2012 

Saldo primo 0 0 69.335 159.746 

Tilgang 0 69.335 159.746 278.958 

Anvendt 0 0 -69.335 -159.746 

Saldo ultimo 0 69.335 159.746 278.958 
Tabel 32: Hensættelse til faktisk senere hævning i virksomhedsordning med fastforrentet privat gæld i perioden 
2009 - 2012 

 

Hensat til faktisk senere hævning er en skattefri hævning i hæverækkefølgen, da beløbet 

er beskattet tidligere. Hensættelse til faktisk senere hævning er et udtryk for, at der er 

hævet mindre, end topskattegrænsen udgør. Skattesubjektet vælger at blive beskattet af 

et større beløb, end der er hævet, og kan efterfølgende hæves skattefrit. 
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6.6 Sammenligning af beskatning med og uden privat gæld i 

virksomhedsordningen 

 

I dette kapitel fortages sammenligning af betalingerne, som skattesubjektet betaler årligt 

rentesatsen i forhold til kapitalafkastsatsen i hvert indkomstår.  

 
6.6.1 Sammenligning af betalinger 

 

Ud fra kapitlerne 6.4 og 6.5 foretages sammenligning af skattesubjektets betalinger med 

private midler. Det vil give et overblik over de økonomiske konsekvenser ved medtagelse 

af privat gæld i virksomhedsordningen. 

 

I nedenstående skema findes sammenligningen af betalinger med private midler i de tre 

situationer, som er behandlet i kapitel 6.4 og 6.5. 

 

kr. 2009 2010 2011 2012 

Privat gæld udenfor virksomhedsordningen, 

betalinger med private midler (kapitel 6.4) 279.378 442.864 485.190 492.333 

Privat gæld i virksomhedsordningen med fast 

rente, betalinger med private midler  

(kapitel 6.5.1) 178.898 160.902 213.812 229.060 

Privat gæld i virksomhedsordningen med 

variabel rente, betalinger med private midler  

(kapitel 6.5.2) 182.830 188.212 238.339 254.653 
Tabel 33: Betalinger med private midler 

 

Betalinger med private midler i tabel 33 er lavest ved medtagelse af fastforrentet gæld, 

hvilket skyldes det større rentefradrag end ved variabel rente. De samlede betalinger med 

private midler er opgjort nedenfor: 
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  kr. 

Privat gæld udenfor virksomhedsordningen 1.699.765 

Fastforrentet privat gæld i virksomhedsordningen 782.672 

Variabelt forrentet privat gæld i virksomhedsordningen 864.034 
Tabel 34: Samlede betalinger med private midler 

 

Skattesubjektets privatøkonomi vil være mindst belastet ved medtagelse af fastforrentet 

gæld i virksomhedsordningen i overensstemmelse med tabel 34. Skattesubjektet har en 

besparelse på kr. 917.093 i forhold til, hvis gælden holdes udenfor virksomhedsordningen. 

Skattesubjektet vil betale kr. 81.362 mere af private midler ved medtagelse af variabelt 

forrentet gæld frem for fastforrentet gæld, hvilket skyldes det øgede rentefradrag.  

 

Ses der isoleret på ovenstående betalinger, er det ikke en fordel at holde privat gæld 

udenfor virksomhedsordningen. En sammenligning af virksomhedsordningen, hvis privat 

gæld er medtaget, og der både ses på betalinger med private og virksomhedens midler, 

kan ses nedenfor: 

 

kr. 2009 2010 2011 2012 

VSO med fastforrentet privat gæld     

- Renter 151.480 143.906 136.332 128.758 

- Afdrag 0 140.000 140.000 140.000 

- SKAT 178.898 160.902 213.812 229.060 

Total 330.378 444.808 490.144 497.818 

     

VSO med variabelt forrentet gæld     

- Renter 143.920 48.146 40.320 26.656 

- Afdrag 0 140.000 140.000 140.000 

- SKAT 182.830 188.212 238.339 254.653 

Total 326.750 376.358 418.659 421.309 
Tabel 35: Sammenligning af betalinger ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen 

 

Den totale likviditetspåvirkning for skattesubjektet i perioden 2009 – 2012 er opgjort 

nedenfor: 
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 kr. 

Privat gæld i virksomhedsordningen, fastforrentet 1.763.148 

Privat gæld i virksomhedsordningen, variabelt forrentet 1.543.076 
Tabel 36: Totale betalinger med gæld i virksomhedsordningen 

 

Skattesubjektet vil have en besparelse på kr. 220.072 ved medtagelse af variabelt 

forrentet gæld frem for fastforrentet gæld i virksomhedsordningen, hvis der ses på den 

totale likviditetspåvirkning. 

 
6.6.2 Sammenligning af rentesats og kapitalafkastsats 

 

Virksomhedsskatteloven blev indført i en periode, hvor der kun var fastforrentede lån. Der 

er efterfølgende sket to ting, som har haft indflydelse på realkreditlånene hos boligejerne. I 

2003 blev det muligt at optage afdragsfrie lån med op til 10 års afdragsfrihed, samt 

indførslen af muligheden for at optage variabelt forrentede lån 200416.  

 

Rentekorrektionsmekanismen i virksomhedsskatteloven har muligvis ikke længere den 

ønskede selvkontrollerende effekt, som skatteministeren ønskede ved indførsel af 

virksomhedsskatteloven, efter indførsel af det variabelt forrentede lån. 

 

Virksomhedsskattelovens selvkontrollerende effekt, rentekorrektion, blev indført i 1987, 

hvor der kun var fastforrentede realkreditlån, og at der ikke efterfølgende er foretaget 

lovindgreb til håndtering af de variabelt forrentede lån må skyldes, at de nuværende 

skatteministre mener, at hovedparten af skattesubjekter har variabelt forrentede lån, 

hvorved den selvkontrollerende effekt forsat har fuld effekt. Kapitalafkastsatsen reguleres i 

forhold til nationalbankens rentesatser, hvor der er taget højde for de varierende renter. 

