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1. Indledning & problemformulering

1.1 Indledning

En af de vigtige beslutninger ved opstart af en virksomhed er valget af virksomhedsform. Valget har indfly-

delse på en lang række forhold som for eksempel hæftelse, kapitalbehov og beskatning.

Der er grundlæggende to former for virksomheder, personselskaber og kapitalselskaber. Den vigtigste for-

skel er, at der i personselskaber er mindst en virksomhedsdeltager, der hæfter personligt, mens man i kapi-

talselskaber kun hæfter med den indskudte kapital. Dette forhold gør, at der i kapitalselskaber er krav om

indskud af kapital, hvorimod det ikke er tilfældet i personselskaber. I Danmark er der tradition for enten at

vælge en traditionel selskabsform, som et A/S eller ApS, eller at drive en personligvirksomhed, som en en-

keltmandsvirksomhed eller et I/S.

Driver man sin virksomhed i selskabsform sker der beskatning jf. selskabsskattelovens regler, derudover bli-

ver man som ejer beskattet af løn som personligindkomst, af udbytte som aktieindkomst og af eventuelle

renter, på en mellemregning med selskabet, som kapitalindkomst. Driver man derimod sin virksomhed i

personligt regi, enten som enkeltmandsvirksomhed, vil der være mulighed for beskatning efter tre ordnin-

ger, personskatteloven, kapitalafkast- og virksomhedsskatteordningen.

I dansk skatteret anses kapitalselskaber for at være selvstændige skattesubjekter. Personselskaber anses

for at være skattemæssigt transparent, da disse anses for skattemæssig transparente sker beskatningen

hos virksomhedsdeltagerne.

Med virkning fra indkomståret 1987 blev der gennemført væsentlige ændringer i personskatteloven for be-

regning af indkomstskat for personer.1 Begreberne personlig indkomst og kapitalindkomst, som har forskel-

lig skattemæssig behandling, blev indført, ligesom den skattemæssige værdi af visse fradrag, herunder lig-

ningsmæssige fradrag blev reduceret. Der blev ligeledes mulighed for alternativ beskatning med virksom-

hedsskatteloven i form af beskatning efter personskattelovens regler om virksomhedsskatteordningen på

indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed.

Senere tilkom indkomstbegreberne aktieindkomst og CFC-indkomst, mens beskatning af visse indtægtsar-

ter som særlig indkomst bortfaldt med ophævelsen af lov om særlig indkomstskat mv. fra indkomståret

1996.

1
Grundlæggende skatteret 2013, 6. udgave 1. oplag, kapitel 7 afsnit 3. side 184
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Da virksomhedsordningen er en administrativ ordning, blev der med virkning fra indkomståret 1993 i virk-

somhedsskatteloven indført en anden ordning, som er en forenklet udgave af virksomhedsordningen, nem-

lig kapitalafkastordningen.

Selvom kapitalafkastordningen blev indført som et nemmere alternativ til virksomhedsskatteordningen, op-

leves det ofte, at erhvervsdrivende fravælger begge ordninger og anvender reglerne i personskatteloven.

En af årsagerne, kan være den selvstændigt erhvervsdrivendes manglende evner og rådgivning til at vurde-

re de tre beskatningsalternativer, herunder de enkeltes fordele og ulemper i forhold til den erhvervsdriv-

endes givne situation. Det er derfor ikke ualmindeligt, at en erhvervsdrivende har kunnet spare penge i

skat, hvis denne havde valgt kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen.

Der er ikke noget facit i forhold til, hvilken ordning eller selskabsform der er den mest optimale for alle virk-

somhedstyper, hvorfor man skal tage højde for eksempelvis nu og fremtidig indtjeningsevne, finansierings-

struktur, personlige forhold samt øvrige indkomst- og formueforhold.

1.2 Resume

Opgaven er skrevet for at belyse hvilken effekt ejerens øvrige indkomst- og formueforhold har på valg af

virksomheds- og beskatningsform, med udgangspunkt i de skattemæssige konsekvenser. I opgavens indle-

dende del er den problemstilling som ønskes belyst beskrevet. I den forbindelse en afgrænsning, således at

opgavens rammer er beskrevet. Der behandles beskatningsformerne selskabsform, enkeltmandsvirksom-

hed beskattet efter PSL, KAO og VSO.

I opgavens beskrivende del, er de forskellige beskatningsformer der behandles i opgaven beskrevet, herun-

der krav, grænser, satser og lignende. Derudover beskrives den case virksomhed opgaven tager udgangs-

punkt i. Der er benyttet en faktisk virksomhed, hvis regnskaber er gennemlæst og omregnet til brug for op-

gaven. Opgaven tager udgangspunkt i 2 personprofiler. Person A, som er single, hvis eneste indkomst- og

formuekilde er virksomheden. Person B, som er gift, og ejer aktier, obligationer og privat bolig, som er fuldt

finansieret gennem realkredit- og bankgæld. Person B’s hustru arbejder i virksomheden.

I den analyserende del, har opgaven sit fokus på personerne hver for sig. For hver person er der beregnet

faktiske og udskudte skatter og indkomster, hvorved der for hver person findes frem til en samlet indkomst,

skat og effektiv skat. Der beregnes både en samlet effektiv skat, en effektiv skat på brutto udbetaling til ejer

og en effektiv skat på brutto opsparing i virksomhed. Beregningerne er lavet for alle 4 beskatningsformer

og for begge år. På baggrund af de samlede skatter og de beregnede effektive skatter, er der analyseret på

hvilke beskatningsformer der kan betale sig, primært ud fra et skattemæssigt synspunkt.
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I den vurderende del, ses der i opgaven samlet på skatteberegninger for Person A, og samlet for Person B.

På baggrund af beskatningsberegninger for både 2011 og 2012 vurderes der for hver person hvilken be-

skatningsform der er optimal, samt hvilke grunde der er for at en beskatningsform er mere optimal end en

anden.

Konklusionen er baseret på de oplysninger der er beskrevet i opgavens beskrivende del, samt den vurdering

der er lavet på baggrund af beregningerne i den analyserende del og antagelserne her.

1.3 Problemformulering

Personer der gerne vil starte virksomhed i Danmark har mulig for at vælge mellem flere virksomhedstyper,

med forskellige regler og krav til blandt andet beskatning. Mulighederne består i at vælge mellem start i

selskabsform eller personligt regi. Som selvstændigt erhvervsdrivende (virksomhed i personligt regi) kan

man vælge mellem at blive beskattet efter personskattelovens (PSL) regler, kapitalafkastordningen (KAO)

og virksomhedsskatteordningen (VSO).

Ordningerne har en del forskellige karakteristika samt forskellige fordele og ulemper, som vi vil belyse med

denne opgave.

Det er ligeledes vores opfattelse, at reglernes sammensætning og kompleksitet betyder at mange er-

hvervsdrivende ikke har tilstrækkelige ressourcer til at forstå disse fordele og ulemper, hvorfor de ender

med den nemmeste løsning og ikke nødvendigvis den mest optimale, set fra et skattemæssigt perspektiv.

Ud fra et ønske om optimering af beskatningen, hvilken virksomheds- og beskatningsform er da mest øko-

nomisk fordelagtig ved opstart af virksomhed?

 Hvad er forskellen på PSL, KAO og VSO ved enkeltmandsvirksomhed og PSL/selskabsbeskatning ved

et ApS?

 Hvilke indkomst- og formueforhold kan påvirke den samlede beskatning?

 Hvilke fordele og ulemper ved de forskellige ordninger ved enkeltmandsvirksomhed og et Anparts-

selskab påvirker den samlede beskatning?

 Hvordan påvirker fordele og ulemper ved de forskellige ordninger ved enkeltmandsvirksomhed og

et ApS samt øvrige private indkomst- og formueforhold den samlede beskatning?
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2. Afgrænsning

Vi har valgt at afgrænse os til udelukkende at undersøge hvilken indvirkning nedenstående områder har

skattemæssigt for vores virksomhed i forhold til de 2 personprofiler:

 Fordele og ulemper ved PSL, KAO, VSO og ApS

 Skattemæssige forskelle og mulige optimeringer

 Likviditetsmæssige forskelle

 Kapitalindkomstens størrelse og mulighed for optimering

 Mulighed for indskydelse af privat gæld

 Udskudte og aktuelle skatteforhold

I beregningerne tages der udgangspunkt i bekendgørelser, love og regler samt satser for 2013, og dermed

afgrænser vi opgaven fra at se på påvirkninger af ændringer der træder i kraft efter 31.12.2013.

Vi ønsker med udgangspunkt i et ApS stiftet i 2011, at undersøge hvilken beskatningsform der ville have

været mest fordelagtig, primært ud fra et skattemæssigt synspunkt.

Vi ønsker at tage udgangspunkt i to forskellige personprofiler, for at illustrere hvordan forskellige indkomst-

og formueforhold kan have en indflydelse på et optimalt valg af virksomhedsform.

For at besvare opgaven vil det ligeledes være nødvendigt at lave en teoretisk gennemgang af de 3 ordnin-

ger og selskabsformen ApS, for at illustrere forskellene og redegøre for reglerne.
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3. Metode & Struktur

3.1 Struktur

Opgaven er bygget op ud fra ovenstående model. Hvor opgaven starter med en indledning, herunder pro-

blemformulering, afgrænsning og metode. Derefter kommer den beskrivende del, hvor vi beskriver de love

og beskatningsformer vi vil benytte til at belyse det af indledningen beskrevne problem. Dertil har vi be-

skrevet den valgte casevirksomhed samt personprofiler for vores casepersoner. Derefter følger vores analy-

se, hvor vi har foretaget skatteberegninger på baggrund af de oplysninger der foreligger i vores beskrivelse

og refererede bilag. Til sidst følger vore vurdering og konklusion, som tager udgangspunkt i de beskrivelser

og beregninger der er foretaget i opgaven. Afslutningsvis følger en følsomhedsanalyse, hvor vi har perspek-

tiveret på baggrund af eventuelt ændrede forhold i opgaven.

3.2 Valg af teori og modeller

Opgaven tager udgangspunkt i dansk lovgivning, herunder primært dansk skattelovgivning. Denne beskrives

og anvendes til brug for analyse og vurdering af udarbejdede undersøgelsesspørgsmål.

Opgaven er baseret på den juridiske metode, hvor vi har anvendt den objektive fortolkningsstil, denne for-

tolkningsstil anvendes særligt i opgavens beskrivende del, hvor forskellige love gennemgås, herunder rede-

gøres for omfang.
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3.3 Kvalitetsvurdering af data

De anvendte data er overvejende love og bekendtgørelser. Den case virksomhed vi har anvendt, er baseret

på en faktisk virksomhed, hvor regnskaberne er omregnet til brug for opgaven. Regnskaberne var påtegnet

med revisionspåtegning af registreret revisor. Grundet der udelukkende er anvendt sekundært data, vurde-

res den indsamlede data at være pålidelig og troværdig. Der henvises yderligere til litteraturlisten for an-

vendt materiale og litteratur.

3.4 Målgruppe

Opgaven henvender sig primært til personer der går med overvejelser om at starte ny virksomhed, og per-

soner der arbejder med rådgivning, til anvendelse i forbindelse med rådgivning af personer der overvejer at

opstarte ny virksomhed.

3.5 Forkortelser

AI = Aktieindkomst

AL = Afskrivningsloven

AMBL = Arbejdsmarkedsbidragsloven

ApS = Anpartsselskab

BL = Bogføringsloven

CFC = Controlled foreign company

GCL = Grøn Checkloven

HR = Hovedregel

I/S = Interessentsskab

KAO = Kapitalafkastordningen

KI = Kapitalindkomst

KML = Kommuneskatteloven

K/S = Kommanditselskab

KUK = Konjunkturudligningskonto

LL = Ligningsloven

PBL Pensionsbeskatningsloven

PI = Personligindkomst

PSL = Personskatteloven
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SEL = Selskabsskatteloven

SL = Selskabsloven

VI = Virksomhedsindkomsten (skattemæssigt resultat før skat)

VSO = Virksomhedsskatteordningen

ÅRL = Årsregnskabsloven

4. Virksomhedsformer

I nedenstående gennemgang vil forskellene mellem en enkeltmandsvirksomhed og et ApS blive belyst. Op-

gaven er afgrænset til netop disse virksomhedsformer og øvrige virksomhedsformer vil derfor ikke blive be-

skrevet. Der tages i beskrivelsen udgangspunkt i hvilke lovmæssige krav samt private hæftelser der er, ved

de beskrevne virksomhedsformer. Udgangspunktet bygger på de faktorer der spiller ind for en privat per-

son når der skal startes ny virksomhed, ud over de skattemæssige konsekvenser.

4.1 Enkeltmandsvirksomhed

Som selvstændigt erhvervsdrivende kan man ved en enkeltmandsvirksomhed drive erhvervsvirksomhed for

egen privat regning og risiko. Ved en enkeltmandsvirksomhed er der kun en ejer som er en fysisk person,

der tager alle beslutninger om virksomheden egenhændigt. Dog skal dette ikke forstås som om der ikke må

være andre ansatte i virksomheden. Dette kan sagtens lade sig gøre. En enkeltmandsvirksomhed kan efter

ejerens eget valg beskattes efter 3 ordninger:

1. Personskatteloven

2. Kapitalafkastordingen

3. Virksomhedsordningen

Skattemæssigt sondres der mellem lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende, hvor man som almin-

delig lønmodtager beskattes igennem indeholdelse af A-skat, mens der hos selvstændigt erhvervsdrivende

beskattes igennem opkrævet B-skat, opkrævning sker i 10 rater. Skattelovgivningen indeholder ikke en di-

rekte definition af hvad der skal forstås som indtægter fra erhverv. Når man som fysisk person har en ind-

komst, kan denne skattemæssigt inddeles i følgende 4 kategorier:

1. Lønmodtager

2. Honorarmodtager

3. Erhvervsmæssig virksomhed

4. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed
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Der lægges fra SKAT’s side vægt på følgende forhold når der besluttes hvilken gruppe indtægten bør høre

under. Som det kan ses i bilag 1, lægges der vægt på om der er en økonomisk risiko forbundet med opnåel-

se af indtægten i sondringen mellem løn-/honorarmodtager og selvstændig erhvervsdrivende. Herefter

vurderes det om virksomhedens drift drives konstant og seriøst samt om virksomheden har de økonomiske

forudsætninger for at anses som en erhvervsmæssig virksomhed eller ikke-erhvervsmæssig virksomhed

(hobbyvirksomhed).

4.1.1 Lovmæssige krav

Der er ingen specifik lov som henvender sig til enkeltmandsvirksomheder. De regler der gælder for enkelt-

mandsvirksomheder findes i flere forskellige generelle love. Her er der tale om erhvervsvirksomhedsloven,

bogføringsloven, virksomheds-/personskatteloven og mindstekravsbekendtgørelsen. Disse love bestemmer

grundlæggende ting som virksomhedsnavn, krav til bogføring, beskatning og mindstekrav til rapportering.

Der er i en enkeltmandsvirksomhed ingen krav til ledelse, kapital eller udarbejdelse af årsrapporter. Der er

kun i henhold til mindstekravsbekendtgørelsen krav om udarbejdelse af et skatteregnskab således der kan

selvangives til SKAT. Herudover er der ved opstart af virksomhed krav til korrekt registrering af CVR-

nummer samt efter omstændighederne registrering af moms, lønsumsafgift, ansatte, import/eksport mv.

4.1.2 Risiko ved privat hæftelse

En enkeltmandsvirksomhed anses som identisk med den fysiske person som ejer virksomheden. Virksom-

heden og den fysiske person anses derfor, som en juridisk enhed. Dette vil altså mene at ejeren af enkelt-

mandsvirksomheden hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser. Ejeren hæfter med alt

hvad ejeren har og kommer til at eje i fremtiden så længe virksomheden drives.

4.2 Anpartsselskab

Ved drift af virksomhed kan man vælge at drive sin forretning i selskabsform. Når der drives virksomhed i

kapitalselskab og herunder eksempelvis et ApS følger man Selskabsloven hvilket er bestemt i SL § 1.

Et ApS beskattes efter selskabsskatteloven og det er derfor selskabet der beskattes og ikke ejeren. Ejeren

beskattes af modtaget løn og udbytte fra selskabet, som almindelig lønmodtager.

Nedenstående gennemgang vil belyse de lovmæssige krav samt den private risiko ved at drive et ApS.

4.2.1 Lovmæssige krav

Som tidligere omtalt er ApS reguleret af SL, som stiller krav til selskabsstart, selskabskapital, direktion, be-

styrelse og generalforsamling. Herudover gælder reglerne i BL, ÅRL & SEL. Disse love bestemmer grundlæg-

gende ting som krav til bogføring, rapportering & beskatning.
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SL stiller følgende krav til selskabet ved opstart og den daglige drift:

4.2.1.1 Selskabsstart & selskabskapital

Ifølge SL § 4 er der et minimumskrav til selskabskapitalen på 80.000 kr. for et ApS. Denne kapital skal kunne

indskydes ved opstart af selskabet og selskabet kan derfor ikke stiftes uden denne kapital. I henhold til SL §

35 kan indskuddet udover kontant indbetaling, indskydes som apportindskud. Apportindskud kræver at

værdierne som skydes ind i selskabet, har en økonomisk værdi og at der foretages en vurderingsberetning

heraf.

Det er med virkning fra 1. januar 2014 ændret på kapitalkravet, således at der fra denne dag, kun vil være

et kapitalkrav på 50.000 kr. i et ApS.

Yderligere er der i forbindelse med opstarten af et ApS krav til udarbejdelse af et stiftelsesdokument. Reg-

lerne for dette fremgår af SL § 25 til 27. Yderligere stilles der krav til udarbejdelse af vedtægter samt ind-

holdet af disse. Reglerne for dette fremgår af SL § 28 & 29.

4.2.1.2 Direktion & bestyrelse

I SL § 111 står kravene til ledelsesorganet i et kapitalselskab. Her oplyses det at der kan vælges mellem føl-

gende ledelsesstruktur:

 Direktion og en bestyrelse

 Direktion og et tilsynsråd

Hertil skal det bemærkes at et ApS kan vælge kun at have en direktion. Dette er kun hvis ApS ikke gør brug

af reglerne om medarbejderrepræsentation. Direktionens opgaver er nærmere angivet i SL § 117 & 118,

mens bestyrelsens opgaver er nærmere angivet i SL § 115.

4.2.1.3 Generalforsamling

I kravene til indholdet af ApS’ets vedtægter i SL § 28 fremgår det at det skal indeholde oplysninger om ind-

kaldelse til generalforsamling. Generalforsamlingen er som beskrevet i SL § 76, der hvor kapitalejernes ret

til at træffe beslutninger i kapitalselskabet udøves.

I BL og ÅRL fremgår kravene til bogføring samt krav til udarbejdelse og offentliggørelse af årsrapport.

4.2.2 Risiko ved privat hæftelse

Da et ApS ses som enkeltstående juridisk enhed hæfter ejeren/ejerne af ApS’et ikke med sin private for-

mue. Ejeren/ejerne hæfter altså kun med den indskudte kapital. I praksis ses det dog ofte for mindre en-

keltmandsejede ApS’er at banker mv., kræver ejeren personligt hæfter for lån i selskabet. De øvrige forplig-
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telser, vil der typisk ikke være personlig kaution for, hvorfor hæftelsen i selskabsform er lavere. Herunder

momsgæld, garantiforpligtelser, leverandørgæld, skatter mv.

5. Personskatteloven

Efter PSL § 1 skal der opgøres en skattepligtig indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler for

personer der er skattepligtige til Danmark. Denne skattepligtige indkomst opgøres i PSL § 2 som personlig

indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst & CFC-indkomst. I PSL § 3-4b beskrives de forskellige indkomst-

begreber som vil blive gennemgået i nedenstående beskrivelse, sammen med de relevante beløbsgrænser,

skattesatser & fradrag inden for PSL. Yderligere vil der i beskrivelsen kigges på eventuelle krav for anven-

delsen af PSL som beskatningsform.

5.1 Personskattelovens indkomstbegreber

5.1.1 Personlig indkomst

Personlig indkomst defineres i PSL § 3 stk. 1 til at være alle de indkomster der indgår i den skattepligtige

indkomst, som ikke er kapitalindkomst. Det vil altså sige at personlig indkomst på indtægtssiden afgrænses

negativt. Dette fremgår dels af det ovenfor beskrevne sammen med det oplyste i PSL § 4a hvor det oplyses

at aktieindkomst ikke indgår i den skattepligtige indkomst og § 4b hvor det oplyses at CFC-indkomst ikke

indgår i den skattepligtige indkomst

Som eksempler på personlig indkomst kan nævnes lønindtægt og anden arbejdsindkomst, erhvervsind-

komst, kapitalgevinster ved overdragelse af næringsaktiver og immaterielle aktiver, genvunde aktiver, over-

skud fra udlejningsejendomme, pensioner, arbejdsløshedspenge, sygedagpenge, kontanthjælp, gaver, un-

derholdsydelser samt indtægter ved spil og væddemål. Der henvises til personskattecirkulærets pkt. 3.1 &

3.2.2

Indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed er personlig indkomst og også indtægter ved passiv deltagel-

se i eksempelvis I/S og K/S anses som udgangspunkt som personlig indkomst. I visse tilfælde er sådanne

indtægter dog efter anpartsreglerne gjort til kapitalindkomst, jf. nedenstående gennemgang af kapitalind-

komst.3

I modsætning til indtægtssiden som afgrænses negativ som ovenfor beskrevet, afgrænses de udgifter som

kan fradrages i den personlige indkomst positivt og er derfor oplistet i PSL § 3 stk. 2.

2
Lærebog om indkomstskat side 172

3
Lærebog om indkomstskat side 173
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5.1.2 Kapitalindkomst

Kapitalindkomst defineres i PSL § 4 og afgrænses i modsætning til personlig indkomst positivt både på ind-

tægts- og omkostningssiden i stk. 1 og 2. Her beskrives der udtømmende hvilke indtægter og udgifter der

skal medregnes ved opgørelse af en skatteyders kapitalindkomst.

Ifølge PSL § 4 omfatter kapitalindkomsten det samlede nettobeløb af følgende indtægter og udgifter, for-

tjenester og tab:4

1. Renteindtægter og renteudgifter

2. Skattepligtige kursgevinster og fradragsberettigede kurstab

3. Kapitalafkast efter reglerne i VSL & KAO

4. Aktieudbytte (beskattes primært som aktieindkomst, men der er enkelte undtagelser)

5. Fortjeneste og tab på andels- og investeringsforeningsbeviser mv.

6. Overskud eller underskud af en- eller tofamiliehuse mv., fritidshuse, ejerlejligheder o. lign.

7. Låneprovisioner mv.

8. Rentekorrektion efter VSL

9. Anpartsvirksomhed

10. Indbetalinger til realkreditinstitut som nævnt i LL § 14a

11. Indkomst ved udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe

12. Vederlag der omfattes af LL § 5c, dvs. vederlag af vedhængende eller godskrevne renter i forbindel-

se med overdragelse af rentebærende fordringer

13. Afkast efter PBL § 53a stk. 3, dvs. afkast af forsikrings- og pensionsordninger

14. Fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven

15. Beløb der er skattepligtige eller fradragsberettigede efter LL § 12b, stk. 4-7 eller stk. 9

16. Beløb der er skattepligtige eller fradragsberettigede efter AL § 40c, vedr. betalingsrettigheder efter

EU-landbrugsstøtteordningen og mælkekvoter

5.1.3 Aktieindkomst

Aktieindkomst bliver særskilt beskattet og indgår dermed ikke i den skattepligtige indkomst. Aktieindkomst

er ligesom kapitalindkomst positivt begrænset af PSL. Aktieindkomst og -tab begrænses af PSL § 4a stk. 1. til

nedenstående punkter:5

1. Aktieudbytte

4
Lærebog om indkomstskat s. 173

5
Lærebog om indkomstskat s. 177
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2. Afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B

3. Aktieudbytte fra aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

4. Fortjeneste og tab ved afståelse af aktier efter aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14.

Yderligere bliver der i PSL § 4a stk. 2 & 3 beskrevet flere tilføjelser til punkterne i stk. 1 som vedrører særli-

ge tilfælde. Disse belyses ikke yderligere, da de ikke vurderes at påvirke denne opgave yderligere.

5.1.4 CFC-indkomst

CFC-indkomst beskrives I PSL § 4b, hvor der oplyses, at det omfatter den samlede indkomst, som omtales i

LL § 16H og 16I. Det nævnes i stk. 2 at denne indkomsttype ikke indgår i den skattepligtige indkomst og der-

for særskilt beregnes efter PSL § 8b. Det kan hertil bemærkes at CFC-indkomst opstår ved fysiske personer

der er skattepligtige til Danmark og har andele i et lavt beskattet, udenlandsk finansielt selskab eller visse

kapitalfondspartnere. CFC-indkomst belyses ikke nærmere da denne indkomsttype ikke kommer til at have

nogen påvirkning på opgavens besvarelse.

5.2 Beløbsgrænser & skattesatser

Beregningen af indkomstskatten efter personskatteloven beskrives i PSL § 5. Her oplyses det at indkomst-

skatten til staten opgøres som summen af:

1. Bundskat efter § 6,

2. Topskat efter § 7,

3. Udligningsskat efter § 7 a,

4. Sundhedsbidrag efter § 8,

5. Skat af aktieindkomst efter § 8 a,

6. Skat af CFC-indkomst efter § 8 b og

7. Skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c.

Herudover er man som skattepligtig i Danmark forpligtet til at betale kommune og kirkeskat. Kommune-

skatten opgøres af de enkelte kommuner, hvilket betyder at kommuneskatten afhænger af hvilken bopæl

den skattepligtige har. Kirkeskatten afhænger af om man er medlem af den danske folkekirke.

5.2.1 Bundskat

Beregningen af bundskatten som er beskrevet i PSL § 6 tager udgangspunkt i den personlige indkomst til-

lagt den positive nettokapitalindkomst. Dette vil sige der ikke medtages negativ nettokapitalindkomst som

renteudgifter mv. I 2013 udgjorde bundskatten 5,83 %. Dette er oplyst i PSL § 6 stk. 2.
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Beregningen af beskatningsgrundlaget for bundskatten opgøres således:

5.2.2 Topskat

Beregning af topskatten som er beskrevet i PSL § 7 tager udgangspunkt i den personlige indkomst. Hertil til-

lægges fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16 stk. 1 samt den positive

nettokapitalindkomst der overstiger 40.000 kr. (80.000 kr. for ægtefæller). Skatten udgør 15 % af summen

af ovenstående som overstiger det oplyste bundfradrag for indkomståret i PSL § 7 stk. 2. Bundfradraget er

for 2013 opgjort til 421.000 kr.

Beregningen af beskatningsgrundlaget for topskatten opgøres således:

5.2.3 Udligningsskat

Beregningen af udligningsskatten som er beskrevet i PSL § 7a tager udgangspunkt i de samlede pensions-

udbetalinger, med undtagelse af udbetalinger fra kapitalpensionsordninger og invalidepension. Det oplyses

i PSL § 7a stk. 4 at skatteprocenten i 2013 udgør 6 % og beregnes af den del af pensionsudbetalingerne det

overskrider bundfradraget som i 2013 udgør 362.800 kr. I PSL § 7a stk. 6 oplyses det yderligere at der er

muligt at anvende ægtefælles ikke anvendte bundfradrag som i 2013 udgør 121.000 kr. Der henvis til be-

regning af beskatningsgrundlaget for topskatten, da beskatningsgrundlaget er det samme.

5.2.4 Sundhedsbidrag

Beregningen af sundhedsbidrag som er beskrevet i PSL § 8 tager udgangspunkt i den skattepligtige ind-

komst. Det vil altså sige den personlige indkomst tillagt/fratrukket kapitalindkomsten og de ligningsmæssi-

ge fradrag. De ligningsmæssige fradrag beskrives nærmere under fradagsret. Af det opgjorte beskatnings-

grundlag beregnes der i 2013 6 % som oplyses i PSL § 8.

+/- Personlig indkomst

+ Positiv nettokapitalindkomst

= Beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlag bundskat

+/- Personlig indkomst

+ Beløb omfattet af PBL § 16 stk. 1

+ Positiv nettokapitalindkomst over 40 t.kr. (80 t.kr. for ægtefæller)

- Bundfradrag (2013: 421 t.kr.)

= Beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlag topskat
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Beregningen af beskatningsgrundlaget for sundhedsbidraget opgøres således:

5.2.5 Skat af aktieindkomst

Beregningen af skatten af AI som er beskrevet i PSL § 8a opdeles i 2, nemlig den AI der er under grundbelø-

bet på 48.300 kr. (2013) og den AI som overstiger grundebeløbet.

Den del af AI der er under grundbeløbet beskattes efter PSL § 8a stk. 1 og skattesatsen for 2013 oplyses her

til 27 %.

Den del af AI der overstiger grundbeløbet beskattes efter PSL § 8a stk. 2 og skattesatsen for 2013 oplyses

her til 42 %.

Det oplyses af PSL § 8a stk. 4 at samlevende ægtefæller kan anvende hinandens grundbeløb, således at den

andel af grundbeløbet den ene ægtefælle ikke anvender, forhøjer grundbeløbet for den anden. Det vil sige

at hvis det kun er den ene ægtefælle som har AI, vil det værre muligt i 2013 at blive beskattet efter PSL § 8a

stk. 1 med optil 96.600 kr.

I PSL § 8a stk. 5 oplyses det at der ved negativ AI beregnes en ”negativ skat” hvor der tages udgangspunkt i

samme satser og beløbsgrænser som ved positiv AI. Denne negative skat kan modregnes den skattepligti-

ges slutskat. I denne forbindelse oplyses det i PSL § 8a stk. 6 at samlevende ægtefæller kan anvende hinan-

dens negative skat fra AI 100 %.

5.2.6 Skat af CFC-indkomst

Beregningen af skatten af CFC-indkomsten som er beskrevet i PSL § 8b tager udgangspunkt i CFC-

indkomsten som beskattes med selskabsskattesatsen som oplyses i SEL § 17 stk. 1.

5.2.7 Kommune- og kirkeskat

Kommune- & kirkeskat beregnes i lighed med sundhedsbidraget på grundlag af den skattepligtige indkomst.

Det vil altså sige den personlige indkomst tillagt/fratrukket KI med fradrag for de ligningsmæssige fradrag.

De ligningsmæssige fradrag beskrives nærmere under fradagsret.

Skattesatserne fastsættes hvert år af kommunalbestyrelserne hvilket er bestemt i KML § 6. I nedenstående

tabel ses de gennemsnitlige skattesatser for kommune- og kirkeskat. I 2013 var den gennemsnitlige kom-

+/- Personlig indkomst

+/- Kapital indkomst

- Ligningsmæssige fradrag

= Beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlag sundhedsbidrag
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munale skat på 25,6 %. Dette er indeholdt både kommuneskat og kirkeskat set som gennemsnit for alle

skatteydere.

Der henvises til beregning af beskatningsgrundlag for sunhedsbidrag, da beskatningsgrundlaget herfor er

det samme.

5.2.8 Nedslag i skatten af negativ nettokapitalindkomst

Det oplyses i PSL § 11, at der kan opnås et nedslag i skatten af den del af den skattepligtiges negative net-

tokapitalindkomst, der ikke overstiger 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtefæller). Dette er som følge af at der

over en periode fra 2012-2019 ændres i skattesatserne på sundhedsbidraget og bundskatten, således at

bundskatten stiger og sundhedsbidraget falder og dermed fradragsværdien af den negative nettokapital-

indkomst. Nedslagssatsen af de 50.000 kr. vil derfor stige tilsvarende den faldende skattesats af sundheds-

bidraget som er en procent om året. Nedslagssatsen udgør i 2013 2 %.

5.2.9 Skatteloft

Det oplyses i PSL § 19, at hvis den samlede skatteprocent af bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommu-

nale skatter i 2013 overstiger 51,7 % for skatten af den personlige indkomst og 43,5 % af den positive net-

tokapitalindkomst, opnås der en nedsættelse med de overskydende procenter. Nedslaget fratrækkes i den

beregnede topskat.

5.3 Fradragsret

I PSL er der i § 9 beskrevet de personlige fradrag der kan opnås i PSL i forbindelse med beregning af årets

skat.

Kilde:http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommunal-beskatning/kommuneskatter-gennemsnitsprocenter-2007-2014/
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I PSL § 9 gives der et personfradrag, da de beregnede skatter til staten nedsættes med skatteværdien af

dette. I PSL § 10 oplyses det at personer, som er fyldt 18 år og som er fuldt skattepligtige i Danmark, udgør

personfradragets grundbeløb i 2013 42.000 kr.

Skatteværdien af dette opgøres efter PSL § 12, som en procentdel af grundbeløbet. Ved opgørelsen anven-

des der skattesatserne som er oplyst i forbindelse med den tidligere beskrivelse af skatteberegningerne ef-

ter PSL § 6, 7, 7a, 8 og 8a stk. 2. I praksis vil personfradraget for en almindelig lønmodtager ses modregnet

med satserne for bundskat, sundhedsbidrag samt kommune- og kirkeskat.

Det oplyses yderligere i § 10 stk. 2 at det personlige bundfradrag kan overføres mellem sammenlevende

ægtefæller, således ikke anvendte bundfradrag hos den ene ægtefælle kan anvendes hos den anden.

Yderligere bliver der I forbindelse med udregningen af den skattepligtige indkomst modregnet lignings-

mæssige fradrag. Disse fradrag opgøres i Ligningsloven. Heraf bestemmes blandt andet befordringsfradrag,

beskæftigelsesfradrag, fradrag for faglige kontingenter mv.

5.4 Krav

Man er omfattet af PSL såfremt man er skattepligtig i Danmark og der er derfor ingen krav til at blive be-

skattet efter PSL.

5.5 Øvrige forhold ved beregning af skat efter PSL

Ved beregningen af slutskatten efter PSL er der følgende forhold at tage højde for, som ikke er direkte

nævnt i PSL, men er bestemt i andre love.

AM-bidrag følger reglerne i arbejdsmarkedsbidragsloven. AM-bidrag bestemmes efter AMBL § 1 at omfatte

personer der er skattepligtige til Danmark og omfatter derved de samme personer som PSL. Det oplyses

yderligere i AMBL at am-bidraget beregnes som 8 pct. af grundlaget opgivet efter AMBL § 2. Her oplyses

grundlaget at indeholde indkomster som A-indkomst, honorarer og overskud af selvstændig virksomhed.

AM-bidraget opkræves i forbindelse med slutskatten beregnet efter PSL.

Grøn check følger reglerne i Grøn checkloven. Grøn check bestemmes efter GCL § 1 til at omfatte personer

der er skattepligtige til Danmark og er fyldt 18 år. Disse får som udgangspunkt en modregning i slutskatten

på 1.300 kr. om året. Yderligere kan man efter GCL § 1 få 300 kr. ekstra pr. barn, dog højest for 2. Derud-

over kan der gives et yderligere tillæg på 280 kr. hvis den skattepligtige har en skattepligtig indkomst under

212.000 kr.(2013). I GCL § 2 oplyses det at grøn check aftrappes med 7,5 pct. af den andel der overstiger
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362.800 kr. (2013) og er fuldt aftrappet ved en indkomst på 380.133 kr. (2013). Grøn check modregnes i

den endelige skat som beregnes efter PSL.

6. Kapitalafkastordningen

KAO ses som et forenklet alternativ til VSO, hvor der ikke er de samme krav til regnskabsaflæggelse samt

adskillelse mellem virksomheds- og privatøkonomi, som gældende i VSO. Med KAO er der stadig mulighed

for at opnå fuld rentefradragsværdi, forrentning af egenkapital og indkomstudjævning, ligesom det er mu-

ligt i VSO.

KAO skal ses som et valgfrit alternativ til VSO og reglerne herfor er nævnt i afsnit II i VSL. Valgfriheden er

nævnt i VSL § 22 a stk. 1.

Der er ved indtræden i KAO kun krav til opgørelse af kapitalafkastgrundlaget, hertil skal der for hvert år op-

gøres et kapitalafkast af alle erhvervsmæssige aktiver

KAO har et grundprincip, hvor indtægter og udgifter opgøres som personlig indkomst og kapitalindkomst

efter reglerne i PSL. Dette vil altså sige at overskuddet før renter fra virksomhed indgår i personlig ind-

komst, mens renteindtægter og udgifter indgår i KI uanset om det har privat eller erhvervsmæssig karakter.

Dertil opgøres der hvert år et kapitalafkast af alle erhvervsmæssige aktiver og den del af overskuddet der

kan henføres til forrentning af denne formue fragår den personlige indkomst og overføres til kapitalind-

komsten.

I henhold til VSL § 22b er det i KAO muligt at foretage henlæggelse til konjunkturudligning. Henlæggelsen

kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og vil derfor først blive beskattet i året hvor

denne henlæggelse hæves, eller ved ophør.6

6.1 Kapitalafkast

I VSL § 22a stk. 1 beskrives anvendelse af KAO og den nævner at der beregnes et kapitalafkast som kan fra-

gå den personlige indkomst og tilgå kapitalindkomsten. I VSL § 22a stk. 2 beskrives yderligere beregningen

af kapitalafkastet som en af SKAT bestemt procentsats af et årligt opgjort kapitalafkastgrundlag. Kapitalaf-

kastgrundlaget og beskrivelse af beregningen vil blive gennemgået nedenfor.

6.1.1 Kapitalafkastgrundlag

I VSL § 22a stk. 2 henvises det til VSL § 22a stk. 5-7 for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget.

6
Dog ikke ved overgang til VSO, hvor henlæggelsen kan overføres som opsparet overskud.
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I VSL § 22a stk. 5 står der at kapitalafkastgrundlaget tager udgangspunkt i værdien af erhvervsmæssige ak-

tiver ved indkomstårets begyndelse. Der anvendes samme værdiansættelsesprincipper som i VSO. Yderlige-

re oplyses det, at der ved etablering som selvstændig erhvervsdrivende opgøres kapitalafkastgrundlag på

tidspunktet for virksomhedens start.

I VSL § 22a stk. 6 tilføjes det at der for aktiver som er delvist private og erhvervsmæssige og som kan indgå

VSO efter VSL § 1 stk. 3, kan medregnes i kapitalafkastgrundlaget med den forholdsmæssige værdi der er

erhvervsmæssig.

Til sidst nævnes der i VSL § 22a stk. 7 positivt en række aktiver som ikke indgår i ordningen. Dette gælder

for følgende aktiver:

 Kontante beløb

 Finansielle fordringer (Dog ikke varedebitorer)

 Aktier og andre finansielle aktiver

 Igangværende arbejder for fremmed regning indgår som nettoværdi. (Værdien indgår kun som ak-

tiv hvis igangværende arbejder for fremmed regning, varelagre og varedebitorer overstiger vare-

kreditorerne)

6.1.2 Beregning af kapitalafkast

Ved beregningen af kapitalafkastet står der i VSL § 22a stk. 2 at der anvendes afkastsatsen fra VSL § 9. Her

oplyses det at satsen opgøres en gang årligt på grundlag af beregninger fra Danmarks Nationalbank. Satsen

offentliggøres af SKAT for indkomståret i juli måned i indkomståret. For 2013 er denne opgjort til 2 %. Den-

ne sats udregnes at det opgjorte kapitalafkastgrundlag som tidligere beskrevet.