Hos skattesubjekter, som endnu ikke har omlagt gælden til et variabelt forrentet lån, vil 

den selvkontrollerede effekt derved have begrænset effekt. 

 

I nedenstående tabel er kapitalafkastsatsen for årerne 2009 – 2012 samt tilsvarende 
                                            
16http://www.nationalbanken.dk/dndk/publikationer.nsf/1d4e7fa19f689c96c12570d6004dfd
59/bf074e3725da43bdc125751b003b724d/$FILE/061-071.html 

http://www.nationalbanken.dk/dndk/publikationer.nsf/1d4e7fa19f689c96c12570d6004dfd
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rentesatser for afhandlingens anvendte lånetyper: 

 

 2009 2010 2011 2012 

Kapitalafkastsats17 3% 2% 2% 1% 

Fast rente 5,41% 5,41% 5,41% 5,41% 

Variabel rente 5,14% 1,81% 1,60% 1,12% 
Tabel 37: Oversigt over kapitalafkastsats og renter anvendt i afhandlingen 

 

Tabel 37 kan opdeles i to sammenligninger, nemlig kapitalafkastsatsen sammenlignet med 

henholdsvis den faste rente og variable rente.  

 

Ved sammenligning af kapitalafkastsatsen og den faste rente vil der i et rent teoretisk 

eksempel, hvor den negative indskudskonto og realkreditlånet har samme beløb ved 

beregning af rente og kapitalafkast, udløses en besparelse skattemæssigt i perioden 2009 

– 2012, da kapitalafkastsatsen er lavere end rentesatsen i ovenstående eksempel. I 

praksis vil indskudskontoen være mindre negativ end realkreditlånet. 

Virksomhedsordningen bliver mere fordelagtig for medtagelse af privat fastforrentet gæld, 

idet rentekorrektionen bliver mindre, end hvis den negative indskudskonto og 

realkreditlånet har samme værdi.  

 

Ved medtagelse af privat variabelt forrentet gæld, som i case, vil renten være højere i år 

2009 og 2012, hvor den i 2010 og 2011 er lavere end kapitalafkastsatsen. Skattesubjektet 

har i 2009 og 2012 haft et større rentefradrag, end der bliver rentekorrigeret i tilfældet, 

hvor indskudskontoen er negativ med samme beløb som realkreditlånets størrelse, 

hvorimod skattesubjektet får en højere rentekorrektion end de betalte renter i årerne 2010 

og 2011. Da Indskudskontoen typisk vil være mindre negativ end realkreditlånet vil der 

oftest foretages en lavere rentekorrektion end den betalte rente. 

 

Ud fra ovenstående ses effekten af indførsel af de variabelt forrentede lån tilbage i 2004’s 

påvirkning på kapitalafkastsatsen, som beregnes ud fra VSL §9. Kapitalafkastsatsen 

reguleres løbende i henhold til kassekreditrenten for ikke finansielle virksomheder hos 

                                            
17 Korrigerede kapitalafkastsatser 
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nationalbanken, hvilket har påvirket kapitalafkastsatsen forholdsvis meget i forhold til, hvis 

skattesubjektet indskød et fastforrentet lån i virksomhedsordningen18.  

 

Skatteministrene har i perioden har ikke foretaget lovindgreb vedrørende den 

selvkontrollerende effekt, hvilket må antages at være fordi det vurderes, at hovedparten af 

de indskudte private lån har en rente, som er tilsvarende kapitalafkastsatsen. Så længe 

spændet er på et acceptabelt niveau indenfor +/-2% i forhold til kapitalafkastsatsen, vil den 

private gæld kunne medtages i virksomhedsordningen. Det vurderes, såfremt gælden 

bliver indskudt i et indkomstår, hvor spændet mellem kapitalafkastsatsen og rentesatsen 

er indenfor det acceptable niveau på +/-2%, at SKAT ikke vil kunne kræve, at gælden 

bliver taget ud af virksomhedsordningen i et kommende år, hvor spændet overstiger det 

vurderede acceptable niveau.  

 

6.7 Delkonklusion 

 

Afhandlingen afsluttes med en case, hvor skattesubjektet stiftede selvstændig virksomhed 

i 2007 og blev i starten af 2013 bekendt med muligheden for at medtage privat gæld i 

virksomhedsordningen. 

 

Det er muligt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen, hvis der foretages 

rentekorrektion, så skattesubjektet ikke får fordel af det yderligere rentefradrag i 

virksomhedsordningen.  

 

Skattesubjektet indskyder gælden i 2009, hvor spændet er inden for det acceptable niveau 

på +/-2%, da skattesubjektet på indskudstidspunktet anvendte den oprindelige 

kapitalafkastsats for indkomståret 2009. Den private gæld kan medtages, uanset om der 

er tale om fastforrentet eller variabelt forrentet gæld, så længe rentesatsen er indenfor det 

acceptable niveau. Indskud af privat gæld er en hævning i virksomhedsordningen, hvorfor 

det ikke er muligt at optimere den personlige indkomst til topskattegrænsen.  

 

                                            
18 Totalkredit: DK0009769705 
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Indskuddet af privat gæld medfører, at både kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen 

bliver negativ. Der skal herved foretages rentekorrektion så skattesubjektet ikke opnår 

fordel af de medtagne renteomkostninger. Indskudskontoen bliver i de fleste tilfælde ikke 

lige så negativ som den indskudte gæld, hvilket medfører, at rentekorrektionen bliver 

lavere end de betalte renteomkostninger. Ved medtagelse af privat gæld i 

virksomhedsordningen vil skattesubjektet kunne betale renter og afdrag med 

virksomhedens midler. 

 

I casen er skattesubjektet optimeret til topskattegrænsen i de tre beregningseksempler. 