6.2 Konjunkturudligningsordningen

VSL § 22b giver selvstændigt erhvervsdrivende som anvender KAO mulighed for at henlægge en del af årets

overskud til konjunkturudligning, således dette beløb ikke beskattes personligt i indkomståret hvor over-

skuddet er opstået, men i stedet i det år hvor henlæggelsen hæves. Ordningen tilgodeser ligesom opsparing

i KAO, at der kan ske en vis indkomstudjævning ved svingende indtægter.

I VSL § 22b stk. 1 står der at denne henlæggelse skal udgøre minimum 5.000 kr. og max 25 % af overskud-

det i virksomheden. I VSL § 22b stk. 2, nævnes det yderligere at der af denne henlæggelse skal betales en

konjunkturudligningsskat på 25 % for 2013, tilsvarende selskabsskattesatsen. I VSL § 22b stk. 4 og 5 oplyses

det at henlæggelsen beskattes i det indkomstår den hæves med fradrag for den allerede betalte konjunk-

turudligningsskat. Det oplyses yderligere i stk. 4 at indskuddet skal hæves senest i det 10. ende indkomstår



Page 22 of 110

efter henlæggelsesårets udløb. Saldoen behøves dog ikke at gå i nul. Det kræves ud fra FIFO-princippet at

et opsparet beløb skal være anvendt inden det 10.ende efterkommende skatteår.

I modsætning til VSO er der ikke nogle likviditetsmæssige fordele ved ordningen. VSL § 22b stk. 3 kræver at

det henlagte overskud fratrukket den allerede betalte konjunkturudligningsskat bindes på en konto i et

godkendt pengeinstitut. Det kræver altså man har likviditeten til at binde det henlagte overskud for at an-

vende konjunkturudligningsordningen i KAO.

VSL § 22b stk. 7 nævner hvordan konjunkturudligningskontoen anvendes i indkomstår hvor den personlige

indkomst er negativ, indtægtsføres henlæggelser svarende til underskuddet. Henlæggelsen kan altså an-

vendes til at optimere den personlige indkomst til topskattegrænsen for efterfølgende at hæve henlæggel-

sen i år hvor overskuddet er under topskattegrænsen.

7. Virksomhedsskatteordningen

VSO er en beskatningsform hvor den erhvervsdrivende bliver beskattet af sine hævninger, udover hævnin-

gerne beskattes virksomhedsresultatet med en aconto skat på 25 %, derudover kan man ved VSO’ens op-

start selv bestemme hvilke aktiver og gældsforpligtelser der skal indgå i ordningen dog med visse begræns-

ninger. Det betyder at man kan indskyde erhvervsmæssige aktiver, og al gæld, både privat og erhvervs-

mæssig gæld. VSO’en omfatter en række ”konti” der skal holdes styr på. Der er en indskudskonto7, mellem-

regningskonto og derudover nogle hævninger. Der er grænser for hvad man kan indskyde på indskudskon-

toen og mellemregningskontoen.

7.1 Indskudskonto

På indskudskontoen indskydes alt ved opstart. Hvis man ved opstart udelukkende indskyder erhvervsmæs-

sige aktiver og gæld, og indskudskontoen bliver negativ (erhvervsmæssig gæld er større end erhvervsmæs-

sige aktiver), så vil indskudskontoen kunne nulstilles, hvilket betyder at den erhvervsdrivende får forskels-

værdien ”forærende” ved opstart af ordningen. 8

Hvis der indgår privat gæld (ikke erhvervsmæssig gæld) ved opstart af ordningen, kan der ikke foretages

nulstilling af indskudskontoen hvis denne er negativ.

Løbende skal den erhvervsdrivende opgøre indskudskontoen, som kan have effekt på rentekorrektion. Så-

fremt indskudskontoen hverken er negativ primo eller ultimo året, vil der ikke ske beregning af rentekor-

7
VSL § 3

8
VSL § 3
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rektion. Hvis der til gengæld er negativ indskudskonto primo, ultimo eller både primo og ultimo, vil der mu-

ligvis ske beregning af rentekorrektion, dette er dog ikke sikkert, da der er andre krav.9

Selvstændigt erhvervsdrivende, med en virksomhed der genererer skattemæssige overskud vil sjældent op-

leve reguleringer på indskudskontoen, det er defineret ved lov hvilke reguleringer der skal føres på ind-

skudskontoen.10 Bevægelser omfatter ikke kontante indskud og overførsler til virksomhedsejer der ikke er

omfattet af overskud, tidligere års hævningshensættelser eller opsparet overskud. Se særskilt afsnit for

hæverækkefølgen.

7.2 Mellemregningskonto

På mellemregningskontoen kan kun indskydes kontanter, medarbejdende ægtefælle og refusion for udlæg

vedrørende delvis erhvervsmæssige aktiver, eksempelvis omkostninger til vedligeholdelse af blandet an-

vendt bil.11

Hævninger fra mellemregningskontoen kan til enhver tid foretages uden der vil ske beskatning for den er-

hvervsdrivende. Dette betyder også, at i et indkomstår hvor man i ordningen hensætter til senere hævning,

for at udnytte topskattegrænsen, vil det ikke give mening skattemæssigt at foretage hævninger på mellem-

regningskontoen, da det er et udtryk for, at man i indkomst året ikke har foretaget hævninger nok i året til,

at man bliver beskattet i topskatten.12

7.3 Hævninger

I VSO, beskattes den selvstændige erhvervsdrivende af hævninger foretaget i indkomståret og VI. Hæv-

ningsrækkefølgen bestemmer hvad den erhvervsdrivende bliver beskattet af, hæverækkefølgen er som føl-

ger:13

1. Refusion af omkostninger (som ikke er tillagt mellemregningskontoen – kan ikke betale sig)

2. Medarbejdende ægtefælle (som ikke er tillagt mellemregningskontoen – kan ikke betale sig)

3. Virksomhedsskat (25 % af den del af VI der ikke hæves eller ikke indeholdes i kapitalafkastet)

4. Hensat til senere hævning primo (det man har hensat i tidligere indkomstår til senere hævning for

at optimere til topskattegrænsen)

5. Kapitalafkast (beskattes som kapitalindkomst)

6. Resterende overskud (beskattes som personligindkomst)

9
VSL § 11

10
VSL § 3, stk. 6

11
VSL § 4

12
VSL § 4, stk. 1

13
VSL § 5
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7. Hævet fra konto for opsparet overskud fra tidligere år (tidligere acontoskat på mellem 25 og 50 %

modtages retur og hele hævningen beskattes som personlig indkomst)

8. Hævet fra indskudskontoen

Hævningerne har betydning for den beskatning der sker for den erhvervsdrivende. Desto længere nede i

hæverækkefølgen man befinder sig, desto større ”konsekvens”. Punkt 1-4 har ikke nogen direkte beskat-

ningskonsekvens, da eneste beskatning der sker, er jf. punkt 3, en aconto beskatning af virksomhedsind-

komsten, da denne beskatning kun bliver en reel skat såfremt der sker senere hævning af opsparet over-

skud jf. punkt 7. Punkt 5 er det beregnede kapitalafkast, som i hovedtræk er en forrentning af virksom-

hedsordningens skattemæssige egenkapital, (se særskilt afsnit herom). Punkt 6 omfatter den del af hæv-

ningerne der beskattes som personlig indkomst. Oftest sker der ikke hævning jf. punkt 7 og 8 ved virksom-

heder med positive skattemæssige resultater, det skyldes at punkt 6, omfatter hævning af virksomhedsre-

sultatet som ikke er omfattet af de øvrige punkter. Ved punkt 7, realiseres tidligere års resultater, hvorved

der sker beskatning af tidligere års resultater, derved modregnes tidligere års acontobeskatning. Ved punkt

8, hæves der på indskudskontoen, hvilket den erhvervsdrivende skal være opmærksom på kan have konse-

kvenser. Da det kan omfatte en senere rentekorrektion, som følge af negativ indskudskonto (se særskilt af-

snit).

Hvis man vil benytte VSO til skattemæssig optimering og derved skatteplanlægning, skal der tages højde for

hæverækkefølgen så tidligt på året som muligt, da en for stor hævning kan have negativ indvirkning på den

endelig skattebetaling for den erhvervsdrivende.

7.4 Kapitalafkast

I VSO beregnes der ligesom i KAO et kapitalafkast, hvor dette i KAO bliver beregnet af virksomhedens er-

hvervsmæssige aktiver primo indkomståret, beregnes det i VSO af virksomhedens skattemæssige egenkapi-

tal primo indkomståret. Kapitalafkastsatsen var i 2011 2 %, 2012 1 % og 2013 2 %. Når kapitalafkastet er be-

regnet skal man vurdere hvorvidt det skal anvendes, såfremt kapitalafkastet er negativt, vil der ikke blive

anvendt noget kapitalafkast. Hvis kapitalafkastet overstiger VI, vil det anvendte kapitalafkast blive lig med

VI14.

7.5 Rentekorrektion

Rentekorrektion er et udtryk for, at det danske rets- og skattesystem ikke vil finansiere overgearing, eller

indskud af privat gæld i en selvstændig erhvervsdrivens VSO, som VSO’en ikke kan klare gennem løbende

skattemæssige overskud.

14
VSL § 8, stk. 1
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Rentekorrektionen beregnes på baggrund af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget. Hvis der tages

udgangspunkt i indskudskontoen, da skal man se på den opgjorte indskudskonto primo og ultimo, hvis beg-

ge er positive, da vil der ikke blive beregnet en rentekorrektion. Hvis der er en af disse der er negativ, vil der

muligvis skulle beregnes rentekorrektion. Derefter påser man kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo, hvis

disse begge er positive, skal der ikke beregnes en rentekorrektion. Hvis der er en af disse der er negativ, vil

der skulle beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektionen beregnes på baggrund af den laveste af følgen-

de værdier:

 Mest negative saldo på indskudskontoen primo/ultimo15

 Mest negative kapitalafkastgrundlag primo/ultimo16

Rentekorrektionen beskattes i PI og fradrages i KI.17

Eksempel 1:

Primo Ultimo Beregningsgrundlag

Kapitalafkastgrundlag (100.000) (50.000) (100.000)

Indskudskonto 25.000 (75.000) (75.000)

Rentekorrektion 1.500

7.6 Beløbsgrænser og satser

Ved beløbsgrænser kan der ikke tales om særlige grænser ved VSO’en i al dens enkelthed, dog kan man ta-

ge hensyn til den erhvervsdrivendes skat. Her er der i 2013 en topskattegrænse på 421.000 kr. efter AM-

bidrag.

VSO’en er blot en beskatningsordning, og har derved ikke særskilte skattesatser, derved henvises der til

skattesatserne beskrevet under gennemgang af PSL.

7.7 Fradragsret

Der gælder som udgangspunkt de samme fradragsregler som PSL. Dog beskattes nettokapitalindkomsten i

virksomheden som personlig indkomst, hvorfor man får en fradragsværdi for negativ kapitalindkomst over

50.000 kr. på op til 56,5 % mod 25 % ved anvendelse af de øvrige ordninger.

15
VSL § 11, stk. 1

16
VSL § 11, stk. 2

17
VSL § 11, stk. 3
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Udover den fordelagtige beskatning/fradragsret af negativ kapitalindkomst i virksomheden, er der de sam-

me fradragsretter som ved beskatning efter KAO eller PSL. Ligeledes de samme fradragsretter som for sel-

skaber.

7.8 Optimering

Ved opgørelse af hævninger, kan der som optimeringsmulighed i VSO’en, foretages hensættelse til senere

hævning, herved kan man regulere for ”manglende” hævninger, for at optimere til topskattegrænsen, lige-

som det giver mulighed for at konjunkturudligne.

Hvis der er sket for stor hævning i året, og derved ved beskatning efter VSO, vil ske beskatning i top-

skatten, vil der kunne være skattemæssige fordele ved i stedet at overgå til beskatningsformen KAO, da der

derved kan foretages indbetaling på KUK. Indbetaling på KUK kræver minimum 3 måneders binding og skal

senest ske 6 måneder efter året er slut (se særskilt afsnit herom).

7.9 Krav

Anvender man som selvstændig erhvervsdrivende beskatningsordningen VSO stilles der større krav end ved

anvendelse af de øvrige beskatningsordninger. Dels er der krav om behørig bogføring, som skal overholde

BL. Derudover skal man opstille en årsrapport for virksomheden, denne skal ikke nødvendigvis overholde

årsregnskabsloven, men der skal foreligge en form for regnskabsopstilling.

Der skal opgøres følgende for at kunne indberette selvangivelse for den erhvervsdrivende:

1. Virksomhedsresultat

2. Kapitalafkast

3. Brutto hævning

4. Eventuel rentekorrektion

8. Selskabsbeskatning

Et selskabs skattepligtige indkomst bliver beregnet ud fra dets regnskabsmæssige resultat før skat, med til-

læg og fradrag af en række skattemæssige og regnskabsmæssige reguleringer.

Reguleringer til det regnskabsmæssige resultat vedrører eksempelvis tilbageførsel af regnskabsmæssige af-

skrivninger, ej skattemæssigt fradragsberettigede omkostninger og ej skattepligtige indtægter. De skatte-

mæssige reguleringer omfatter blandt andet skattemæssige afskrivninger, årets fradrag for tidligere tilba-

geførte omkostninger, herunder låneomkostninger og lignende.
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8.1 Beløbsgrænser og skattesatser

Selskabsskattesatsen for indkomstårene 2011 – 2013 er 25 %. I perioden 2014 – 16 nedbringes selskabs-

skattesatsen til 22 %, med 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % i 2016.18

Der blev den 13-06-2012 vedtaget et loft for anvendelse af fremførbare skattemæssige underskud, således

at en virksomhed med underskud til fremførsel maksimalt kan anvende 7.500.000 kr. af underskuddet uden

en skattebetaling. Det anvendte underskud, der ligger udover de 7.500.000 kr. kan kun anvendes med 60 %

af det skattepligtige resultat. Eksempelvis vil en virksomhed med skattemæssigt resultat på 10.000.000 kr. i

indkomståret 2013 maksimalt kunne anvende 9.000.000 kr. af dens fremførbare skattemæssige underskud

fra tidligere år.19 Derefter vil selskabet have en skattepligtig indkomst på 1.000.000 kr. til trods for det re-

sterende fremførbare skattemæssige underskud.

Beregnes således:

Udnyttelse 100 % 7.500.000kr. 100% 7.500.000kr.
Udnyttelse 60 % 2.500.000kr. 60% 1.500.000kr.
Samlet udnyttelse 9.000.000kr.

8.2 Afskrivninger

Skattemæssigt tilbageføres alle regnskabsmæssige afskrivning, da der er forskel på beregningsmetoden af

regnskabsmæssige- og skattemæssige afskrivninger. Eksempelvis så afskrives driftsmidler regnskabsmæs-

sigt lineært20 over forventet brugstid med en eventuel scrapværdi21 ved endt brugstid. Skattemæssigt af-

skrives driftsmidler efter saldometoden22 med 25 % årligt23. I en periode fra 30/05/2012 – 31-12-2013 har

selskaber kunne få yderligere 15 % skattemæssige værdi af nyanskaffede driftsmidler. Se beregningsek-

sempler nedenfor:

18
SEL § 17, stk. 1

19
SEL § 12

20
Lineære afskrivninger er når der afskrives med samme procentsats af den afskrivningsberettigede anskaffelsessum

21
Forventet fremtidig salgsværdi når driftsmidlet ikke længere anvendes

22
Saldometoden er når der afskrives med en bestemt procentsats af et afskrivningsgrundlag, som nedbringes med af-

skrivningerne
23

AL § 5, stk. 3
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Købsoplysninger

Anskaffet 01-04-2011
Anskaffelsessum 550.000kr.
Forventet brugstid 5 år
Scrapværdi 100.000kr.

Regnskabsmæssige Skattemæssige

År afskrivninger afskrivninger

2011 67.500kr. 137.500kr.
2012 90.000kr. 103.125kr.
2013 90.000kr. 77.344kr.
Samlede afskrivninger 247.500kr. 317.969kr.

Skattemæssigt tages der ikke højde for en scrapværdi, dette skyldes primært at den skattemæssige opgø-

relsesmetode er meget forsimplet, så alle driftsmidler tages samlet. Regnskabsmæssigt foretages der sær-

skilt vurdering på hvert enkelt aktiv, her vurderes brugstid og scrapværdi.

Øvrige anlægsposter findes der også forskellige afskrivningsmetoder på. Nedenfor listes først skattemæssi-

ge- og regnskabsmæssige afskrivningsmetoder på nogle af disse anlægsposter:

8.2.1 Skattemæssige afskrivningsmetoder

Driftsmidler – Saldometode, 25 % årligt24

Bygninger – Lineært, 4 % årligt25

Indretning af lejede lokaler – Lineært, HR 20 % årligt, ellers over kendt lejeperiode hvis denne er længere

end 5 år26

8.2.2 Regnskabsmæssige afskrivningsmetoder

Driftsmidler – Lineært over forventet brugstid med forbehold for scrapværdi

Bygninger – Lineært over forventet forældelses tid med forbehold for scrapværdi

Indretning af lejede lokaler – Lineært over forventet brugstid

8.3 Ej fradragsberettigede omkostninger

Selskabet er omfattet af ligningsloven, da den erhvervsdrivende ejer udøver bestemmende indflydelse her-

over.27

24
AL § 5, stk. 3

25
AL § 25

26
AL § 39
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Under ej fradragsberettigede omkostninger kan eksempelvis nævnes følgende:

Repræsentationsudgifter – fradragsretten er som hovedregel kun 25 %, hvorfor der er tale om en delvis

fradragsret28

Låneomkostninger ved optagelse af lån – fradrages i takt med lånets tilbagebetaling, hvorfor der her kun er

tale om en midlertidig fradragsbegrænsning29

Udgifter til rådgivning i forbindelse med køb/salg af aktivitet eller aktier30

8.4 Krav

For selskaber er der krav om indsendelse af selskabsselvangivelse, denne skal som hovedregel indsendes

senest 6 måneder efter indkomstårets afslutning.31 Selskaber med skævt regnskabsår, eksempelvis 01.07-

30.06, skal selvangive indkomsten skævt af indkomståret. Eksempelvis vil den selvangivne indkomst for

indkomståret 2013 for et selskab med regnskabsår 01/07 – 30/06, udgøre selskabets skattemæssige resul-

tat for perioden 01/07/2012 – 30/06/2013. Dermed kan selskaber have forud- eller bagud forskudt ind-

komstår. Hvorvidt selskabets indkomstår er forud- eller bagud forskudt, afhænger af regnskabsårets afslut-

ning.

Der kan være situationer hvor indsendelse af selvangivelse skal ske inden for en kortere tidsramme end 6

måneder fra regnskabsårets afslutning, mest hyppig er ved bagud forskudte indkomstår, eksempelvis vil et

selskab med regnskabsåret 01/04 – 31/03 skulle indsende selvangivelse for indkomståret 01/04/2012 –

31/03/2013 senest den 30/06/2013 da den selvangivne indkomst for perioden vedrører indkomståret 2012.

9. Casevirksomhed

I forbindelse med vores valg af virksomhed, har vi været bevidste om, at vi ville tage udgangspunkt i en fak-

tisk virksomhed, og ikke en opdigtet. Dette skyldes primært, at man ved at vælge en faktisk virksomhed sik-

rer at man de indre sammenhænge er realistiske. Vi har derfor taget en bygge- og anlægsvirksomhed som

er stiftet 30-05-2011. Første regnskabsår er derfor kun på 7 måneder. Vi har anvendt de faktiske regnska-

ber for den udvalgte virksomhed for 201132 og 201233.

27
LL § 2, stk. 1, 1

28
LL § 8, stk. 4

29
LL § 5, stk. 3

30
LL § 8J

31
SEL § 10 stk. 1

32
Udpluk årsrapport 2011 – Bilag 4
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9.1 Regnskab

Da første regnskabsår varer 7 måneder, har vi omregnet dette til 12 måneder. For at den indre sammen-

hæng stadig er intakt har vi i balancen kun ændret ved skyldig selskabsskat, som øges med 25 % af den æn-

dring der er i resultatopgørelsen som følge af omregning til 12 måneder. Den resterende udvikling har vi

reguleret over selskabets likvide beholdninger. Baggrunden for den beslutning er, at vi har valgt at antage

selskabet har samme mængde debitorer og kreditorer, da en omregning ikke øger aktiviteten, blot spreder

den samme aktivitet ud på flere måneder. Derudover vil der være de samme skyldige omkostninger, da der

stadig vil være en måneds indkomstskatter for de ansatte mv.

9.1.1 Regnskabsår 2011

Regnskabet viser et resultat før skat på 521.571 kr. dette har vi omregnet til 890.681 kr. for en periode på

12 måneder. Personaleomkostningerne udgør jf. regnskabet 662.776 kr. dette har vi omregnet til 1.136.187

kr. det er oplyst der er 2 fuldtidsansatte.

9.1.2 Regnskabsår 2012

Regnskabet er der ikke sket omregning af, da det dækker en periode på 12 måneder. Det viser et resultat

før skat på 977.545 kr. og personaleomkostninger på 1.095.828 kr. det er oplyst der er 3 fuldtidsansatte.

10. Personer

Til brug for skatteberegningerne vil der blive taget udgangspunkt i 2 personer, hvis private indkomst- &

formueforhold er vidt forskellige, for i den senere beregning at kunne belyse hvor stor betydningen netop

denne forskel har for skatteberegningerne og dermed beslutningen om hvilken beskatningsform der er den

optimale. Nedenfor er de 2 personer beskrevet. Beskrivelsen er opdelt i indkomstforhold, formueforhold &

øvrige forhold.

10.1 Person 1

Herefter kaldt A.

10.1.1 Indkomstforhold

A har ingen øvrig indkomst end fra virksomhed

33
Udpluk årsrapport 2012 – Bilag 5
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10.1.2 Formueforhold

Samlet formue ved opstarten af virksomheden i 2011 er 80.000 kr., disse er i case virksomheden anvendt

som anpartskapital.

A bor i lejet lejlighed og leaser privat en bil.

10.1.3 Øvrige forhold

A er single, han er bosiddende i Egedal kommune.

A er medlem af den danske folkekirke.

10.2 Person 2

Herefter kaldt B.

10.2.1 Indkomstforhold

B modtager årligt 50.000 kr. i honorarer for sit bestyrelsesarbejde i øvrige selskaber i bygge- & anlægsbran-

chen.

B har negativ kapitalindkomst privat på 200.000 kr. om året. Som følge af renteomkostninger til realkredit-

lån og bankgæld.

B har som følge af sin obligationsbeholdning på 500.000 kr. pr 01/01/2011, i danske noterede obligationer,

en positiv kapitalindkomst på 15.000 kr. årligt.

B har årligt en positiv aktieindkomst på 25.000 kr. som følge af investering i danske børsnoterede aktier

med spekulation for øje.

10.2.2 Formueforhold

B ejer en gulplade bil 100 %, købt kontant i december 2010 for 250.000 kr. der er årlige vedligeholdelse og

brugsudgifter på bilen på 40.000 kr.

B ejer en bolig, købt i 2007 for 4.000.000. Finansiering er sket gennem 80 % realkreditlån fastforrentet 4 %

med 10 års afdragsfrihed. Den resterende overgangssum blev finansieret gennem et banklån med fast ren-

te på 9 %.

Som beskrevet under indkomstforhold ejer B obligationer til en værdi af 500.000 kr. pr. 01/01/2011. Her-

udover ejer B aktier i danske børsnoterede akter.
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10.2.3 Øvrige forhold

B er gift i 2008, hans ægtefælle arbejder i virksomheden. Ægtefællen har derudover ingen indkomst eller

formue.

B og hans kone er begge medlem af den danske folkekirke.

B bor i Rudersdal kommune.

11. Skatteberegning Person A

Til brug for skatteberegning for Person A har vi udarbejdet 2 regnskaber for 2011 og 2 regnskaber for 2012,

det ene regnskab for hvert år, dækker over tallene såfremt Person A driver virksomhed i selskabsform, det

andet regnskab for hvert år, dækker over tallene såfremt Person A driver virksomhed i personligt regi i

henholdsvis PSL/KAO/VSO.

11.1 Omregning

Vi har lavet en række antagelser i forbindelse med omregning fra det oprindelige regnskab til et 12 måne-

ders regnskab samt selskabsregnskab til virksomhedsregnskab for henholdsvis PSL/KAO & VSO.

Vi har yderligere beskrevet de skattemæssige reguleringer foretaget mellem resultaterne i de udarbejdede

regnskaber og de endelige skatte- og indkomstopgørelser.

Alle forhold er beskrevet nedenfor.

11.1.1 Omregning 2011 – regnskab dækker 7 måneder

Vi har for 2011, taget udgangspunkt i regnskabstallene fra årsrapporten for vores case virksomhed, derefter

har vi omregnet disse til 12 måneder. Regulering i resultatopgørelsen er der beregnet 25 % skat af, og resi-

dualen i balancen har vi ladet tilgå den likvide beholdning. Den antagelse har vi taget på baggrund af for-

ventning om at en forlængelse af regnskabsåret ikke skaber øget eller mindsket aktivitet, hvorfor diverse

tilgodehavende poster og gældsposter vil være på samme niveau pr. 31-12-2011.

2011 jf. årsrapport34 Omregnet til 12 måneder35

Resultat før skat 521.571 890.681

Skat af årets resultat (139.662) (231.939)

Personaleomkostninger 662.776 1.136.187

34
Bilag 2

35
Bilag 2



Page 33 of 110

På baggrund af den ændrede resultatdisponering i 2011 er egenkapitalen og den likvide beholdning i 2012

tilrettet så ændringen i 2011 er korrekt medtaget i 2012.

11.1.2 Omregning af regnskabsmæssigt resultat i selskabsform til personligt regi

Til omregning af resultat har vi lavet følgende antagelser:36

1. Lønomkostninger der dækker over løn til virksomhedsejer tillægges resultatet, da vi derved kan op-

timere skatten i de forskellige ordninger. For 2011 har vi taget halvdelen af lønomkostningerne, da

der i regnskabet står anført at der er 2 ansatte. For 2012 har vi taget 1/3 af lønomkostningerne, da

der i regnskabet står anført at der er 3 ansatte. Dette påvirker resultatet samt den likvide behold-

ning.

2. Indskud jf. årsrapport er 171.919 kr., som består af indskudt driftsmateriel på 52.853 kr. samt kon-

tant indskud på 119.066 kr. til en overkurs på 91.919 kr., hvilket får anpartskapitalen til at ende på

80.000 kr. I den personlige virksomhed indskyder Person A 52.853 kr. som driftsmiddel. Dette gør

at kapitalindeståendet for Person A i sin personligt drevne virksomhed ender på 52.853 kr. Herud-

over giver dette en ændring i den likvide beholdning som mindskes med 119.066 kr., som var det li-

kvide indskud på anpartskapitalen, som ikke er foretaget i personligt regi.

3. Alt vedrørende skat elimineres, da skatten ikke længere foregår i virksomheden, men hos ejeren.

4. Vi har i VSO indarbejdet hævninger på 600.000 kr. for 2011 og 2012.

5. I VSO er mellemregningen ført over kapitalindestående.

6. I 2012 er der i selskabsregnskabet et aktiv på 82.000 kr. vedr. kapitalandele i tilknyttede virksom-

heder. Dette aktiv er elimineret med den likvide beholdning, da dette aktiv ikke ville være at finde i

en personligt drevet virksomhed og i 2012 ikke vil få nogen skattemæssig påvirkning.

11.1.3 Skattemæssige reguleringer for virksomhed drevet i personligt regi

I selskabsform har vi ikke foretaget skattemæssige reguleringer, hvorfor vi her har arbejdet med tallene fra

de opstillede regnskaber. Dette giver en forskel i skattepligtig indkomst mellem selskabsform og de tre

skatteordninger, denne vurderes dog ikke at ændre vores konklusion.

1. Regnskabsmæssige afskrivninger er tilbageført, de regnskabsmæssige afskrivninger udgør 56.559

kr. i 2011 og 51.123 kr. i 2012, de består af de af regnskabet for virksomhed drevet i selskabsform

fremgående.37

36
Bilag 2

37
Bilag 2
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2. Skattemæssige afskrivninger er tilføjet, disse udgør 73.699 kr. i 2011 og 66.730 kr. i 2012. Disse er

beregnet ud fra saldometoden.38

11.2 Skat ved valg af selskabsform

I nedenstående beregning af den samlede skat for selskab og ejer, endes der ud med en beregning af den

effektive skatteprocent, som giver udtryk for den betalte/udskudte skat i forhold til den samlede indkomst.

Den betalte skat består af selskabsskat, indkomstskat og udbytteskat. Hertil medregnes den udskudte skat.

 Selskabsskat – Skat af årets resultat på 25 %.

 Indkomstskat – Skat af lønindkomst som følge af ansættelsesforhold

 Udbytteskat – Aktieindkomst i form af udbytte fra selskab

 Udskudt skat – Skat af overført overskud, hvoraf der er betalt en skat på 25 %. (da udbytte beskat-

tes som aktieindkomst har vi i beregningen taget udgangspunkt i en udskudt skatteprocent på 42

%, da det er den skat der vil skulle betales ved aktieindkomst over 48.300 kr. som enlig).

Den samlede indkomst består af selskabets resultat, lønninger fra selskabet, andre honorarer, renteindtæg-

ter/-omkostninger og udbytter.

 Resultat af selskab – Resultat før skat ifølge årsrapport

 Lønninger fra selskab – Udbetalte lønninger til ejer ifølge årsrapport

 Udbytter – Udloddede midler fra selskabskapitalen

11.2.1 Selskabsskat

2011 (omregnet)39 201240

Skat af årets resultat 231.929 255.241

Udskudt skat primo 0 4.287

Udskudt skat ultimo (4.287) (5.688)

Selskabsskat for året 227.652 253.840

38
Bilag 14

39
Bilag 2

40
Bilag 2
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11.2.2 Indkomstskat

Beregning af beskatningsgrundlag

2011 (omregnet) 2012

Lønindkomst 568.094 365.276

AM-bidrag (8 %) (45.448) (29.222)

Bundfradrag (42.000) (42.000)

Beskatningsgrundlag (bundskat) 480.646 294.054

Beskæftigelsesfradrag (22.300) (22.300)

Beskatningsgrundlag (sundhedsbidrag mv.) 458.346 271.754

Bundfradrag 42.000 42.000

Beskæftigelsesfradrag 22.300 22.300

Topskattegrænse41 (421.000) (421.000)

Beskatningsgrundlag (topskat)42 101.646 0

Beregning af skatter

AM-bidrag (8 %) (45.448) (29.222)

Bundskat (5,83 %) (28.022) (17.143)

Sundhedsbidrag (6 %) (27.501) (16.305)

Kommuneskat (25,7 %) (117.795) (69.841)

Kirkeskat (0,76 %) (3.483) (2.065)

Grøncheck 0 1.300

Topskat (15 %) (15.247) 0

Nedslag jf. PSL § 19, stk. 1 844 0

Samlet indkomstskat 236.652 133.277

Ved opgørelse af beskatningsgrundlag og beregningen af skatten heraf er der anvendt oplysninger fra års-

rapporten fra case virksomheden, samt øvrige oplysninger om indkomstforhold fra personbeskrivelsen af

Person A. Der er anvendt skattesatser, beløb og grænser fra personskatteloven til beregning af skatten.

41
Sats for 2013

42
Beskatningsgrundlaget for topskatten kan ikke være negativt



Page 36 of 110

11.2.3 Udbytteskat

2011 2012

Udbytte43 96.600 96.600

Skat af første 48.300 (27 %) 13.041 13.041

Skat af udbytte over 48.300 (42 %) 20.286 20.286

Samlet udbytteskat 33.327 33.327

Jf. personbeskrivelserne er Person A single, og beskattes derfor med 27 % af aktieindkomst op til 48.300 kr.

og med 42 % af aktieindkomst over 48.300 kr.

11.2.4 Udskudt skat

2011 2012

Overført overskud44 654.060 1.279.764

Overkurs ved emission45 (91.919) (91.919)

Beregningsgrundlag 562.141 1.187.845

Udskudt skat (42 %) 236.099 498.895

Ændring i udskudt skat 236.099 262.796

11.2.5 Samlet indkomst

2011 (omregnet) 2012

Resultat før skat46 890.681 977.545

Personaleomkostninger til ejer 568.094 365.276

Samlet indkomst 1.458.775 1.342.821

43
Bilag 2

44
Bilag 2

45
Bilag 2

46
Bilag 2
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11.2.6 Samlet skat

2011 2012

Selskabsskat 227.652 253.840

Indkomstskat 236.652 133.277

Udbytteskat 33.327 33.327

Udskudt skat 236.099 262.796

Samlet skat 733.730 683.240

Samlet indkomst: 1.458.775 1.342.821

Effektiv skatteprocent 50,30 % 50,88 %

11.3 Skat ved valg af beskatningsform PSL af personligt drevet virksomhed

I nedenstående beregning af den samlede skat for virksomhed og ejer, endes der ud med en beregning af

den effektive skatteprocent, som giver udtryk for den betalte skat i forhold til den samlede indkomst.

Den betalte skat består af indkomstskat

 Indkomstskat – Skat af overskud af personlig virksomhed

Den samlede indkomst består af virksomhedens skattemæssige resultat og renteindtægter/-omkostninger.

 Skattemæssigt resultat af virksomhed – Resultat før renter ifølge årsrapport med skattemæssige

korrektioner.

 Renteindtægter/-omkostninger – Rente af virksomhed og øvrige likvide indeståender.

11.3.1 Skattepligtig indkomst

2011 (omregnet) 2012

Regnskabsmæssigt resultat47 1.458.775 1.342.821

Regnskabsmæssige afskrivninger48 56.559 61.123

Skattemæssige afskrivninger49 (73.699) (66.730)

Skattemæssigt resultat 1.441.635 1.337.214

Nettorenter i virksomhed50 (24.086) (3.833)

Skattemæssigt resultat før renter 1.465.721 1.341.047

47
Bilag 2

48
Bilag 2

49
Bilag 14

50
Bilag 2



Page 38 of 110

11.3.2 Indkomstskat

Beregning af beskatningsgrundlag

2011 (omregnet) 2012

Skattemæssigt resultat før renter 1.465.721 1.341.047

AM-bidrag (8 %) (117.258) (107.284)

Bundfradrag (42.000) (42.000)

Beskatningsgrundlag (bundskat) 1.306.463 1.191.763

Beskæftigelsesfradrag (22.300) (22.300)

Kapitalindkomst (24.086) (3.833)

Beskatningsgrundlag (sundhedsbidrag mv.) 1.260.077 1.165.630

Bundfradrag 42.000 42.000

Beskæftigelsesfradrag 22.300 22.300

Kapitalindkomst 24.086 3.833

Topskattegrænse51 (421.000) (421.000)

Beskatningsgrundlag (topskat)52 927.463 812.763

Beregning af skatter

AM-bidrag (8 %) (117.258) (107.284)

Bundskat (5,83 %) (76.167) (69.480)

Kompensation for negativ kapitalindkomst jf. PSL §

11

482 77

Sundhedsbidrag (6 %) (75.605) (69.938)

Kommuneskat (25,7 %) (323.840) (299.567)

Kirkeskat (0,76 %) (9.577) (8.859)

Topskat (15 %) (139.119) (121.915)

Nedslag jf. PSL § 19, stk. 1 7.698 6.746

Samlet indkomstskat 733.386 670.219

51
Sats for 2013

52
Beskatningsgrundlaget for topskatten kan ikke være negativt
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Ved opgørelse af beskatningsgrundlag og beregningen af skatten heraf er der anvendt oplysninger fra års-

rapporten fra case virksomheden, samt øvrige oplysninger om indkomstforhold fra personbeskrivelsen af

Person A. Der er anvendt skattesatser, beløb og grænser fra personskatteloven til beregning af skatten.

11.3.3 Samlet indkomst

2011 (omregnet) 2012

Skattepligtigt resultat 1.441.635 1.337.214

Samlet indkomst 1.441.635 1.337.214

11.3.4 Samlet skat

2011 2012

Indkomstskat 733.386 670.219

Samlet skat 733.386 670.219

Samlet indkomst: 1.441.635 1.337.214

Effektiv skatteprocent 50,87 % 50,12 %

11.4 Skat ved valg af beskatningsform KAO af personligt drevet virksomhed

I nedenstående beregning af den samlede skat for virksomhed og ejer, endes der ud med en beregning af

den effektive skatteprocent, som giver udtryk for den betalte skat i forhold til den samlede indkomst.

Den betalte skat består af indkomstskat samt virksomhedsskat og beregnet udskudt skat af indskud på KUK.

 Indkomstskat – Skat af overskud af personlig virksomhed

 Virksomhedsskat – 25 % skat af indskud på KUK

 Udskudt skat – Skat af KUK, hvoraf der er betalt en skat på 25 %. (da hævning af KUK forventes be-

skattet i topskatten, vil der være en udskudt skat på 40,67 % af KUK.)53

Den samlede indkomst består af virksomhedens skattemæssige resultat og renteindtægter/-omkostninger.

 Skattemæssigt resultat af virksomhed – Resultat før renter ifølge årsrapport med skattemæssige

korrektioner.

 Renteindtægter/-omkostninger – Rente af virksomhed og øvrige likvide indeståender.

I KAO er der yderligere mulighed for opsparing af op til 25 % af virksomhedsresultatet ved indskud på kon-

junkturudligningskontoen. I forbindelse hermed indbetales tilsvarende virksomhedskatten (25 %) af det op-

53
55,5–25%/0,75=40,67%
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sparede virksomhedsresultat. Der er derfor valgt i forbindelse med beregning af skattepligtig indkomst for

virksomheden at hensætte 25 % af virksomhedsresultatet.

I KAO bliver der yderligere beregnet et kapitalafkast som giver fradrag i den personlige indkomst og beskat-

tes i kapitalindkomsten.