Skattesubjektets nye skatterådgiver vil anbefale, at privat gæld medtages i 

virksomhedsordningen, idet det vil give den mest optimale virksomhedsordning. 

Skatterådgiveren anbefaler endvidere, at skattesubjektet omlægger gælden til et variabelt 

forrentet lån, da det vil optimere skattesubjektets likviditet totalt set. 

 

Ved sammenligning af kapitalafkastsatsen og rentesatsen på henholdsvis et fastforrentet 

og variabelt forrentet lån i perioden 2009 - 2012 er det konstateret, at kapitalafkastsatsen 

som reguleres i henhold til Nationalbankens officielle kassekreditrente, ligger tæt op af 

renten på et variabelt forrentet lån, hvor spændet i hele perioden er indenfor det vurderede 

acceptable niveau +/-2%.Det er således i hele perioder kan anses som lovligt, at medtage 

privat gæld i virksomhedsordningen. Spændet mellem det fastforrentede lån og 

kapitalafkastsatsen udvikler sig således, at spændet er indenfor det acceptable niveau på 

+/-2% i 2009. SKAT vil i tilfælde, hvor der ikke er negativ indskudskonto, have svært ved at 

vurdere, om der er medtaget privat gæld i virksomhedsordningen eller ej, hvorfor den 

selvkontrollerende effekt har begrænset effekt, da der ikke foretages rentekorrektion ved 

positiv indskudskonto. 

 

I perioden 2010 – 2012 er spændet mellem kapitalafkastsatsen og rentesatsen over det 

acceptable niveau på +/-2%, hvilket betyder, at SKAT kan foretage omgørelse af 

skattesubjektets selvangivelse, såfremt der foretages indskud af fastforrentet gæld i denne 

periode, da indskuddet ikke er foretaget på baggrund af den generelle bestemmelse om, 

at kapitalafkastsatsen og rentesatsen skal være tilnærmelsesvis ens.    
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7. Konklusion 
 

Konklusionen opsummerer de observationer og analyser, som er fremkommet i forbind-

else med afhandlingens udarbejdelse. 

 

Konklusionen vil tage udgangspunkt i den stillede problemformulering. Herudover kon-

kluderes der på områder, som er medvirkende til besvarelse af problemformuleringen.  

 

Hovedformålet med afhandlingen var, at afdække muligheden for medtagelse af privat 

gæld i virksomhedsordningen, herunder hvordan den private gæld behandles, hvis den må 

indgå i virksomhedsordningen, og hvordan betaling af renter og afdrag på gælden skal 

foretages. Afslutningsvis ønskes det undersøgt, hvorvidt det er muligt, at foretage virksom-

hedsomdannelse af en selvstændig virksomhed, hvor der, såfremt det er lovligt, er 

medtaget privat gæld i virksomhedsordningen.  

 

Ved virksomhedsskattelovens indførsel tilbage i 1987 var der flere organisationer, som så 

en mulig skatteåbning for selvstændig erhvervsdrivende, til at medtage privat gæld i virk-

somhedsordningen. I den forbindelse pointerede den daværende skatteminister, at den 

selvkontrollerende effekt ved rentekorrektionen var indført for at mindske incitamentet for 

medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen. Det blev så herved bekræftet af 

skatteministeren, at der var mulighed for at medtage privat gæld i virksomhedsordningen, 

der skulle blot foretages rentekorrektion af indskudskontoen, såfremt den blev negativ. 

Ved at skattesubjekter har mulighed for medtagelse af privat gæld i virksomhedsord-

ningen, vil renterne på den private gæld blive betalt med virksomhedsordningens midler. 

Rentekorrektionen skal være med til at mindske incitamentet for medtagelse af privat gæld 

i virksomhedsordningen, idet rentekorrektionsbeløbet bør være tilsvarende de medtagne 

renteomkostninger i virksomhedsordningen.   

 

Når rentekorrektionsbeløbet skal være tilsvarende de medtagne renteomkostninger, som 

medtages i virksomhedsordningen, betyder det, at kapitalafkastsatsen, som fastsættes 

årligt af SKAT, og rentesatsen på den medtagne gæld skal være nogenlunde ens. SKAT 

har i Den Juridiske Vejledning, som årligt opdateres med den nyeste praksis på området, 
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ikke fastsat noget spænd på, hvor stort spændet må være mellem kapitalafkastsatsen og 

rentesatsen på den medtagne private gæld, idet spændet i afhandlingen på tidspunktet, 

hvor skattesubjektet ønsker konsekvensberegninger fra, er indenfor det vurderede 

acceptable niveau på +/-2%. Det acceptable niveau er vurderet i en periode, hvor det 

finansielle marked fortsat var stabilt, hvorfor det på baggrund af kapitalafkastsatsen og 

henholdsvis renten på et fast- og variabelt forrentet lån er vurderet, at året 2009 er et 

sammenligneligt grundlag.  

 

Det konkluderes derfor, at det er lovligt at medtage privat gæld i virksomhedsordningen i 

tilfælde, hvor der foretages rentekorrektion af den negative indskudskonto, samt at 

spændet mellem rentesatsen og kapitalafkastsatsen er indenfor det acceptable niveau.  

 

Skattesubjekter, som har medtaget privat gæld i virksomhedsordningen, er forsat omfattet 

af den selvkontrollerende effekt i tilfælde af negativ indskudskonto. Hvor der er positiv 

indskudskonto efter medtagelse af privat gæld, vil der ikke skulle foretages rentekorrek-

tion. Indskudskontoen vil sjældent blive lige så negativ som den indskudte gælds værdi, 

hvilket medfører, at skattesubjektet bliver rentekorrigeret for et lavere beløb, end rente-

omkostningerne udgør i et teoretisk eksempel, hvor rentesatsen på den private gæld og 

kapitalafkastsatsen er ens. Rentekorrektionen vil have en begrænset effekt for skatte-

subjektet, hvilket gør det fordelagtigt at medtage den private gæld i virksomhedsordnin-

gen, idet skattesubjektet vil kunne foretage betaling af renter med virksomhedsordningens 

midler.  

 

Skattesubjektet kan enten vælge at medtage den private gæld ved etablering af selv-

stændig virksomhed eller ved indskydelse af privat gæld, når virksomhedsordningen er i 

drift. Skattesubjektet vil i god tro kunne medtage privat gæld i virksomhedsordningen, hvis 

spændet mellem kapitalafkastsatsen og rentesatsen på den private gæld er indenfor det 

acceptable niveau. Skattesubjektet vil i de efterfølgende indkomstår ikke kende udviklin-

gen i kapitalafkastsatsen, hvilket betyder, at SKAT ikke vil kunne kræve den private gæld 

udtaget af virksomhedsordningen, selv om spændet mellem kapitalafkastsatsen og rente-

satsen udvikler sig, så det acceptable spænd ikke er overholdt. Dette skyldes, at 

skattesubjektet i god tro har medtaget den private gæld, og ikke kender udviklingen af det 



Side 79 af 121 
 

finansielle marked, som styrer kapitalafkastsatsens udvikling.  

 

Skattesubjektets medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen vil både påvirke ind-

skudskontoen og kapitalafkastgrundlaget, hvilket i de fleste tilfælde vil medføre, at de 

bliver negative. Den private gæld vil være en del af virksomhedsordningen, hvilket betyder, 

at afdrag på gælden ligeledes kan betales af virksomhedens midler. At både renter og 

afdrag kan blive betalt af virksomhedens midler medfører, at skattesubjektet vil blive 

belastet mindst muligt ved medtagelse af privat gæld, og således opnå en skattebe-

sparelse, idet skattesubjektet kan foretage færre hævninger, da der ikke skal hæves til 

servicering af privat gæld.  

 

I forbindelse med skattesubjekter har drevet selvstændig virksomhed i en årrække, kan 

skattesubjekterne vælge at foretage virksomhedsomdannelse, enten fordi skattesubjektet 

nærmer sig pensionsalderen, ønsker risikominimering eller foretage et fremtidigt 

generationsskifte i virksomheden. 

 

Skattesubjekter, som enten ikke længere ønsker at anvende virksomhedsordningen eller 

afstår virksomheden, skal beskattes af det opsparede overskud, som er i 

virksomhedsordningen. Beskatningen vil som hovedregel være personlig indkomst, men 

skattesubjektet kan indtil det efterfølgende indkomstår vælge at have privat- og virksom-

hedsøkonomien adskilt, således at skattesubjektet kan foretage en skatteudskydelse til det 

efterfølgende indkomstår. Skattesubjektet har på denne baggrund mulighed for at foretage 

investering i en lejlighed, som kan anvendes til udlejning og derved foretage yderligere 

skatteudskydelse.  

  

I tilfælde, hvor skattesubjektet foretager salg, som hovedregel af opsparet overskud og 

salgssummen i skattesubjektets personlige indkomst, idet den skattepligtige har ophørt 

med at drive selvstændig virksomhed.  

 

Ved virksomhedsomdannelse vil en skattepligtig virksomhedsomdannelse ofte være 

anvend, hvor der opstår tab, eller hvor det vil udløse en ubetydelig skat, hvorimod en 

skattefri virksomhedsomdannelse vil blive anvendt, hvor der vil opstå en betydelig skat for 
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skattesubjektet. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse vil det opsparede overskud 

være med til at nedsætte aktiernes anskaffelsessum. En skattefri virksomhedsomdannelse 

skal endvidere foretages efter godkendelse fra SKAT. 

 

Skattesubjekter, som vil foretage virksomhedsomdannelse, ligegyldigt om den foretages 

skattepligtigt eller skattefrit, skal foretage regulering af privat gæld i både kapitalafkast-

grundlaget og indskudskontoen, inden omdannelsen kan gennemføres, idet det ikke er 

lovligt i henhold til selskabsloven, at medtage privat gæld i et kapitalselskab. 

 

Afhandlingen er afsluttet med en case, hvor et skattesubjekt har drevet personlig 

virksomhed i 6 år, inden skattesubjektet møder en skatterådgiver til en konference. 

Skattesubjektet og den nye skatterådgiver aftalte, at skatterådgiveren skal foretage 

beregninger, hvor skattesubjektet medtager realkreditlånet i virksomhedsordningen.  

 

Skattesubjektet kan medtage den private gæld i virksomhedsordningen, både med et fast- 

og variabelt forrentet lån, idet realkreditlånets rentesats og kapitalafkastsatsen er indenfor 

det acceptable niveau på indskudstidspunktet i 2009.  

 

I sammenligningen er der foretaget en sammenligning af henholdsvis betalinger med 

private midler samt udviklingen i spændet mellem kapitalafkastsatsen og rentesatsen på 

gælden. 

 

I sammenligningen af betalinger med private midler ses det, at skattesubjektet vil belastes 

mindst ved medtagelse af et fastforrentet realkreditlån i virksomhedsskatteordningen. Her 

vil renter og afdrag nemlig være betalt med virksomhedsordningens midler. Et variabelt 

forrentet lån i virksomhedsordningen vil også belaste skattesubjektet mindre, end ved at 

undlade den private gæld i virksomhedsordningen. Det vil på denne baggrund ikke kunne 

svare sig for skattesubjektet, at undlade at medtage den private gæld i virksomheds-

ordningen.  

 

Ud fra sammenligningen af medtagelse af henholdsvis fast- og variabelt forrentet gæld, 

kan det konkluderes, at skattesubjektet belastes mindst samlet set ved medtagelse af 



Side 81 af 121 
 

variabelt forrentet gæld, hvilket skyldes, at rentebetalingerne er lavere end ved fastforren-

tet gæld. Der vil være en besparelse for skattesubjektet i privat- og virksomhedsøkono-

mien på t.kr. 220.  