11.4.1 Skattepligtig indkomst

2011 (omregnet) 2012

Regnskabsmæssigt resultat54 1.458.775 1.342.821

Regnskabsmæssige afskrivninger55 56.559 61.123

Skattemæssige afskrivninger56 (73.699) (66.730)

Skattemæssigt resultat før hensættelse på KUK 1.441.635 1.337.214

Hensættes på KUK (360.409) (334.304)

Skattemæssigt resultat 1.081.216 1.002.910

Nettorenter i virksomhed57 (24.086) (3.833)

Skattemæssigt resultat før renter 1.105.302 1.006.743

11.4.2 Kapitalafkast

Primo 2011 (omregnet) Primo 2012

Materielle anlægsaktiver 52.853 221.089

Varebeholdning 0 19.800

Tilgodehavender fra salg 0 829.395

Leverandørgæld 0 (256.890)

Igangværende arbejder 0 28.182

Kapitalafkastgrundlag58 52.853 841.576

Kapitalafkast (2 % - sats 2013) 1.057 16.832

Ved beregningen af kapitalafkastet er der taget udgangspunkt i årsrapporten for KAO/PSL. Her fremgår

virksomhedens aktiver og passiver primo for de 2 indkomstår til beregning af kapitalafkastgrundlaget. I

starten af dette kapitel er der yderligere omtalt omregningen fra selskabsregnskab til virksomhedsregnskab

hvor blandt andet ændring af virksomhedens aktiver er omtalt.

54
Bilag 2

55
Bilag 2

56
Bilag 14

57
Bilag 2

58
Se bilag 2 for balanceposter til kapitalafkastgrundlag
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11.4.3 Indkomstskat

Beregning af beskatningsgrundlag

2011 (omregnet) 2012

Skattemæssigt resultat før renter 1.105.302 1.006.743

Kapitalafkast (1.057) (16.832)

AM-bidragsgrundlag 1.104.255 989.911

AM-bidrag (8 %) (88.340) (79.193)

Bundfradrag (42.000) (42.000)

Positiv kapitalindkomst 0 12.999

Beskatningsgrundlag (bundskat) 973.915 881.717

Beskæftigelsesfradrag (22.300) (22.300)

Negativ kapitalindkomst (23.029) 0

Beskatningsgrundlag (sundhedsbidrag mv.) 928.586 859.417

Bundfradrag 42.000 42.000

Beskæftigelsesfradrag 22.300 22.300

Netto kapitalindkomst 23.029 (12.999)

Topskattegrænse59 (421.000) (421.000)

Beskatningsgrundlag (topskat)60 594.915 489.718

59
Sats for 2013

60
Beskatningsgrundlaget for topskatten kan ikke være negativt
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Beregning af skatter

AM-bidrag (8 %) (88.340) (79.193)

Bundskat (5,83 %) (56.779) (51.404)

Kompensation for negativ kapitalindkomst jf. PSL

§ 11

461 0

Sundhedsbidrag (6 %) (55.715) (51.565)

Kommuneskat (25,7 %) (238.647) (220.870)

Kirkeskat (0,76 %) (7.057) (6.532)

Topskat (15 %) (89.237) (73.458)

Nedslag jf. PSL § 19, stk. 1 4.938 4.065

Samlet indkomstskat 530.377 478.957

Ved opgørelse af beskatningsgrundlag og beregningen af skatten heraf er der anvendt oplysninger fra års-

rapporten fra case virksomheden, samt øvrige oplysninger om indkomstforhold fra personbeskrivelsen af

Person A. Der er anvendt skattesatser, beløb og grænser fra personskatteloven til beregning af skatten.

11.4.4 Virksomhedsskat

2011 (omregnet) 2012

Opsparing på KUK for året 360.409 334.304

Virksomhedsskat for året 90.102 83.576

11.4.4 Udskudt skat

2011 2012

Opsparing på KUK for året 360.409 334.304

Virksomhedsskat for året (90.102) (83.576)

Netto indskud for året 270.307 250.728

Udskudt skat for året 109.934 101.971

Til beregning af udskudt skat har vi taget udgangspunkt i slutskatten, ved hævning af indskuddet på KUK vil

opsparingen komme til beskatning i topskatten for virksomhedsejeren, hvorfor vi har taget udgangspunkt i

en udskudt skat på 40,67 % 61 af nettoindskuddet62.

61
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 25 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-25)/75*100 = 40,67 %

62
Indskud fratrukket virksomhedsskatten på 25 % af opsparingen
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11.4.5 Samlet indkomst

2011 (omregnet) 2012

Skattepligtigt resultat før hensættelse på KUK 1.441.635 1.337.214

Samlet indkomst 1.441.635 1.337.214

11.4.6 Samlet skat

2011 2012

Indkomstskat 530.377 478.957

Virksomhedsskat 90.102 83.576

Udskudt skat 109.934 101.971

Samlet skat 730.413 664.504

Samlet indkomst: 1.441.635 1.337.214

Effektiv skatteprocent 50,67 % 49,69 %

11.5 Skat ved valg af beskatningsform VSO af personligt drevet virksomhed

I nedenstående beregning af den samlede skat for virksomhed og ejer, endes der ud med en beregning af

den effektive skatteprocent, som giver udtryk for den betalte skat i forhold til den samlede indkomst.

Den betalte skat består af indkomstskat samt virksomhedsskat og beregnet udskudt skat af opsparing i

VSO.

 Indkomstskat – Skat af årets hævninger der indgår under punkt 6 i hæverækkefølgen.

 Virksomhedsskat – 25 % skat af opsparet overskud

 Udskudt skat – Skat af opsparet overskud, hvoraf der er betalt en skat på 25 %. (da hævning af op-

sparet overskud forventes beskattet i topskatten, vil der være en udskudt skat på 40,67 % af opspa-

ret overskud.) 63

Den samlede indkomst består af virksomhedens skattemæssige resultat.

 Skattemæssigt resultat af virksomhed – Resultat efter renter ifølge årsrapport med skattemæssige

korrektioner.

Vi har taget udgangspunkt i at der er hævet op til topskattegrænsen, med en aconto hævning på 600.000

kr. og en ultimo hensættelse til yderligere hævning. Det skyldes man ved beskatning efter VSO’s regler, bli-

ver beskattet af alle transaktioner med ejeren. Vi har foretaget optimering til topskattegrænsen ved oven-

63
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 25 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-25)/75*100 = 40,67 %
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stående hensyn til hævninger. Derudover beregnes der i VSO et kapitalafkast, fradrag i PI og beskatning i KI,

og netto kapitalindkomst i virksomheden beskattet som PI, modsat i PSL og KAO hvor det beskattes som KI.

11.5.1 Skattepligtig indkomst

2011 (omregnet)64 201265

Skattemæssigt resultat før opsparet overskud 1.441.635 1.337.214

Opsparet overskud (982.969) (863.804)

Skattemæssigt resultat 458.666 473.410

11.5.2 Kapitalafkast

Primo 2011 (omregnet)66 Primo 201267

Materielle anlægsaktiver 52.853 221.089

Varebeholdning 0 19.800

Tilgodehavender fra salg 0 829.395

Igangværende arbejder 0 28.182

Likvide beholdninger 0 479.067

Leverandørgæld 0 (256.890)

Anden gæld 0 (353.250)

Mellemregning med ejer 0 (72.912)

Hensat til senere hævning 0 (104.408)

Kapitalafkastgrundlag 52.853 790.080

Kapitalafkast (2 % - sats 2013) 1.057 15.802

Ved beregningen af kapitalafkastet er der taget udgangspunkt i årsrapporten for VSO. Her fremgår virk-

somhedens aktiver og passiver primo for de 2 indkomstår til beregning af kapitalafkastgrundlaget. I starten

af dette kapitel er der yderligere omtalt omregningen fra selskabsregnskab til virksomhedsregnskab hvor

blandt andet ændring af virksomhedens aktiver er omtalt.

64
Bilag 6

65
Bilag 8

66
Bilag 7

67
Bilag 9
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11.5.3 Indkomstskat

Beregning af beskatningsgrundlag

2011 (omregnet) 2012

Skattemæssigt resultat 458.666 473.410

Kapitalafkast (1.057) (15.802)

AM-bidragsgrundlag 457.609 457.608

AM-bidrag (8 %) (36.609) (36.609)

Bundfradrag (42.000) (42.000)

Positiv kapitalindkomst 1.057 15.802

Beskatningsgrundlag (bundskat) 380.057 394.801

Beskæftigelsesfradrag (22.300) (22.300)

Beskatningsgrundlag (sundhedsbidrag mv.) 357.757 372.501

Bundfradrag 42.000 42.000

Beskæftigelsesfradrag 22.300 22.300

Netto kapitalindkomst (1.057) (15.802)

Topskattegrænse68 (421.000) (421.000)

Beskatningsgrundlag (topskat)69 0 0

Beregning af skatter

AM-bidrag (8 %) (36.609) (36.609)

Bundskat (5,83 %) (22.157) (23.017)

Sundhedsbidrag (6 %) (21.465) (22.350)

Kommuneskat (25,7 %) (91.944) (95.733)

Kirkeskat (0,76 %) (2.719) (2.831)

Topskat (15 %) 0 0

Samlet indkomstskat 174.894 180.540

68
Sats for 2013

69
Beskatningsgrundlaget for topskatten kan ikke være negativt
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11.5.4 Virksomhedsskat

2011 (omregnet) 2012

Opsparing overskud for året 982.969 863.804

Virksomhedsskat for året 245.742 215.951

11.5.5 Udskudt skat

2011 2012

Opsparing overskud for året 982.969 863.804

Virksomhedsskat for året (245.742) (215.951)

Netto opsparing for året 737.227 647.853

Udskudt skat for året 299.830 263.482

Til beregning af udskudt skat har vi taget udgangspunkt i slutskatten, ved hævning af det opsparede over-

skud i VSO, vil opsparingen komme til beskatning i topskatten for virksomhedsejeren, hvorfor vi har taget

udgangspunkt i en udskudt skat på 40,67 % 70 af nettoopsparingen71.

11.5.6 Samlet indkomst

2011 (omregnet) 2012

Skattepligtigt resultat før opsparing i VSO 1.441.635 1.337.214

Samlet indkomst 1.441.635 1.337.214

11.5.7 Samlet skat

2011 2012

Indkomstskat 174.894 180.540

Virksomhedsskat 245.742 215.951

Udskudt skat 299.830 263.482

Samlet skat 720.466 659.973

Samlet indkomst: 1.441.635 1.337.214

Effektiv skatteprocent 49,98 % 49,35 %

70
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 25 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-25)/75*100 = 40,67 %

71
Opsparing fratrukket virksomhedsskatten på 25 % af opsparingen
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11.6 Sammenligning og vurdering af skatteberegning for Person A

Vi har i forbindelse med, og til brug for, sammenligning og vurdering af skatteberegningerne for Person A,

foretaget opdeling af både indkomst og skatter.

Vi har opdelt indkomsten i brutto udbetaling til ejer og brutto opsparing for ejer. Ved brutto udbetaling til

ejer, forstås indkomst, der kommer til beskatning ved udbetaling til ejeren, hvilket for Person A består af

resultat af virksomhed efter opsparing, lønindkomst og udbytte (aktieindkomst). Ved brutto opsparing for

ejer, forstås indkomst, der kommer til foreløbig beskatning i form af selskabs-/virksomhedsskat og opspa-

ring der beregnes en udskudt skat af, hvilket for Person A består af resultat før skat fratrukket resultat efter

opsparing.

Vi har opdelt skatterne i skatter til betaling og udskudte skatter. Ved skatter til betaling, forstås skatter af

den indkomst vi har klassificeret som brutto udbetalt indkomst, hvilket for Person A består af indkomstskat-

ter og udbytteskatter. Ved udskudte skatter, forstås skatter af den indkomst vi har klassificeret som brutto

opsparing for ejer, hvilket for Person A består af selskabs-/virksomhedsskatter og udskudte skatter.

I selskabsform har vi en indkomsttype og skattetype der krydser vores opdeling ovenfor. Dette skyldes at

det udbytte, som Person A modtager fra selskabet, allerede er beskattet med 25 % i selskabsskat, derfor

har vi opgjort bruttoindkomsten72, som en brutto udbetaling til ejer. Dette medfører ligeledes at selskabs-

skatten73 vedrørende udbytteudlodningen, skal tillægges skatter til betaling, da denne påhviler indkomst

klassificeret som brutto udbetaling til ejer.

Derefter har vi beregnet en effektiv skat på brutto udbetaling til ejer og på brutto opsparing for ejer. Disse

beregninger skal være med til at skabe et bedre fundament for vores analyse og sammenligning af beskat-

ningsformerne.

72
96.600/0,75=128.800 kr. Skyldes at der betalt selskabsskat inden udlodning af de 96.600 kr.

73
128.800x0,25=32.200 kr.
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11.6.1 Oversigt over skatteberegninger for 2011 for Person A

Selskabsform PSL KAO VSO

Samlet indkomst 1.458.775 1.441.635 1.441.635 1.441.635

Samlet skat 733.730 733.386 730.413 720.466

Effektiv skatteprocent 50,30 % 50,87 % 50,67 % 49,98 %

Brutto udbetaling til ejer 696.894 1.441.635 1.081.226 458.666

Skatter til betaling 302.179 733.386 530.377 174.894

Effektiv skatteprocent 43,36 % 50,87 % 49,05 % 38,13 %

Brutto opsparing for ejer 761.881 0 360.409 982.969

Udskudte skatter 431.551 0 200.036 545.572

Effektiv skatteprocent 56,64 % 0,00 % 55,50 % 55,50 %

Forskellen mellem den samlede indkomst i Selskabsform og de øvrige ordninger skyldes at vi for PSL, KAO

og VSO, har taget udgangspunkt i den skattemæssige indkomst, hvor vi i selskabsformen har taget ud-

gangspunkt i det regnskabsmæssige resultat.

Forskellene i skatter til betaling for de 4 beskatningsformer, består primært i de opsparingsmuligheder der

foreligger i ”ordningerne”. I selskabsform, kan der ske overførsel af overskud mod en skattebetaling på 25

%. I KAO kan der ske opsparing ved indskud på KUK, indskuddet er maksimeret til 25 % af det skattemæssi-

ge resultat, i forbindelse med indskud sker der en betaling på 25 % i skat. I VSO kan der ske fuld opsparing

af overskud, dermed kan man opspare i forhold til hævninger i VSO’en, opsparing bliver acontobeskattet

med 25 %. Som det ses af beregningen er der sket brutto opsparing i de 3 ordninger med henholdsvis

761.881 kr. (Selskabsform), 360.409 kr. (KAO) og 982.969 kr. (VSO).

Grundet opsparing i ”ordningerne” er det ikke samme indkomst der falder til aktuel beskatning, derved kan

man ikke sammenligne den effektive skat på udbetalingen. Den beskatningsform hvor der kommer mindst

til udbetaling er VSO, her har man dog mulighed for privat, i samarbejde med sin bank, at lave en fordelag-

tig låneordning, hvorved man låner til yderligere forbrug.

For at valg af låneordning kan betale sig, skal man dog have nogle ting for øje. Yderligere hævning i virk-

somheden vil blive beskattet med 55,50 %, opsparing vil blive beskattet med 25,00 %. Det vil sige man net-

to hæver 44,5 kr. for hver 100 kr. og man opsparer 75 kr. for hver 100 kr. Derved kan man tage udgangs-

punkt i et låneforhold på 1,7. Dette betyder at hvis man låner til forbrug, skal låneaftalen blot have et ren-

teforhold på maksimum 1,7 for at lån til privatforbrug kan betale sig. Renteforholdet skal beregnes mellem

virksomhedens indlånsrente og den private udlånsrente.
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Da vi i skatteberegningerne har taget udgangspunkt i en slutskat for opsparing på 56,5 % (Selskabsform) og

55,5 % (KAO og VSO). Hvilket er den maksimalt mulige beskatning af opsparingen, vil der ved optimal ind-

komst- og formueplanlægning, ske lavere endelig beskatning, end den i tabellen opgjorte. Dette skyldes

man i Selskabsform, kan foretage optimal udbetaling af udbytte og løn, for KAO/VSO, kan der ske løbende

anvendelse, ved optimering til topskattegrænsen.

På baggrund af ovenstående beregning vurderes der ikke at være den store forskel for Person A, ved valg af

beskatningsform. Den effektive skatteprocent varierer fra 50,87 % (PSL) til 49,98 % (VSO). Den effektive

skat på brutto udbetaling varierer fra 50,87 % (PSL) til 38,13 % (VSO), dette skyldes primært opsparingsmu-

lighederne der foreligger i selskabsform, KAO og VSO. Da der ikke er foretaget optimering i selskabsform, er

den effektive skat på brutto udbetalingen ikke retvisende ved selskabsformen, da der kan foretages mere

optimal rådgivning omkring løn og udbytte fra selskabet. Den effektive skat på brutto opsparing i selskabs-

form, KAO og VSO er et udtryk for højest mulige beskatning, og vil derfor i alle 3 tilfælde, forbedre den sam-

lede effektive skat, hvis der blev indarbejdet optimal indkomstplanlægning for fremtiden.

11.6.2 Oversigt over skatteberegninger for 2012 for Person A

Selskabsform PSL KAO VSO

Samlet indkomst 1.342.821 1.337.214 1.337.214 1.337.214

Samlet skat 683.240 670.219 664.504 659.973

Effektiv skatteprocent 50,88 % 50,12 % 49,69 % 49,35 %

Brutto udbetaling til ejer 494.076 1.337.214 1.002.910 473.410

Skatter til betaling 198.804 670.219 478.957 180.540

Effektiv skatteprocent 40,24 % 50,12 % 47,76 % 38,14 %

Brutto opsparing for ejer 848.745 0 334.304 863.804

Udskudte skatter 484.436 0 185.547 479.433

Effektiv skatteprocent 57,08 % 0,00 % 55,50 % 55,50 %

Forskellen mellem den samlede indkomst i selskabsform og de øvrige ordninger skyldes at vi for PSL, KAO

og VSO, har taget udgangspunkt i den skattemæssige indkomst, hvor vi i selskabsformen har taget ud-

gangspunkt i det regnskabsmæssige resultat.

Ligesom for 2011 skal det bemærkes, at man ikke kan sammenligne den effektive skat på udbetaling, da

opsparing i ordningerne ikke giver samme indkomst til aktuel beskatning. Som det ses af beregningen er

der sket brutto opsparing i de 3 ordninger med henholdsvis 848.745 kr. (selskabsform), 334.304 kr. (KAO)

og 863.804 kr. (VSO).
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Som beskrevet under 2011, kan man ved låneaftale med bank, foretage optimering til topskattegrænsen,

uden privatforbrugsbegrænsning, blot ved at tage hensyn til rentespændet på maks. 1,7, derved koster det

ikke penge at øge privat gæld ved privat forbrug.

Da vi i skatteberegningerne har taget udgangspunkt i en slutskat for opsparing på 56,5 % (selskabsform) og

55,5 % (KAO og VSO). Hvilket er den maksimalt mulige beskatning af opsparingen, vil der ved optimal ind-

komst- og formueplanlægning, ske lavere endelig beskatning, end den i tabellen opgjorte. Dette skyldes

man i selskabsform, kan foretage optimal udbetaling af udbytte og løn, for KAO/VSO, kan der ske løbende

anvendelse, ved optimering til topskattegrænsen.

På baggrund af ovenstående beregning vurderes der ikke at være den store forskel for Person A, ved valg af

beskatningsform. Den effektive skatteprocent varierer fra 50,88 % (selskabsform) til 49,35 % (VSO). Den ef-

fektive skat på brutto udbetaling varierer fra 50,12 % (PSL) til 38,14 % (VSO), dette skyldes primært opspa-

ringsmulighederne der foreligger i selskabsform, KAO og VSO. Da der ikke er foretaget optimering i sel-

skabsform, er den effektive skat på brutto udbetalingen ikke retvisende ved selskabsformen, da der kan fo-

retages mere optimal rådgivning omkring løn og udbytte fra selskabet. Den effektive skat på brutto opspa-

ring i selskabsform, KAO og VSO er et udtryk for højest mulige beskatning, og vil derfor i alle 3 tilfælde, for-

bedre den samlede effektive skat, hvis der blev indarbejdet optimal indkomstplanlægning for fremtiden.

11.6.3 Samlet vurdering

Det vurderes på baggrund af gennemgangen og beregningerne af skatter og indkomster for 2011 og 2012

at der ikke er tilstrækkeligt beskatningsspænd for Person A, mellem minimums og maksimums beskatning

til, at det kan betale sig aktivt at vælge den ene beskatningsform frem for en anden.

Der skal i denne vurdering udover de skattemæssige konsekvenser tages højde for de administrative for-

skelle mellem PSL/KAO og VSO/selskabsform, hvor der både kan være forskel i omkostninger til rådgivning

og tidsforbrug for ejer. Samtidig bør der tages højde for de forskelle der ligger i de forskellige hæftelsessce-

narier/-krav for selskaber og personligt drevne virksomheder.

Vi vurderer på baggrund af de, i opgaven oplyste forhold, ikke at der vil være tilstrækkelig forskel mellem

de administrative opgaver, hæftelser og skatter, til at lave en endelig anbefaling. Vi vurderer derimod det

afhænger af ejerens personlige indstilling til ovenstående forskelle.
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12. Skatteberegning Person B

Til brug for skatteberegning for Person B har vi udarbejdet 3 regnskaber for 2011 og 3 regnskaber for 2012,

det ene regnskab for hvert år, dækker over tallene såfremt Person B driver virksomhed i selskabsform, det

andet og tredje regnskab for hvert år, dækker over tallene såfremt Person B driver virksomhed i personligt

regi i henholdsvis PSL/KAO og VSO.

12.1 Omregning

Vi har lavet en række antagelser i forbindelse med omregning fra det oprindelige regnskab til et 12 måne-

ders regnskab samt selskabsregnskab til virksomhedsregnskab for henholdsvis PSL/KAO & VSO.

Der er yderligere beskrevet de skattemæssige reguleringer foretaget mellem resultaterne i de udarbejdede

regnskaber og de endelige skatte- og indkomstopgørelser.

Alle forhold er beskrevet nedenfor.

12.1.1 Omregning 2011 – regnskab dækker 7 måneder

Vi har for 2011, taget udgangspunkt i regnskabstallene fra årsrapporten for vores case virksomhed, derefter

har vi omregnet disse til 12 måneder. Regulering i resultatopgørelsen er der beregnet 25 % skat af, og resi-

dualen i balancen har vi ladet tilgå den likvide beholdning. Den antagelse har vi taget på baggrund af for-

ventning om at en forlængelse af regnskabsåret ikke skaber øget eller mindsket aktivitet, hvorfor diverse

tilgodehavende poster og gældsposter vil være på samme niveau pr. 31-12-2011.

201174 Omregnet til 12 måneder75

Resultat før skat 521.571 890.681

Skat af årets resultat (139.662) (231.939)

Personaleomkostninger 662.776 1.136.187

På baggrund af den ændrede resultatdisponering i 2011 er egenkapitalen og den likvide beholdning i 2012

tilrettet så ændringen i 2011 er korrekt medtaget i 2012.

12.1.2 Omregning af regnskabsmæssigt resultat i selskabsform til personligt regi

Til omregning af resultat har vi lavet følgende antagelser:76

1. Lønomkostninger der dækker over løn til virksomhedsejer og dennes ægtefælle tillægges resulta-

tet, da vi derved kan optimere skatten i de forskellige ordninger. For 2011 har vi i PSL/KAO fjernet

74
Bilag 3

75
Bilag 3

76
Bilag 3
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virksomhedsejerens andel af lønomkostningerne, da der i regnskabet står anført 2 ansatte udgør

dette halvdelen. Det er i forbindelse hermed antaget at være virksomhedsejer og dennes ægtefælle

er de 2 ansatte i virksomheden. For VSO er hele lønomkostningen fjernet, da virksomhedsejer og

hustru aflønnes via hævninger. For 2012 har vi ud fra samme forudsætninger som for 2011 tillagt

resultatet 1/3 af lønomkostningerne i PSL/KAO og 2/3 af lønomkostningerne i VSO, da der i regn-

skabet står anført der er 3 ansatte. Dette påvirker resultatet samt den likvide beholdning.

2. Indskud jf. årsrapport er 171.919 kr. som består af indskudt driftsmateriel på 52.853 kr. samt kon-

tant indskud på 119.066 kr. til en overkurs på 91.919 kr., hvilket får anpartskapitalen til at ende på

80.000 kr. I den personlige virksomhed indskyder Person B 52.853 kr. som driftsmiddel og 250.000

kr. som privatbil. Det antages at den indskudte bil udelukkende anvendes til erhverv og der bereg-

nes derfor ikke beskatning af fri bil. Dette gør at kapitalindeståendet for Person B i sin personligt

drevne virksomhed ender på 302.853 kr. I VSO hvor der er yderligere muligheder for indskud er der

yderligere indskudt 3.200.000 kr. som realkreditgæld og 800.000 kr. som bankgæld. Dette medfører

en mindskelse af kapitalindeståendet ved omregning på anpartskapitalen på 119.066 kr., samt

yderligere indskud af privatbil og gæld på netto -3.750.000 kr. Dette gør at kapitalindestående for

Person B i sin personligt drevne virksomhed ender på -3.697.147 kr. Herudover giver dette en æn-

dring i den likvide beholdning, som mindskes med 119.066 kr., som var det likvide indskud på an-

partskapitalen, som ikke er fortaget i personligt regi.

3. Alt vedrørende skat elimineres, da skatten ikke længere foregår i virksomheden, men ude hos eje-

ren.

4. Vi har i VSO indarbejdet hævninger på 600.000 kr. for 2011 og 2012.

5. I VSO er der driftsført 200.000 kr. vedrørende den indskudte private realkredit- & bankgæld.

6. Mellemregning med anpartshaver bliver for Person B for både 2011 & 2012 tillagt 40.000 kr. for

privat afholdte omkostninger til bil som er indskudt. I VSO er mellemregningen inklusiv ovenståen-

de tillæg ført over kapitalindestående.

7. I 2012 er der i selskabsregnskabet et aktiv på 82.000 kr. vedr. kapitalandele i tilknyttede virksom-

heder. Dette aktiv er elimineret med den likvide beholdning, da dette aktiv ikke ville være at finde i

en personligt drevet virksomhed og i 2012 ikke vil få nogen skattemæssig påvirkning.

12.1.3 Skattemæssige reguleringer for virksomhed drevet i personligt regi

I selskabsform har vi ikke foretaget skattemæssige reguleringer, hvorfor vi her har arbejdet med tallene fra

de opstillede regnskaber. Dette giver en forskel i skattepligtig indkomst mellem selskabsform og de tre

skatteordninger, denne vurderes dog ikke at ændre vores konklusion.
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1. Regnskabsmæssige afskrivninger er tilbageført, de regnskabsmæssige afskrivninger udgør 106.559

kr. i 2011 og 101.123 kr. i 2012, de består af afskrivningerne på 50.000 kr. på den indskudte bil til

værdi 250.000 kr. primo 2011 samt de af regnskabet for virksomhed drevet i selskabsform fremgå-

ende på 56.559 kr. i 2011 og 51.123 kr. i 2012.77

2. Skattemæssige afskrivninger er tilføjet, disse udgør 136.199 kr. i 2011 og 113.605 kr. i 2012. Disse

er beregnet ud fra saldometoden.78

3. I VSO er der yderligere tilføjet et skattemæssigt fradrag på 215.500 kr. i 201179 og 201280, som er

fradrag for medarbejdende ægtefælle, dette beskattes Person B’s hustru af som lønindkomst.

12.2 Skat ved valg af selskabsform

I nedenstående beregning af den samlede skat for selskab og ejer (inkl. ægtefælle) endes der ud med en

beregning af den effektive skatteprocent, som giver udtryk for den betalte/udskudte skat i forhold til den

samlede indkomst.

Den betalte skat består af selskabsskat, indkomstskat, udbytteskat og ejendomsværdiskat. Hertil medreg-

nes den udskudte skat.

 Selskabsskat – Skat af årets resultat på 25 %.

 Indkomstskat – Skat af lønindkomst som følge af ansættelsesforhold samt kapitalindkomst af obli-

gationsbeholdning.

 Udbytteskat – Aktieindkomst i form af udbytte fra selskab og anden aktiebeholdning

 Udskudt skat – Skat af overført overskud, hvoraf der er betalt en skat på 25 %. (da udbytte beskat-

tes som aktieindkomst har vi i beregningen taget udgangspunkt i en udskudt skatteprocent på 42

%, da det er den skat der vil skulle betales ved aktieindkomst over 96.600 kr. for gifte).

 Ejendomsværdiskat – Beregnet skat af offentlig ejendomsværdi af personligt ejet ejendom.

Den samlede indkomst består af selskabets resultat, lønninger fra selskabet, andre honorarer, renteindtæg-

ter/-omkostninger og udbytter.

 Resultat af selskab – Resultat før skat ifølge årsrapport

 Lønninger fra selskab – Udbetalte lønninger til ejer og ægtefælle ifølge årsrapport

 Andre honorarer – Honorarer fra brancherelevant bestyrelsesarbejde ifølge personbeskrivelser

77
Bilag 3

78
Bilag 15

79
Bilag 10

80
Bilag 12
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 Renteindtægter/-omkostninger – Indtægter og omkostninger af bank- og realkreditlån, obligationer

og øvrige likvide indeståender.

 Udbytter – Udloddede midler fra selskabskapitalen og andre aktier

12.2.1 Selskabsskat

2011 (omregnet)81 201282

Skat af årets resultat 231.929 255.241

Udskudt skat primo 0 4.287

Udskudt skat ultimo (4.287) (5.688)

Selskabsskat for året 227.652 253.840

12.2.2 Indkomstskat

Beregning af beskatningsgrundlag

2011 (omregnet) 2011 Ægtefælle 2012 2012 Ægtefælle

Lønindkomst 568.094 568.094 365.276 365.276

Honorarer 50.000 0 50.000 0

AM-bidrag (8 %) (49.448) (45.448) (33.222) (29.222)

Bundfradrag (42.000) (42.000) (42.000) (42.000)

Beskatningsgrundlag (bundskat) 526.646 480.646 340.054 294.054

Kapitalindkomst (185.000) 0 (185.000) 0

Beskæftigelsesfradrag (22.300) (22.300) (22.300) (22.300)

Befordringsfradrag (21.982) (21.982) (21.982) (21.982)

Beskatningsgrundlag (sundheds-

bidrag mv.)

297.364 436.364 110.772 249.772

Bundfradrag 42.000 42.000 42.000 42.000

Beskæftigelsesfradrag 22.300 22.300 22.300 22.300

Befordringsfradrag 21.982 21.982 21.982 21.982

Kapitalindkomst 185.000 0 185.000 0

Topskattegrænsen (421.000) (421.000) (421.000) (421.000)

Beskatningsgrundlag (topskat)83 147.646 101.646 0 0

81
Bilag 3

82
Bilag 3

83
Beskatningsgrundlaget for topskatten kan ikke være negativ
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Beregning af skatter

AM-bidrag (8 %) (49.448) (45.448) (33.222) (29.222)

Bundskat (5,83 %) (30.703) (28.022) (19.825) (17.143)

Kompensation for negativ kapital-

indkomst jf. PSL § 11

2.000 0 2.000 0

Sundhedsbidrag (6 %) (17.842) (26.182) (6.646) (14.986)

Kommuneskat (22,7 %) (67.502) (99.055) (25.145) (56.698)

Kirkeskat (0,56 %) (1.665) (2.444) (620) (1.399)

Grøncheck 0 0 0 1.300

Topskat (15 %) (22.147) (15.247) 0 0

Samlet indkomstskat (187.307) (216.398) (83.458) (118.148)

Ved opgørelse af beskatningsgrundlag og beregningen af skatten heraf er der anvendt oplysninger fra års-

rapporten fra case virksomheden, samt øvrige oplysninger om indkomstforhold fra personbeskrivelsen af

Person B. Der er anvendt skattesatser, beløb og grænser fra personskatteloven til beregning af skatten.

12.2.3 Udbytteskat

2011 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Udbytte84 96.600 0 96.600 0

Udbytte fra anden aktiebeholdning 25.000 0 25.000 0

Samlet udbytte 121.600 0 121.600 0

Skat af første 96.600 (27 %) (26.082) 0 (26.082) 0

Skat af udbytte over 96.600 (42 %) (10.500) 0 (10.500) 0

Samlet udbytteskat (36.582) 0 (36.582) 0

Jf. personbeskrivelserne er Person B gift, og beskattes derfor med 27 % af aktieindkomst op til 96.600 kr. og

med 42 % af aktieindkomst over 96.600 kr., da hans kone ikke selv anvender aktieindkomsten op til pro-

gressionsgrænsen.

84
Bilag 3
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12.2.4 Udskudt skat

2011 2012

Overført overskud85 654.060 1.279.764

Overkurs ved emission86 (91.919) (91.919)

Beregningsgrundlag 562.141 1.187.845

Udskudt skat (42 %) 236.099 498.895

Ændring i udskudt skat 236.099 262.796

12.2.5 Samlet indkomst

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Resultat før skat87 890.681 0 977.545 0

Honorarer 50.000 0 50.000 0

Personaleomkostninger til ejer 568.094 568.094 365.276 365.276

Øvrig kapitalindkomst (185.000) 0 (185.000) 0

Øvrig aktieindkomst 25.000 0 25.000 0

Samlet indkomst 1.349.775 568.094 1.232.821 365.276

12.2.6 Samlet skat

2011 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Selskabsskat 227.652 0 253.840 0

Indkomstskat 187.307 216.398 83.458 118.148

Udbytteskat 36.582 0 36.582 0

Udskudt skat 236.099 0 262.796 0

Ejendomsværdiskat88 25.000 0 25.000 0

Samlet skat 712.640 216.398 661.676 118.148

Samlet indkomst: 1.349.775 568.094 1.232.821 365.276

Effektiv skatteprocent 52,80 % 38,09 % 53,67 % 32,34 %

85
Bilag 3

86
Bilag 3

87
Bilag 3

88
Bilag 17
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12.3 Skat ved valg af beskatningsform PSL af personligt drevet virksomhed

I nedenstående beregning af den samlede skat for virksomhed og ejer (inkl. ægtefælle) endes der ud med

en beregning af den effektive skatteprocent, som giver udtryk for den betalte skat i forhold til den samlede

indkomst. Den betalte skat består af indkomstskat, udbytteskat og ejendomsværdiskat.

 Indkomstskat – Skat af overskud af personlig virksomhed, lønindkomst som følge af ansættelses-

forhold samt kapitalindkomst af obligationsbeholdning.

 Udbytteskat – Aktieindkomst i form af aktiebeholdning

 Ejendomsværdiskat – Beregnet skat af offentlig ejendomsværdi af personligt ejet ejendom.

Den samlede indkomst består af virksomhedens skattemæssige resultat, lønninger fra virksomheden, andre

honorarer, renteindtægter/-omkostninger og udbytter.

 Skattemæssigt resultat af virksomhed – Resultat før renter ifølge årsrapport med skattemæssige

korrektioner.

 Lønninger fra selskab – Udbetalte lønninger til ægtefælle ifølge årsrapport

 Andre honorarer – Honorarer fra brancherelevant bestyrelsesarbejde ifølge personbeskrivelser

 Renteindtægter/-omkostninger – Indtægter og omkostninger af bank- og realkreditlån, obligatio-

ner, rente af virksomhed og øvrige likvide indeståender.

 Udbytter – Udbytter af aktiebeholdning

12.3.1 Skattepligtig indkomst for virksomhed

2011 (omregnet) 2012

Regnskabsmæssigt resultat89 1.408.775 1.292.821

Regnskabsmæssige afskrivninger90 106.559 111.123

Skattemæssige afskrivninger91 (136.199) (113.605)

Skattemæssigt resultat 1.379.135 1.290.339

Nettorenter i virksomhed92 (24.086) (3.833)

Skattemæssigt resultat før renter 1.403.221 1.294.172

89
Bilag 3

90
Bilag 3

91
Bilag 15

92
Bilag 3



Page 58 of 110

12.3.2 Indkomstskat

Beregning af beskatningsgrundlag

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Skattemæssigt resultat før renter 1.403.221 0 1.294.172 0

Lønindkomst 0 568.094 0 365.276

Honorarer 50.000 0 50.000 0

AM-bidrag (8 %) (116.258) (45.448) (107.534) (29.222)

Bundfradrag (42.000) (42.000) (42.000) (42.000)

Beskatningsgrundlag (bundskat) 1.294.963 480.646 1.194.638 294.054

Kapitalindkomst (209.086) 0 (188.833) 0

Beskæftigelsesfradrag (22.300) (22.300) (22.300) (22.300)

Befordringsfradrag (21.982) (21.982) (21.982) (21.982)

Beskatningsgrundlag (sundheds-

bidrag mv.)

1.041.595 436.364 961.523 249.772

Bundfradrag 42.000 42.000 42.000 42.000

Kapitalindkomst 209.086 0 188.833 0

Beskæftigelsesfradrag 22.300 22.300 22.300 22.300

Befordringsfradrag 21.982 21.982 21.982 21.982

Topskattegrænsen (421.000) (421.000) (421.000) (421.000)

Beskatningsgrundlag (topskat) 93 915.963 101.646 815.638 0

93
Beskatningsgrundlaget for topskatten kan ikke være negativ
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Beregning af skatter

AM-bidrag (8 %) (116.258) (45.448) (107.534) (29.222)

Bundskat (5,83 %) (75.496) (28.022) (69.647) (17.143)

Kompensation for negativ kapital-

indkomst jf. PSL § 11

2.000 0 2.000 0

Sundhedsbidrag (6 %) (62.496) (26.182) (57.691) (14.986)

Kommuneskat (22,7 %) (236.442) (99.055) (218.266) (56.698)

Kirkeskat (0,56 %) (5.833) (2.444) (5.385) (1.399)

Topskat (15 %) (137.394) (15.247) (122.346) 0

Grøn check 0 0 0 1.300

Samlet indkomstskat 631.919 216.398 578.869 118.148

Ved opgørelse af beskatningsgrundlag og beregningen af skatten heraf er der anvendt oplysninger fra års-

rapporten fra case virksomheden, samt øvrige oplysninger om indkomstforhold fra personbeskrivelsen af

Person B. Der er anvendt skattesatser, beløb og grænser fra personskatteloven til beregning af skatten.

12.3.3 Udbytteskat

2011 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Udbytte fra anden aktiebeholdning 25.000 0 25.000 0

Samlet udbytte 25.000 0 25.000 0

Skat af udbytte (27 %) (6.750) 0 (6.750) 0

Jf. personbeskrivelserne er Person B gift, og beskattes derfor med 27 % af aktieindkomst op til 96.600 kr. og

med 42 % af aktieindkomst over 96.600 kr., da hans kone ikke selv anvender aktieindkomsten op til pro-

gressionsgrænsen.

12.3.4 Samlet indkomst

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Skattemæssigt resultat før renter 1.403.221 0 1.294.172 0

Lønindkomst 0 568.094 0 365.276

Honorarer 50.000 0 50.000 0

Kapitalindkomst (209.086) 0 (188.833) 0

Udbytte 25.000 0 25.000 0

Samlet indkomst 1.269.135 568.094 1.180.339 365.276
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12.3.5 Samlet skat

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Indkomstskat 631.919 216.398 578.869 118.148

Udbytteskat 6.750 0 6.750 0

Ejendomsværdiskat94 25.000 0 25.000 0

Samlet skat 663.669 216.398 610.619 118.148

Samlet indkomst 1.269.135 568.094 1.180.339 365.276

Effektiv skatteprocent 52,29 % 38,09 % 51,73 % 32,34 %

12.4 Skat ved valg af beskatningsform KAO af personligt drevet virksomhed

I nedenstående beregning af den samlede skat for virksomhed og ejer (inkl. ægtefælle) endes der ud med

en beregning af den effektive skatteprocent, som giver udtryk for den betalte skat i forhold til den samlede

indkomst.