 

Kapitalafkastsatserne i perioden, som afhandlingen omfatter, er det eneste år, hvor 

spændet på den faste rente og kapitalafkastsatsen er indenfor det acceptable niveau i 

2009, hvor skattesubjektet i casen også indskyder den private gæld. Herefter falder 

kapitalafkastsatsen væsentligt, så spændet er større end det acceptable niveau. Gælden 

vil forsat kunne være i virksomhedsordningen, da den blev indskudt i en periode, hvor 

spændet var indenfor det acceptable niveau.  

 

I tilfælde hvor skattesubjekter vælger at omlægge sin gæld og forsat indskyde gælden i 

2009, vil skattesubjekt i hele perioden, som afhandlingen omhandler, være indenfor det 

acceptable niveau, hvorfor der ikke kan stilles spørgsmål ved skattesubjektets medtagelse 

af privat gæld i virksomhedsordningen, såfremt skattesubjektet bliver rentekorrigeret af 

den negative indskudskonto.  

 

Det kan på denne baggrund konkluderes, at skattesubjektet i begge tilfælde vil agere efter 

lovgivningen, hvis den private gæld medtages i 2009.   
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10. Bilag 1: Udvikling i selskabsformer i perioden 2009 – 2011 
 

19 

Ovenstående graf viser udviklingen i antal nye virksomheder i perioden 2009 – 2011 efter 

opgørelse fra Danmarks statistik.   

                                            
19 Kilde: Danmarks statistik: Erhvervsdemografi efter enhed, ejerform og tid. Udtræk 
foretaget den 19. november 2013 
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11. Bilag 2: Regnskab og skattemæssig opgørelse for 2009 
 

11.1 Uden medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen: 
 
11.1.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 650.000 

Omkostninger -105.000 

Resultat af primær drift 545.000 
Afskrivninger -31.667 

Resultat før finansiering 513.333 
Renteindtægter 3.500 

Renteudgifter 0 

Årets resultat 516.833 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 8.333 Egenkapital 250.000 

Møbler 37.500 Overført resultat primo 53.000 

Materielle anlægsaktiver 45.833 Årets resultat 516.833 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 250.000 Egenkapital 459.833 

Andre tilgodehavender 250.000   

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 17.500 

Likvide beholdninger 337.750 Moms  136.250 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 173.750 

    

Aktiver i alt 633.583 Passiver i alt 633.583 
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11.1.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 516.833 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 31.667 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -27.500 

  

Skattemæssigt resultat 521.000 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 50.000 75.000 

Tilgang 0 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 50.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 25.000 30.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 12.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 37.500 45.000 

   

Saldo ultimo 12.250 30.000 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 25.000 8.333 

EDB skattemæssig værdi -25.000 -12.500 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

52.500 37.500 

Møbler, skattemæssig værdi -45.000 -30.000 

Debitorer 183.750 250.000 

Likvider 172.250 337.750 

Kreditorer -7.500 -17.500 

Moms -103.000 -136.250 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensat til senere hævning 0 -52.076 

 233.000 365.257 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo 250.000 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo 250.000 
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11.2 Med medtagelse af privat gæld som er fastforrentet i 

virksomhedsordningen 

 
11.2.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 650.000 

Omkostninger -105.000 

Resultat af primær drift 545.000 
Afskrivninger -31.667 

Resultat før finansiering 513.333 
Renteindtægter 3.500 

Renteudgifter -151.480 

Årets resultat 365.353 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 8.333 Egenkapital -2.550.000 

Møbler 37.500 Overført resultat primo 53.000 

Materielle anlægsaktiver 45.833 Årets resultat  365.353 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 250.000 Egenkapital -2.491.647 

Andre tilgodehavender 250.000   

  Realkreditgæld 2.800.000 

  Langfristede gældsforpligtelser 2.800.000 

    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 17.500 

Likvide beholdninger 186.270 Moms  136.250 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 173.750 

    

Aktiver i alt 482.103 Passiver i alt 482.103 
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11.2.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 365.353 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 31.667 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -27.500 

  

Skattemæssigt resultat 369.520 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 50.000 75.000 

Tilgang 0 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 50.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 25.000 30.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 12.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 37.500 45.000 

   

Saldo ultimo 12.250 30.000 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 25.000 8.333 

EDB skattemæssig værdi -25.000 -12.500 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

52.500 37.500 

Møbler, skattemæssig værdi -45.000 -30.000 

Debitorer 183.750 250.000 

Likvider 172.250 186.270 

Realkreditlån 0 -2.800.000 

Kreditorer -7.500 -17.500 

Moms -103.000 -136.250 

Anden gæld -20.000 -20.000 

 233.000 -2.534.147 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo 250.000 

Tilgang -2.726.230 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo -2.476.230 
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11.3 Med medtagelse af privat gæld som har variabel rente i 

virksomhedsordningen 

 
11.3.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 650.000 

Omkostninger -105.000 

Resultat af primær drift 545.000 
Afskrivninger -31.667 

Resultat før finansiering 513.333 
Renteindtægter 3.500 

Renteudgifter -143.920 

Årets resultat 372.913 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 8.333 Egenkapital -2.550.000 

Møbler 37.500 Overført resultat primo 53.000 

Materielle anlægsaktiver 45.833 Årets resultat  372.913 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 250.000 Egenkapital -2.484.087 

Andre tilgodehavender 250.000   

  Realkreditgæld 2.800.000 

  Langfristede gældsforpligtelser 2.800.000 

    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 17.500 

Likvide beholdninger 193.663 Moms  136.250 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 173.750 

    

Aktiver i alt 489.663 Passiver i alt 489.663 
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11.3.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 372.913 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 31.667 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -27.500 

  

Skattemæssigt resultat 377.080 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 50.000 75.000 