Den betalte skat består af indkomstskat, udbytteskat, virksomhedsskat, udskudt skat og ejendomsværdi-

skat.

 Indkomstskat – Skat af overskud af personlig virksomhed

 Udbytteskat – Skat af anden aktieindkomst

 Virksomhedsskat – 25 % skat af indskud på KUK

 Udskudt skat – Skat af KUK, hvoraf der er betalt en skat på 25 %. (da hævning af KUK forventes be-

skattet i topskatten, vil der være en udskudt skat på 40,67 % af KUK.)95

 Ejendomsværdiskat – Skat af privat ejet ejendom

Den samlede indkomst består af virksomhedens skattemæssige resultat, lønninger fra virksomheden, andre

honorarer, renteindtægter/-omkostninger og udbytter.

 Skattemæssigt resultat af virksomhed – Resultat før renter ifølge årsrapport med skattemæssige

korrektioner.

 Lønninger fra selskab – Udbetalte lønninger til ægtefælle ifølge årsrapport

 Andre honorarer – Honorarer fra brancherelevant bestyrelsesarbejde ifølge personbeskrivelser

 Renteindtægter/-omkostninger – Indtægter og omkostninger af bank- og realkreditlån, obligatio-

ner, rente af virksomhed og øvrige likvide indeståender.

94
Bilag 17

95
55,5–25%/0,75=40,67%
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 Udbytter – Udbytter af aktiebeholdning

I KAO er der yderligere mulighed for opsparing af op til 25 % af virksomhedsresultatet ved indskud på KUK. I

forbindelse hermed indbetales tilsvarende virksomhedskatten (25 %) af det opsparede virksomhedsresul-

tat. Der er derfor valgt i forbindelse med beregning af skattepligtig indkomst for virksomheden at hensætte

25 % af virksomhedsresultatet.

I KAO bliver der yderligere beregnet et kapitalafkast som giver fradrag i den PI og beskattes i KI.

12.4.1 Skattepligtig indkomst for virksomheden

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Regnskabsmæssigt resultat96 1.408.775 0 1.292.821 0

Regnskabsmæssige afskrivninger97 106.559 0 111.123 0

Skattemæssige afskrivninger98 (136.199) 0 (113.605) 0

Skattemæssigt resultat før hen-

sættelse på KUK

1.379.135 0 1.290.339 0

Hensættes på KUK (344.784) 0 (322.585) 0

Skattemæssigt resultat 1.034.351 0 967.754 0

Nettorenter i virksomhed99 (24.086) 0 (3.833) 0

Skattemæssigt resultat før renter 1.058.437 0 971.587 0

12.4.2 Kapitalafkast

Primo 2011 (omregnet) Primo 2012

Materielle anlægsaktiver 302.853 408.589

Varebeholdning 0 19.800

Tilgodehavender fra salg 0 829.395

Leverandørgæld 0 (256.890)

Igangværende arbejder 0 28.182

Kapitalafkastgrundlag100 302.853 1.029.076

Kapitalafkast (2 % - sats 2013) 6.057 20.582

96
Bilag 3

97
Bilag 3

98
Bilag 15

99
Bilag 3

100
Se bilag 3 for balanceposter til kapitalafkastgrundlag
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Ved beregningen af kapitalafkastet er der taget udgangspunkt i årsrapporten for KAO/PSL. Her fremgår

virksomhedens aktiver og passiver primo for de 2 indkomstår til beregning af kapitalafkastgrundlaget. I

starten af dette kapitel er der yderligere omtalt omregningen fra selskabsregnskab til virksomhedsregnskab

hvor blandt andet ændring af virksomhedens aktiver er omtalt.

12.4.3 Indkomstskat

Beregning af beskatningsgrundlag

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Skattemæssigt resultat før renter 1.058.437 0 971.587 0

Honorarer og lønindkomst 50.000 568.094 50.000 365.276

Kapitalafkast (6.057) 0 (20.582) 0

AM-bidragsgrundlag 1.102.380 568.094 1.001.005 365.276

AM-bidrag (8 %) (88.190) (45.448) (80.080) (29.222)

Bundfradrag (42.000) (42.000) (42.000) (42.000)

Beskatningsgrundlag (bundskat) 971.190 480.646 877.925 294.054

Beskæftigelsesfradrag (22.300) (22.300) (22.300) (22.300)

Befordringsfradrag (21.982) (21.982) (21.982) (21.982)

Negativ kapitalindkomst (203.029) 0 (168.251) 0

Beskatningsgrundlag (sundheds-

bidrag mv.)

723.879 436.364 665.392 249.772

Bundfradrag 42.000 42.000 42.000 42.000

Beskæftigelsesfradrag 22.300 22.300 22.300 22.300

Befordringsfradrag 21.982 21.982 21.982 21.982

Negativ kapitalindkomst 203.029 0 168.251 0

Topskattegrænsen (421.000) (421.000) (421.000) (421.000)

Beskatningsgrundlag (topskat) 101 590.190 101.646 498.925 0

101
Beskatningsgrundlaget for topskatten kan ikke være negativ
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Beregning af skatter

AM-bidrag (8 %) (88.190) (45.448) (80.080) (29.222)

Bundskat (5,83 %) (56.679) (28.022) (51.241) (17.143)

Kompensation for negativ kapital-

indkomst jf. PSL § 11

2.000 0 2.000 0

Sundhedsbidrag (6 %) (43.493) (26.182) (39.984) (14.986)

Kommuneskat (22,7 %) (164.548) (99.055) (151.271) (56.698)

Kirkeskat (0,56 %) (4.059) (2.444) (3.732) (1.399)

Topskat (15 %) (88.979) (15.247) (74.989) 0

Grøncheck § 1, stk. 1 0 0 0 1.300

Samlet indkomstskat 443.948 216.398 399.297 118.148

Ved opgørelse af beskatningsgrundlag og beregningen af skatten heraf er der anvendt oplysninger fra års-

rapporten fra case virksomheden, samt øvrige oplysninger om indkomstforhold fra personbeskrivelsen af

Person B. Der er anvendt skattesatser, beløb og grænser fra personskatteloven til beregning af skatten.

12.4.4 Udbytteskat

2011 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Udbytte 25.000 0 25.000 0

Skat af første 96.600 (27 %) 6.750 0 6.750 0

Skat af udbytte over 96.600 (42 %) 0 0 0 0

Samlet udbytteskat 6.750 0 6.750 0

Jf. personbeskrivelserne er Person B gift, og beskattes derfor med 27 % af aktieindkomst op til 96.600 kr. og

med 42 % af aktieindkomst over 96.600 kr.

12.4.5 Virksomhedsskat

2011 (omregnet) 2012

Opsparing på KUK for året 344.784 322.585

Virksomhedsskat for året 86.196 80.646



Page 64 of 110

12.4.6 Udskudt skat

2011 2012

Opsparing på KUK for året 344.784 322.585

Virksomhedsskat for året (86.196) (80.646)

Netto indskud for året 258.588 241.939

Udskudt skat for året 105.168 98.397

Til beregning af udskudt skat har vi taget udgangspunkt i slutskatten, ved hævning af indskuddet på KUK vil

opsparingen komme til beskatning i topskatten for virksomhedsejeren, hvorfor vi har taget udgangspunkt i

en udskudt skat på 40,67 % 102 af nettoindskuddet103.

12.4.7 Samlet indkomst

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Skattepligtigt resultat før

hensættelse på KUK

1.379.135 0 1.290.339 0

Anden personlig indkomst 50.000 568.094 50.000 365.276

Anden kapitalindkomst (185.000) 0 (185.000) 0

Anden aktieindkomst 25.000 0 25.000 0

Samlet indkomst 1.269.135 568.094 1.180.339 365.276

12.4.8 Samlet skat

2011 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Indkomstskat 443.948 216.398 399.297 118.148

Udbytteskat 6.750 0 6.750 0

Ejendomsværdiskat104 25.000 0 25.000 0

Virksomhedsskat 86.196 0 80.646 0

Udskudt skat 105.168 0 98.397 0

Samlet skat 667.062 216.398 610.090 118.148

Samlet indkomst: 1.269.135 568.094 1.180.339 365.276

Effektiv skatteprocent 52,56 % 38,09 % 51,69 % 32.34 %

102
Slutskat på 55,5 %. Aconto betalt 25 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-25)/75*100 = 40,67 %

103
Indskud fratrukket virksomhedsskatten på 25 % heraf.

104
Bilag 17
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12.5 Skat ved valg af beskatningsform VSO af personligt drevet virksomhed

I nedenstående beregning af den samlede skat for virksomhed og ejer, endes der ud med en beregning af

den effektive skatteprocent, som giver udtryk for den betalte skat i forhold til den samlede indkomst.

Den betalte skat består af indkomstskat, udbytteskat, ejendomsværdiskat samt virksomhedsskat og bereg-

net udskudt skat af opsparing i VSO.

 Indkomstskat – Skat af årets hævninger der indgår under punkt 6 i hæverækkefølgen.

 Udbytteskat – Skat af anden aktieindkomst

 Ejendomsværdiskat – Skat af privat ejet ejendom

 Virksomhedsskat – 25 % skat af opsparet overskud

 Udskudt skat – Skat af opsparet overskud, hvoraf der er betalt en skat på 25 %. (da hævning af op-

sparet overskud forventes beskattet i topskatten, vil der være en udskudt skat på 40,67 % af opspa-

ret overskud.) 105

Den samlede indkomst består af virksomhedens skattemæssige resultat, andre honorarer, renteindtægter/-

omkostninger og udbytter.

 Skattemæssigt resultat af virksomhed – Resultat efter renter ifølge årsrapport med skattemæssige

korrektioner.

 Andre honorarer – Honorarer fra brancherelevant bestyrelsesarbejde ifølge personbeskrivelser.

 Renteindtægter/-omkostninger – Indtægter og omkostninger af obligationer og øvrige likvide inde-

ståender.

 Udbytte – Udbytter af aktiebeholdning

Vi har taget udgangspunkt i at der er hævet op til topskattegrænsen, med en aconto hævning på 600.000

kr. og en ultimo hensættelse til yderligere hævning samt en overførsel for medarbejdende ægtefælle på

215.500 kr. Det skyldes man ved beskatning efter VSO’s regler, bliver beskattet af alle transaktioner med

ejeren. Vi har foretaget optimering til topskattegrænsen med ovenstående hensyn til hævninger. Derud-

over beregnes der i VSO et kapitalafkast, fradrag i PI og beskatning i KI, og netto KI i virksomheden beskat-

tet som PI, modsat i PSL og KAO hvor det beskattes som KI.

105
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 25 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-25)/75*100 = 40,67 %
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12.5.1 Skattepligtig indkomst for virksomhed

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Skattemæssigt resultat før

opsparet overskud106

1.531.729 215.500 1.240.115 215.500

Opsparet overskud (1.198.064) 0 (888.479) 0

Skattemæssigt resultat 333.665 215.500 351.636 215.500

12.5.2 Kapitalafkast

Primo 2011 (omregnet) Primo 2012

Kapitalafkastgrundlag107 (3.697.147) (2.798.599)

Kapitalafkast 0 0

Indskudskonto108 (3.697.147) (3.697.147)

Rentekorrektion (2 % - sats 2013) 73.943 55.972

Ved beregningen af kapitalafkastet er der taget udgangspunkt i årsrapporten for VSO. Her fremgår virk-

somhedens aktiver og passiver primo for de 2 indkomstår til beregning af kapitalafkastgrundlaget. I starten

af dette kapitel er der yderligere omtalt omregningen fra selskabsregnskab til virksomhedsregnskab hvor

blandt andet ændring af virksomhedens aktiver er omtalt. Heraf kan det læses at den personligt drevne

virksomhed bliver stiftet ved indskud af driftsmidler til værdi 302.853 kr., samt indskud af privat gæld på

4.000.000 kr. fordelt på realkredit gæld på 3.200.000 kr. og bankgæld på 800.000 kr.

106
Bilag 10 (2011) og 12 (2012)

107
Bilag 11 (2011) og 13 (2012)

108
Bilag 16
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12.5.3 Indkomstskat

Beregning af beskatningsgrundlag

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Skattemæssigt resultat 333.665 215.500 351.636 215.500

Honorarer 50.000 0 50.000 0

Rentekorrektion 73.943 0 55.972 0

AM-bidragsgrundlag 457.608 215.500 457.608 215.500

AM-bidrag (8 %) (36.609) (17.240) (36.609) (17.240)

Bundfradrag (42.000) (42.000) (42.000) (42.000)

Beskatningsgrundlag (bund-

skat)

378.999 156.260 378.999 156.260

Beskæftigelsesfradrag (22.300) (14.978) (22.300) (14.978)

Befordringsfradrag (21.982) (21.981) (21.982) (21.981)

Beregnet ekstra befordring 0 (7.254) 0 (7.254)

Negativ kapitalindkomst (58.943) 0 (40.972) 0

Beskatningsgrundlag (sund-

hedsbidrag mv.)

275.774 112.047 293.745 112.047

Bundfradrag 42.000 42.000 42.000 42.000

Beskæftigelsesfradrag 22.300 22.300 22.300 22.300

Befordringsfradrag 21.982 21.981 21.982 21.981

Netto kapitalindkomst 58.943 0 40.972 0

Topskattegrænse109 (421.000) (421.000) (421.000) (421.000)

Beskatningsgrundlag (top-

skat)110

0 0 0 0

109
Sats for 2013

110
Beskatningsgrundlaget for topskatten kan ikke være negativt
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Beregning af skatter

AM-bidrag (8 %) (36.609) (17.240) (36.609) (17.240)

Bundskat (5,83 %) (22.096) (9.110) (22.096) (9.110)

Kompensation for negativ

kapitalindkomst jf. PSL § 11

1.179 0 819 0

Sundhedsbidrag (6 %) (16.547) (6.723) (17.625) (6.723)

Kommuneskat (22,7 %) (62.601) (25.435) (66.680) (25.435)

Kirkeskat (0,56 %) (1.544) (627) (1.645) (627)

Grøncheck § 1, stk. 4. 0 280 0 280

Samlet indkomstskat 138.218 58.855 143.836 58.855

12.5.4 Udbytteskat

2011 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Udbytte 25.000 0 25.000 0

Skat af første 96.600 (27 %) 6.750 0 6.750 0

Skat af udbytte over 96.600

(42 %)

0 0 0 0

Samlet udbytteskat 6.750 0 6.750 0

Jf. personbeskrivelserne er Person B gift, og beskattes derfor med 27 % af aktieindkomst op til 96.600 kr. og

med 42 % af aktieindkomst over 96.600 kr.

12.5.5 Virksomhedsskat

2011 (omregnet) 2012

Opsparing overskud for året 1.198.064 888.479

Virksomhedsskat for året 299.516 222.120

12.5.6 Udskudt skat

2011 2012

Opsparing overskud for året 1.198.064 888.479

Virksomhedsskat for året (299.516) (222.120)

Netto opsparing for året 898.548 666.359

Udskudt skat for året 365.439 271.008
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Til beregning af udskudt skat har vi taget udgangspunkt i slutskatten, ved hævning af det opsparede over-

skud i VSO, vil opsparingen komme til beskatning i topskatten for virksomhedsejeren, hvorfor vi har taget

udgangspunkt i en udskudt skat på 40,67 % 111 af nettoopsparingen112.

12.5.7 Samlet indkomst

2011 (omregnet) 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Skattepligtigt resultat før

opsparet overskud for året

1.531.729 215.500 1.240.115 215.500

Anden personlig indkomst 50.000 0 50.000 0

Anden kapitalindkomst 15.000 0 15.000 0

Anden aktieindkomst 25.000 0 25.000 0

Samlet indkomst 1.621.729 215.500 1.330.115 215.500

12.5.8 Samlet skat

2011 2011 ægtefælle 2012 2012 ægtefælle

Indkomstskat 138.218 58.855 143.836 58.855

Udbytteskat 6.750 0 6.750 0

Ejendomsværdiskat113 25.000 0 25.000 0

Virksomhedsskat 299.516 0 222.120 0

Udskudt skat 365.439 0 271.008 0

Samlet skat 834.923 58.855 668.714 58.855

Samlet indkomst: 1.621.729 215.500 1.330.115 215.500

Effektiv skatteprocent 51,48 % 27,31 % 50,27 % 27,31 %

12.6 Sammenligning og vurdering af skatteberegning for Person B

Vi har i forbindelse med, og til brug for, sammenligning og vurdering af skatteberegningerne for Person B

og hustru, foretaget opdeling af både indkomst og skatter.

Vi har opdelt indkomsten i brutto udbetaling til ejer og brutto opsparing for ejer. Ved brutto udbetaling til

ejer, forstås indkomst, der kommer til beskatning ved udbetaling til ejeren, hvilket for Person B og hustru

består af resultat af virksomhed efter opsparing, lønindkomst (løn fra selskab/virksomhed og andre honora-

rer), udbytte (aktieindkomst fra selskab og anden aktiebeholdning) og kapitalindkomst (renteindtægter/-

111
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 25 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-25)/75*100 = 40,67 %

112
Opsparing fratrukket virksomhedsskatten på 25 % af opsparingen

113
Bilag 17
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omkostninger fra lån, obligationer og øvrige likvide indeståender). Ved brutto opsparing for ejer, forstås

indkomst, der kommer til foreløbig beskatning i form af selskabs-/virksomhedsskat og opsparing der bereg-

nes en udskudt skat af, hvilket for Person B og hustru består af resultat før skat fratrukket resultat efter op-

sparing.

Vi har opdelt skatterne i skatter til betaling og udskudte skatter. Ved skatter til betaling, forstås skatter af

den indkomst vi har klassificeret som brutto udbetalt indkomst, hvilket for Person B og hustru består af

indkomstskatter, ejendomsværdiskat og udbytteskatter. Ved udskudte skatter, forstås skatter af den ind-

komst vi har klassificeret som brutto opsparing for ejer, hvilket for Person B og hustru består af selskabs-

/virksomhedsskatter og udskudte skatter.

I selskabsform har vi en indkomsttype og skattetype der krydser vores opdeling ovenfor. Dette skyldes at

det udbytte, som Person B modtager fra selskabet, allerede er beskattet med 25 % i selskabsskat, derfor

har vi opgjort bruttoindkomsten114, som en brutto udbetaling til ejer. Dette medfører ligeledes at selskabs-

skatten115 vedrørende udbytteudlodningen, skal tillægges skatter til betaling, da denne påhviler indkomst

klassificeret som brutto udbetaling til ejer.

Derefter har vi beregnet en effektiv skat på brutto udbetaling til ejer og på brutto opsparing for ejer. Disse

beregninger skal være med til at skabe et bedre fundament for vores analyse og sammenligning af beskat-

ningsformerne.

12.6.1 Oversigt over skatteberegninger for 2011 for Person B

Selskabsform PSL KAO VSO

Samlet indkomst 1.916.869 1.837.229 1.837.229 1.837.229

Samlet skat 929.038 880.067 883.460 893.778

Effektiv skatteprocent 48,47 % 47,90 % 48,09 % 48,65 %

Brutto udbetaling til ejer og hu-

stru samt øvrig indtægt

1.154.988 1.837.229 1.492.445 639.165

Skatter til betaling 497.487 880.067 692.096 228.823

Effektiv skatteprocent 43,07 % 47,90 % 46,37 % 35,80 %

Brutto opsparing for ejer 761.881 0 344.784 1.198.064

Udskudte skatter 431.551 0 191.364 664.955

Effektiv skatteprocent 56,64 % 0,00 % 55,50 % 55,50 %

114
96.600/0,75=128.800 kr. Skyldes at der betalt selskabsskat inden udlodning af de 96.600 kr.