Tilgang 0 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 50.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 25.000 30.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 12.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 37.500 45.000 

   

Saldo ultimo 12.250 30.000 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 25.000 8.333 

EDB skattemæssig værdi -25.000 -12.500 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

52.500 37.500 

Møbler, skattemæssig værdi -45.000 -30.000 

Debitorer 183.750 250.000 

Likvider 172.250 193.830 

Realkreditlån 0 -2.800.000 

Kreditorer -7.500 -17.500 

Moms -103.000 -136.250 

Anden gæld -20.000 -20.000 

 233.000 -2.526.587 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo 250.000 

Tilgang -2.718.670 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo -2.468.670 
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12. Bilag 3: Regnskabs- og skattemæssig opgørelse for 2010 
 

12.1 Uden medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen: 
 
12.1.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 850.000 

Omkostninger -190.000 

Resultat af primær drift 660.000 
Afskrivninger -23.333 

Resultat før finansiering 636.667 
Renteindtægter 1.500 

Renteudgifter 0 

Årets resultat 638.167 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 0 Egenkapital 250.000 

Møbler 22.500 Overført resultat primo 209.833 

Materielle anlægsaktiver 22.500 Årets resultat 638.167 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 325.000 Egenkapital 738.000 

Andre tilgodehavender 325.000   

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 37.500 

Likvide beholdninger 613.000 Moms  165.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 222.500 

    

Aktiver i alt 960.500 Passiver i alt 960.500 
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12.1.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 638.167 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 23.333 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -27.500 

  

Skattemæssigt resultat 634.000 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 50.000 75.000 

Tilgang 0 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 50.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 37.500 45.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 12.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 50.000 60.000 

   

Saldo ultimo 0 15.000 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 8.333 0 

EDB skattemæssig værdi -12.500 0 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

37.500 22.500 

Møbler, skattemæssig værdi -30.000 -15.000 

Debitorer 250.000 325.000 

Likvider 337.750 613.000 

Kreditorer -17.500 -37.500 

Moms -136.250 -165.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensættelse til senere hævning -52.076 -179.389 

 365.257 543.611 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo 250.000 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo 250.000 
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12.2 Med medtagelse af privat gæld som er fastforrentet 
 
12.2.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 850.000 

Omkostninger -190.000 

Resultat af primær drift 660.000 
Afskrivninger -23.333 

Resultat før finansiering 636.667 
Renteindtægter 1.500 

Renteudgifter -143.906 

Årets resultat 494.261 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 0 Egenkapital -2.550.000 

Møbler 22.500 Overført resultat primo 58.353 

Materielle anlægsaktiver 22.500 Årets resultat  494.261 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 325.000 Egenkapital -2.357.386 

Andre tilgodehavender 325.000   

  Realkreditgæld 2.660.000 

  Langfristede gældsforpligtelser 2.660.000 

    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 37.500 

Likvide beholdninger 177.614 Moms  165.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 222.500 

    

Aktiver i alt 525.114 Passiver i alt 525.114 
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12.2.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 494.261 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 23.333 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -27.500 

  

Skattemæssigt resultat 490.094 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 50.000 75.000 

Tilgang 0 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 50.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 37.500 45.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 12.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 50.000 60.000 

   

Saldo ultimo 0 15.000 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 8.333 0 

EDB skattemæssig værdi -12.500 0 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

37.500 22.500 

Møbler, skattemæssig værdi -30.000 -15.000 

Debitorer 250.000 325.000 

Likvider 186.270 177.614 

Realkreditlån -2.800.000 -2.660.000 

Kreditorer -17.500 -37.500 

Moms -136.250 -165.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensættelse til senere hævning 0 -6.092 

 -2.534.147 -2.378.478 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo -2.476.230 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo -2.476.230 
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12.3 Med medtagelse af privat gæld som har variabel rente 
 
12.3.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 850.000 

Omkostninger -190.000 

Resultat af primær drift 660.000 
Afskrivninger -23.333 

Resultat før finansiering 636.667 
Renteindtægter 1.500 

Renteudgifter -48.146 

Årets resultat 590.021 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 0 Egenkapital -2.550.000 

Møbler 22.500 Overført resultat primo 65.913 

Materielle anlægsaktiver 45.833 Årets resultat  590.021 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 325.000 Egenkapital -2.254.066 

Andre tilgodehavender 325.000   

  Realkreditgæld 2.660.000 

  Langfristede gældsforpligtelser 2.660.000 

    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 37.500 

Likvide beholdninger 280.934 Moms  165.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 222.500 

    

Aktiver i alt 628.434 Passiver i alt 628.434 
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12.3.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 590.021 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 23.333 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -27.500 

  

Skattemæssigt resultat 585.854 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 50.000 75.000 

Tilgang 0 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 50.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 37.500 45.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 12.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 50.000 60.000 

   

Saldo ultimo 0 15.000 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 8.333 0 

EDB skattemæssig værdi -12.500 0 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

37.500 22.500 

Møbler, skattemæssig værdi -30.000 -15.000 

Debitorer 250.000 325.000 

Likvider 193.830 280.934 

Realkreditlån -2.800.000 -2.660.000 

Kreditorer -17.500 -37.500 

Moms -136.250 -165.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensat til senere hævning 0 -69.335 

 -2.526.587 -2.338.335 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo -2.468.670 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo -2.468.670 
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13. Bilag 4: Regnskab og skattemæssig opgørelse for 2011 
 

13.1 Uden medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen: 
 
13.1.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 960.000 

Omkostninger -255.000 

Resultat af primær drift 710.000 
Afskrivninger -25.000 

Resultat før finansiering 685.000 
Renteindtægter 1.000 

Renteudgifter 0 

Årets resultat 686.000 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 20.000 Egenkapital 250.000 

Møbler 7.500 Overført resultat primo 488.000 

Materielle anlægsaktiver 27.500 Årets resultat 686.000 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 375.000 Egenkapital 1.064.000 

Andre tilgodehavender 375.000   

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 55.000 

Likvide beholdninger 906.500 Moms  170.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 245.000 

    

Aktiver i alt 1.309.000 Passiver i alt 1.309.000 
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13.1.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 686.000 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 25.000 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -22.500 

  

Skattemæssigt resultat 688.500 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 0 75.000 

Tilgang 30.000 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 30.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 0 60.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 7.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 7.500 75.000 

   

Saldo ultimo 22.500 0 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 0 20.000 

EDB skattemæssig værdi 0 -22.500 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

22.500 7.500 

Møbler, skattemæssig værdi -15.000 0 

Debitorer 325.000 375.000 

Likvider 613.000 906.500 

Kreditorer -37.500 -55.000 

Moms -165.000 -170.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensættelse til senere hævning -179.389 -317.523 

 543.611 723.977 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo 250.000 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo 250.000 
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13.2 Med medtagelse af privat gæld som er fastforrentet i 

virksomhedsordningen 

 
13.2.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 965.000 

Omkostninger -255.000 

Resultat af primær drift 710.000 
Afskrivninger -25.000 

Resultat før finansiering 685.000 
Renteindtægter 1.000 

Renteudgifter -136.332 

Årets resultat 549.668 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 20.000 Egenkapital -2.550.000 

Møbler 7.500 Overført resultat primo 192.614 

Materielle anlægsaktiver 27.500 Årets resultat  549.668 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 375.000 Egenkapital -2.167.718 

Andre tilgodehavender 375.000   

  Realkreditgæld 2.520.000 

  Langfristede gældsforpligtelser 2.520.000 

    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 55.000 

Likvide beholdninger 194.782 Moms  170.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 245.000 

    

Aktiver i alt 597.282 Passiver i alt 597.282 
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13.2.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 549.668 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 25.000 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -22.500 

  

Skattemæssigt resultat 552.168 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 0 75.000 

Tilgang 30.000 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 30.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 0 60.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 7.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 7.500 75.000 

   

Saldo ultimo 22.500 0 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 0 20.000 

EDB skattemæssig værdi 0 -22.500 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

22.500 7.500 

Møbler, skattemæssig værdi -15.000 0 

Debitorer 325.000 375.000 

Likvider 177.614 194.782 

Realkreditlån -2.660.000 -2.520.000 

Kreditorer -37.500 -55.000 

Moms -165.000 -170.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensættelse til senere hævning -6.092 -66.312 

 -2.378.478 -2.256.530 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo -2.476.230 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo -2.476.230 
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13.3 Med medtagelse af privat gæld som har variabel rente i 

virksomhedsordningen 

 
13.3.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 965.000 

Omkostninger -255.000 

Resultat af primær drift 710.000 
Afskrivninger -25.000 

Resultat før finansiering 685.000 
Renteindtægter 1.000 

Renteudgifter -40.320 

Årets resultat 645.680 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 20.000 Indskudskonto -2.550.000 

Møbler 7.500 Overført resultat primo 295.934 

Materielle anlægsaktiver 27.500 Årets resultat  645.680 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 375.000 Egenkapital -1.968.386 

Andre tilgodehavender 375.000   

  Realkreditgæld 2.520.000 

  Langfristede gældsforpligtelser 2.520.000 

    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 55.000 

Likvide beholdninger 394.114 Moms  170.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 245.000 

    

Aktiver i alt 796.614 Passiver i alt 796.614 
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13.3.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 645.680 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 25.000 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -22.500 

  

Skattemæssigt resultat 648.180 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 0 75.000 

Tilgang 30.000 0 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 30.000 75.000 

   

Afskrivninger primo 0 60.000 

Årets afskrivninger (25%/20%) 7.500 15.000 

Afskrivninger ultimo 7.500 75.000 

   

Saldo ultimo 22.500 0 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 0 20.000 

EDB skattemæssig værdi 0 22.500 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

22.500 7.500 

Møbler, skattemæssig værdi -15.000 0 

Debitorer 325.000 375.000 

Likvider 280.934 394.114 

Realkreditlån -2.660.000 -2.520.000 

Kreditorer -37.500 -55.000 

Moms -165.000 -170.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensat til senere hævning -69.335 159.746 

 -2.338.335 -2.150.746 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo -2.468.670 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo -2.468.670 
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14. Bilag 5: Regnskabs- og skattemæssig opgørelse for 2012 
 

14.1 Uden medtagelse af privat gæld: 
 
14.1.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 1.110.000 

Omkostninger -350.000 

Resultat af primær drift 750.000 
Afskrivninger -20.500 

Resultat før finansiering 729.500 
Renteindtægter 1.000 

Renteudgifter 0 

Årets resultat 730.500 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 10.000 Indskudskonto 250.000 

Møbler 27.000 Overført resultat primo 814.000 

Materielle anlægsaktiver 37.000 Årets resultat 730.500 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 425.000 Egenkapital 1.434.500 

Andre tilgodehavender 425.000   

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 55.000 

Likvide beholdninger 1.227.500 Moms  180.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 255.000 

    

Aktiver i alt 1.689.500 Passiver i alt 1.689.500 
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14.1.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 730.500 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 20.500 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -14.400 

  

Skattemæssigt resultat 736.600 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 30.000 0 

Tilgang 0 34.50020 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 30.000 34.500 

   

Afskrivninger primo 7.500 0 

Årets afskrivninger (25%/20%) 7.500 6.900 

Afskrivninger ultimo 15.000 6.900 

   

Saldo ultimo 15.000 27.600 

 

  

                                            
20 Der er i året anskaffet inventar for kr. 30.000 den 1. juli 2012, hvilket der i 
overensstemmelse med afskrivningslovens § 5D har forhøjet afskrivningsgrundlag i 
perioden 31. maj 2012 – 31. december 2013. Det skattemæssige afskrivningsgrundlag er 
derfor beregnet til kr. 34.500. 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 20.000 10.000 

EDB skattemæssig værdi -22.500 -15.000 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

7.500 27.000 

Møbler, skattemæssig værdi 0 -27.600 

Debitorer 375.000 425.000 

Likvider 906.500 1.227.500 

Kreditorer -55.000 -55.000 

Moms -170.000 -180.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensættelse til senere hævning -317.523 -464.958 

 723.977 926.942 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo 250.000 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo 250.000 
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14.2 Med medtagelse af privat gæld som er fastforrentet i 

virksomhedsordningen 

 
14.2.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 1.100.000 

Omkostninger -350.000 

Resultat af primær drift 750.000 
Afskrivninger -20.500 

Resultat før finansiering 729.500 
Renteindtægter 1.000 

Renteudgifter -128.758 

Årets resultat 601.742 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 10.000 Egenkapital -2.550.000 

Møbler 27.000 Overført resultat primo 382.282 

Materielle anlægsaktiver 37.000 Årets resultat  601.742 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 425.000 Egenkapital -1.925.976 

Andre tilgodehavender 425.000   

  Realkreditgæld 2.380.000 

  Langfristede gældsforpligtelser 2.380.000 

    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 55.000 

Likvide beholdninger 247.024 Moms  180.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 255.000 

    

Aktiver i alt 709.024 Passiver i alt 709.024 
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14.2.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 601.742 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 20.500 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -14.400 

  

Skattemæssigt resultat 607.842 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 30.000 0 

Tilgang 0 34.50021 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 30.000 34.500 

   

Afskrivninger primo 7.500 0 

Årets afskrivninger (25%/20%) 7.500 6.900 

Afskrivninger ultimo 15.000 6.900 

   

Saldo ultimo 15.000 27.600 

 

  

                                            
21 Der er i året anskaffet inventar for kr. 30.000 den 1. juli 2012, hvilket der i 
overensstemmelse med afskrivningslovens § 5D har forhøjet afskrivningsgrundlag i 
perioden 31. maj 2012 – 31. december 2013. Det skattemæssige afskrivningsgrundlag er 
derfor beregnet til kr. 34.500. 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 20.000 10.000 

EDB skattemæssig værdi -22.500 -15.000 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

7.500 27.000 

Møbler, skattemæssig værdi 0 -27.600 

Debitorer 375.000 425.000 

Likvider 194.782 247.024 

Realkreditlån -2.520.000 -2.380.000 

Kreditorer -55.000 -55.000 

Moms -170.000 -180.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensættelse til senere hævning -66.312 -159.204 

 -2.256.530 -2.127.780 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo -2.476.230 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo -2.476.230 
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14.3 Med medtagelse af privat gæld som har variabel rente i 

virksomhedsordningen 

 
14.3.1 Regnskabsmæssig opgørelse 

 
Resultatopgørelse kr. 

Omsætning 1.100.000 

Omkostninger -350.000 

Resultat af primær drift 750.000 
Afskrivninger -20.500 

Resultat før finansiering 729.500 
Renteindtægter 1.000 

Renteudgifter -26.656 

Årets resultat 703.844 

 
Aktiver kr. Passiver kr. 

EDB 10.000 Indskudskonto -2.550.000 

Møbler 27.000 Overført resultat primo 581.614 

Materielle anlægsaktiver 37.000 Årets resultat  703.844 

  Hævet privat -360.000 

Debitorer 425.000 Egenkapital -1.624.542 

Andre tilgodehavender 425.000   

  Realkreditgæld 2.380.000 

  Langfristede gældsforpligtelser 2.380.000 

    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 55.000 

Likvide beholdninger 548.458 Moms  180.000 

  Anden gæld 20.000 

  Kortfristede gældsforpligtelser 255.000 

    

Aktiver i alt 1.010.458 Passiver i alt 1.010.458 
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14.3.2 Skattemæssig opgørelse 

 
   kr. 

Resultat jf. regnskabsmæssige principper 703.844 

  

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 20.500 

Skattemæssige afskrivninger jf. note 1. -14.400 

  

Skattemæssigt resultat 709.944 

 
Note 1: Skattemæssige afskrivninger 

   

kr. EDB Møbler 

Primo 30.000 0 

Tilgang 0 34.50022 

Afgang 0 0 

Afskrivningsgrundlag 30.000 34.500 

   

Afskrivninger primo 7.500 0 

Årets afskrivninger (25%/20%) 7.500 6.900 

Afskrivninger ultimo 15.000 6.900 

   

Saldo ultimo 15.000 27.600 

 

  

                                            
22 Der er i året anskaffet inventar for kr. 30.000 den 1. juli 2012, hvilket der i 
overensstemmelse med afskrivningslovens § 5D har forhøjet afskrivningsgrundlag i 
perioden 31. maj 2012 – 31. december 2013. Det skattemæssige afskrivningsgrundlag er 
derfor beregnet til kr. 34.500. 
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Kapitalafkastgrundlag: 
 
kr. Primo Ultimo 

ËDB, regnskabsmæssig værdi 20.000 10.000 

EDB skattemæssig værdi 22.500 -15.000 

Møbler, regnskabsmæssig 

værdi 

7.500 27.000 

Møbler, skattemæssig værdi 0 -27.600 

Debitorer 375.000 425.000 

Likvider 394.114 548.458 

Realkreditlån -2.520.000 -2.380.000 

Kreditorer -55.000 -55.000 

Moms -170.000 -180.000 

Anden gæld -20.000 -20.000 

Hensat til senere hævning -159.746 -278.958 

 -2.150.632 -1.946.100 

 

Indskudskonto: 
 
 kr. 

Indskudskonto primo -2.468.670 

Tilgang 0 

Afgang 0 

Indskudskonto ultimo -2.468.670 

 