115
128.800x0,25=32.200 kr.
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Forskellen mellem den samlede indkomst i selskabsform og de øvrige ordninger skyldes at vi for PSL, KAO

og VSO, har taget udgangspunkt i den skattemæssige indkomst, hvor vi i selskabsformen har taget ud-

gangspunkt i det regnskabsmæssige resultat.

Forskellene i skatter til betaling for de 4 ”former”, består primært i de opsparingsmuligheder der foreligger

i ”ordningerne”. I selskabsform, kan der ske overførsel af overskud mod en skattebetaling på 25 %. I KAO

kan der ske opsparing ved indskud på KUK, indskuddet er maksimeret til 25 % af det skattemæssige resul-

tat, i forbindelse med indskud sker der en betaling på 25 % i skat. I VSO kan der ske fuld opsparing af over-

skud, dermed kan man opspare i forhold til hævninger i VSO’en. Som det ses af beregningen er der sket

brutto opsparing i de 3 ordninger med henholdsvis 761.881 kr. (selskabsform), 344.784 kr. (KAO) og

1.198.064 kr. (VSO).

Selskabsform PSL KAO VSO

Netto udbetaling116 657.501 957.162 800.349 410.342

Dækkede private udgifter 0 40.000 40.000 240.000

Udbetaling ved hævning af opsparing 330.330 0 153.420 533.109

Samlet beløb til udbetaling 987.831 997.162 993.769 1.183.451

Hvis man ser på netto udbetalingen til Person B og hustru i de 4 beskatningsformer, får de henholdsvis

657.501 kr. (selskabsform), 957.162 kr. (PSL), 800.349 kr. (KAO) og 410.342 kr. (VSO).

Ved beskatningsformen selskabsform, har Person B og hustru nogle private omkostninger, som i de øvrige

ordninger kan betales fra virksomheden. Disse kan derfor ses som en nettoudetaling, da de likviditetsmæs-

sigt ikke længere belaster privatøkonomien. Private udgifter der er betalt af virksomheden udgør 40.000 kr.

(PSL)117, 40.000 kr. (KAO)118 og 240.000 kr. (VSO)119. Hvis man tillægger disse til nettoudbetalingen ved de

forskellige beskatningsformer får man følgende, 657.501 kr. (selskabsform), 997.162 kr. (PSL), 840.349 kr.

(KAO) og 650.342 kr. (VSO).

Hvis man foretog udbetaling af al opsparing, jf. beregning i ovenstående tabel, ville man få følgende til

yderligere udbetaling, 330.330 kr. (selskabsform), 0 kr. (PSL), 153.420 kr. (KAO) og 533.109 kr. (VSO). Hvis

man tillægger dette den ovenfor beregnede udbetaling, giver dette følgende samlede udbetalinger,

987.831 kr. (selskabsform), 997.162 kr. (PSL), 993.769 kr. (KAO) og 1.183.451 kr. (VSO).

116
Brutto udbetaling til ejer og hustru samt øvrig indtægt fratrukket skatter til betaling

117
Driftsudgifter indskudt bil

118
Driftsudgifter indskudt bil

119
200.000 kr. i renteudgifter på indskudt privat gæld og 40.000 kr. i driftsudgifter på indskudt bil
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Grundet opsparing i ”ordningerne” er det ikke samme indkomst der falder til aktuel beskatning, derved kan

man ikke sammenligne den effektive skat på udbetalingen. Den beskatningsform hvor der kommer mindst

til udbetaling er VSO, her har man dog mulighed for privat, i samarbejde med sin bank, at lave en fordelag-

tig låneordning, hvorved man låner til yderligere forbrug.

For at valg af låneordning kan betale sig, skal man dog have nogle ting for øje. Yderligere hævning i virk-

somheden vil blive beskattet med 55,50 %, opsparing vil blive beskattet med 25,00 %. Det vil sige man net-

to hæver 44,5 kr. for hver 100 kr. og man opsparer 75 kr. for hver 100 kr. Derved kan man tage udgangs-

punkt i et låneforhold på 1,7. Dette betyder at hvis man låner til forbrug, skal låneaftalen blot have et ren-

teforhold på maksimum 1,7 for at lån til privatforbrug kan betale sig. Renteforholdet skal beregnes mellem

virksomhedens indlånsrente og den private udlånsrente.

Da vi i skatteberegningerne har taget udgangspunkt i en slutskat for opsparing på 56,5 % (selskabsform) og

55,5 % (KAO og VSO). Hvilket er den maksimalt mulige beskatning af opsparingen, vil der ved optimal ind-

komst- og formueplanlægning, ske lavere endelig beskatning, end den i tabellen opgjorte. Dette skyldes

man i Selskabsform, kan foretage optimal udbetaling af udbytte og løn, for KAO/VSO, kan der ske løbende

anvendelse, ved optimering til topskattegrænsen.

På baggrund af ovenstående beregninger vurderes VSO, at være et økonomisk fordelagtig i forhold til de

øvrige beskatningsformer. Der vurderes derfor at der for Person B og hustru ikke bør være tvivl om valg af

ordning. Dette bygger på en vurdering af de samlede udbetalinger i forhold til den betalte skat. Her ses der

når der tages højde for dækning af private udgifter samt evt. udbetaling af opsparing i ordninger, at VSO i

2011 alene giver en positiv likviditetsforskel på 195.620 kr. i forhold til likviditetsmæssige dårligste ordning

som i dette tilfælde er selskabsformen.

Det vurderes at VSO er så fordelagtig at øvrige forhold som forskelle i det administrative arbejde og rådgiv-

ning mellem PSL/KAO og VSO/selskabsform samt forskelle i hæftelsesscenarier/-krav for selskaber og per-

sonligt drevet virksomheder, ikke vil have nogen påvirkning på valg af ordning.
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12.6.2 Oversigt over skatteberegninger for 2012 for Person B

Selskabsform PSL KAO VSO

Samlet indkomst 1.598.097 1.545.615 1.545.615 1.545.615

Samlet skat 779.824 728.767 728.238 727.569

Effektiv skatteprocent 48,80 % 47,15 % 47,12 % 47,07 %

Brutto udbetaling til ejer og hu-

stru samt øvrig indtægt

749.352 1.545.615 1.223.030 657.136

Skatter til betaling 295.388 728.767 549.195 234.441

Effektiv skatteprocent 39,42 % 47,15 % 44,90 % 35,68 %

Brutto opsparing for ejer 848.745 0 322.585 888.479

Udskudte skatter 484.436 0 179.043 493.128

Effektiv skatteprocent 57,08 % 0,00 % 55,50 % 55,50 %

Forskellen mellem den samlede indkomst i selskabsform og de øvrige ordninger skyldes at vi for PSL, KAO

og VSO, har taget udgangspunkt i den skattemæssige indkomst, hvor vi i selskabsformen har taget ud-

gangspunkt i det regnskabsmæssige resultat.

Ligesom for 2011 skal det bemærkes, at man ikke kan sammenligne den effektive skat på udbetaling, da

opsparing i ordningerne ikke giver samme indkomst til aktuel beskatning. Som det ses af beregningen er

der sket brutto opsparing i de 3 ordninger med henholdsvis 848.745 kr. (selskabsform), 322.585 kr. (KAO)

og 888.479 kr. (VSO).

Selskabsform PSL KAO VSO

Netto udbetaling120 453.964 816.848 673.835 422.695

Dækkede private udgifter 0 40.000 40.000 240.000

Udbetaling ved hævning af opsparing 364.309 0 143.542 395.351

Samlet beløb til udbetaling 818.273 856.848 857.377 1.058.046

Hvis man ser til netto udbetalingen til Person B og hustru i de 4 beskatningsformer, får de henholdsvis

453.964 kr. (selskabsform), 816.848 kr. (PSL), 673.835 kr. (KAO) og 422.695 kr. (VSO).

Ved beskatningsformen selskabsform, har Person B og hustru nogle private omkostninger, som i de øvrige

ordninger kan betales fra virksomheden. Disse kan derfor ses som en nettoudetaling, da de likviditetsmæs-

sigt ikke længere belaster privatøkonomien. Private udgifter der er betalt af virksomheden udgør 40.000 kr.

120
Brutto udbetaling til ejer og hustru samt øvrig indtægt fratrukket skatter til betaling
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(PSL)121, 40.000 kr. (KAO)122 og 240.000 kr. (VSO)123. Hvis man tillægger dette til nettoudbetalingen ved de

forskellige ordninger får man følgende, 453.964 kr. (Selskabsform), 856.848 kr. (PSL), 713.835 kr. (KAO) og

662.695 kr. (VSO).

Hvis man foretog udbetaling af al opsparing, jf. beregning i ovenstående tabel, ville man få følgende til

yderligere udbetaling, 364.309 kr. (selskabsform), 0 kr. (PSL), 143.542 kr. (KAO) og 395.351 kr. (VSO). Hvis

man tillægger dette den eksisterende udbetaling, giver dette følgende samlede udbetalinger, 818.273 kr.

(selskabsform), 856.848 kr. (PSL), 857.377 kr. (KAO) og 1.058.046 kr. (VSO).

Som beskrevet under 2011, kan man ved låneaftale med bank, foretage optimering til topskattegrænsen,

uden privatforbrugsbegrænsning, blot ved at tage hensyn til rentespændet på maks. 1,7, derved koster det

ikke penge at øge privat gæld ved privat forbrug.

Da vi i skatteberegningerne har taget udgangspunkt i en slutskat for opsparing på 56,5 % (selskabsform) og

55,5 % (KAO og VSO). Hvilket er den maksimalt mulige beskatning af opsparingen, vil der ved optimal ind-

komst- og formueplanlægning, ske lavere endelig beskatning, end den i tabellen opgjorte. Dette skyldes

man i selskabsform, kan foretage optimal udbetaling af udbytte og løn, for KAO/VSO, kan der ske løbende

anvendelse, ved optimering til topskattegrænsen.

På baggrund af ovenstående beregninger vurderes VSO, at være et økonomisk fordelagtig i forhold til de

øvrige beskatningsformer. Der vurderes derfor at der for Person B og hustru ikke bør være tvivl om valg af

ordning. Dette bygger på en vurdering af de samlede udbetalinger i forhold til den betalte skat. Her ses der

når der tages højde for dækning af private udgifter samt evt. udbetaling af opsparing i ordninger, at VSO i

2012 alene giver en positiv likviditetsforskel på 239.773 kr. i forhold til likviditetsmæssige dårligste ordning

som i dette tilfælde er selskabsformen.

Det vurderes at VSO er så fordelagtig at øvrige forhold som forskelle i det administrative arbejde og rådgiv-

ning mellem PSL/KAO og VSO/Selskabsform samt forskelle i hæftelsesscenarier/-krav for selskaber og per-

sonligt drevet virksomheder, ikke vil have nogen påvirkning på valg af ordning.

12.6.3 Samlet vurdering

Samlet for 2011 og 2012 giver VSO ved ovenstående beregninger en formuemæssig fortjeneste på 435.393

kr. Hvorfor vi, som beskrevet under både 2011 og 2012 at det er fordelagtigt for Person B og hustru at væl-

121
Driftsudgifter indskudt bil

122
Driftsudgifter indskudt bil

123
200.000 kr. i renteudgifter på indskudt privat gæld og 40.000 kr. i driftsudgifter på indskudt bil
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ge beskatningsformen VSO. Herunder at forskelle i administrative byrder og hæftelsesforskelle ikke er så

store, at det vil ændre vores samlede vurdering og anbefaling.

13. Konklusion

Vi vil i dette afsnit opsummere vores konklusion på vores underspørgsmål og derved konkludere på vores

samlede problemstilling.

13.1 Forskellen på PSL, KAO og VSO og selskabsbeskatning

Igennem beskrivelsen af beskatning af henholdsvis ApS og virksomhed i PSL, KAO & VSO samt efterfølgende

skatteberegninger, kan vi nedenfor konkludere på forskellen i beskatningen. Der er nedenfor for hver be-

skatningsform oplyst de grundlæggende skattesatser og muligheder for optimering af indkomsten.

13.1.1 Selskabsbeskatning

I selskabsform, beskattes ejer af selskabets af løn og udbytte. Opsparing i selskabet beskattes med 25 %,

hvor efter det kan udloddes til en marginalskat på 42 %. Netto renter i selskabet indgår i selskabsbeskatnin-

gen og opsparingen.

13.1.2 Personskatteloven

I enkeltmandsvirksomhed der beskattes efter PSL, beskattes ejer af virksomhedens skattemæssige resultat

før renter som personlig indkomst, netto renter i virksomheden beskattes som kapitalindkomst.

13.1.3 Kapitalafkastordingen

I enkeltmandsvirksomhed der beskattes efter KAO, beskattes ejer af virksomhedens skattemæssige resultat

før renter som personlig indkomst, netto renter i virksomheden beskattes som kapitalindkomst. Der bereg-

nes et kapitalafkast på virksomhedens skattemæssige aktiver, som fradrages i personlig indkomst og be-

skattes i kapitalindkomst. Der er mulighed for opsparing på KUK, dette aconto beskattes med 25 %, ved se-

nere hævning af opsparing falder det til beskatning i personlig indkomst. Der kan opspares op til 25 % af

virksomhedens skattemæssige resultat.

13.1.4 Virksomhedsskatteordningen

I enkeltmandsvirksomhed der beskattes efter VSO, beskattes ejer af virksomhedens skattemæssige resultat

efter renter som personlig indkomst. Der beregnes et kapitalafkast af virksomhedens skattemæssige kapi-

talindestående som fradrages i personlig indkomst og beskattes som kapitalindkomst. Der er mulighed for

opsparing i VSO, opsparing er maksimeret til virksomhedens resultat fratrukket årets hævninger og bereg-

net kapitalafkast. Opsparing aconto beskattes med 25 %, ved senere hævning af opsparing faldet til beskat-



Page 76 of 110

ning i personlig indkomst. Hvis kapitalafkastgrundlag og indskudskonto begge er negative primo eller ultimo

i indkomståret, beregnes der rentekorrektion, denne beskattes som personlig indkomst og fradrages i kapi-

talindkomst.

13.2 Indkomst- og formueforhold der påvirker den samlede beskatning

Igennem beskrivelsen af beskatning af henholdsvis Aps og virksomhed i PSL, KAO & VSO samt efterfølgende

skatteberegninger, kan vi nedenfor konkludere på betydningen af den skattepligtiges indkomst- og formue-

forhold. Nedenfor er der overordnet oplyst påvirkningen af indkomst- og formueforhold i de forskellige be-

skatningsformer.

Øvrig Indkomst påvirker den samlede beskatning alt efter hvilken indkomsttype de tilhører, derved ændres

indkomstbeskatningen. I Opgaven er der som forskel mellem Person A og B indarbejdet honorarindtægt,

indtægter af obligationer og aktiebeholdning samt omkostninger af gæld. I skatteberegningerne ses det ty-

deligt at disse indtægter har haft direkte indvirkning på skatteberegningerne i alle beskatningsformerne.

Her tilfalder honorarindtægten den personlige indkomst, indkomsten/omkostningen af obligationer og

gæld kapitalindkomsten og indkomst af aktierne aktieindkomsten i alle beskatningsformerne.

Ved stiftelse af virksomhed, både i enkeltmandsform og selskabsform, kan der indskydes erhvervsmæssige

aktiver og passiver. Derved påvirker de både fremtidige regnskabs- og skattemæssige afskrivninger. I

KAO/VSO påvirker de også fremtidig beregning af kapitalafkastgrundlag.

I VSO kan der også indskydes privatgæld, dette påvirker kapitalafkastgrundlag og indskudskontoen, fremad-

rettet også resultat, da der er større renteomkostninger, og likviditeten i VSO’en da der skal afdrages fra

VSO’en. Beskatningsmæssigt får ejeren fradrag for renterne i personlig indkomst modsat kapitalindkomst,

hvilket har en højere skatteværdi. Derudover vil kapitalafkast være lavere eller rentekorrektion være høje-

re.

13.3 Fordele og ulemper ved de forskellige ordninger der påvirker den samlede

beskatning

I selskabsform, KAO og VSO, kan der foretages opsparing, hvorved man kan få udskudt dele af beskatningen

på dele eller hele resultatet. I KAO og VSO beregnes der kapitalafkast, som flytter dele af indkomsten til en

lempeligere beskatning. For VSO er der ydermere mulighed for at planlægge sin indkomst til beskatning,

ved at tænke forud med henblik på optimal hævning fra virksomheden. Derved kan man planlægge hvad

der kommer til beskatning som personlig indkomst, og derved undgå at betale topskat.
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13.4 Samlet påvirkning på beskatning ved forskellige ordninger og indkomst- og

formueforhold

VSO er den mest fleksible beskatningsform, da du kan planlægge hvornår din indkomst kommer til beskat-

ning, har du i årets løb ikke hævet op til topskattegrænsen, kan du ved angivelse af din selvangivelse hen-

sætte til senere hævning, hvorledes du opnår optimal indkomst til topskatten, og sikre lavest mulige be-

skatning af indkomst.

Den selvstændigt erhvervsdrivendes øvrige indkomst- og formueforhold har væsentlig indvirkning på be-

skatning. Ud fra de beskrevne muligheder og begrænsninger i de enkelte beskatningsformer, kan det kon-

kluderes, at der udover krav til kapital, og forskel på hæftelse samt øvrige juridiske og administrative for-

skelle, også skal tages højde for den skattepligtiges øvrige indkomst- og formueforhold, da disse kan have

effekt på optimalt valg af virksomhedsform med fokus på endelig beskatning. Det er med udgangspunkt i

dette ikke muligt at udarbejde en konklusion på hvilken virksomhedsform og beskatningsordning der er den

bedste. Der vil i hver enkelt situation værre behov for at tage højde for den skattepligtiges øvrige indkomst-

og formueforhold, samt forventninger og holdninger til personlig hæftelse og administrativt arbejde. Vi vil

derfor ud fra vores skatteberegninger af Person A og B i PSL for ApS og selvstændigt erhvervsdrivende samt

KAO og VSO for selvstændigt erhvervsdrivende, anbefale der for hvert tilfælde udarbejdes en særskilt vur-

dering for optimalt valg af beskatningsform. I beregningerne og vurderingerne heraf for Person A og B, er

det tydeligt at forskellene i personernes indkomst- og formueforhold har skattemæssige konsekvenser.

Dette har også haft direkte indvirkning på den enkelte persons vurdering af optimal beskatning i opgaven.

Det er vurderet at Person A, grundet case virksomhedens resultat og øvrige private forhold ikke har nævne-

værdige besparelser i en beskatningsform frem for en anden og det derfor var op til Person A’s eget forhold

til private hæftelser og administrativt arbejde. Samtidig er det vurderet for Person B, ud fra case virksom-

hedens resultat og øvrige private forhold at der lå en større skattebesparelse i VSO, grundet muligheden for

opsparing og indskud af privat gæld.

14. Perspektivering

I dette afsnit vil vi forsøge at belyse hvilken effekt, en række forhold ville have på vores konklusion. Afsnit-

tet kan ses som en følsomhedsanalyse. Vi har taget udgangspunkt i 2 højaktuelle situationer, nemlig den

faldende selskabs- og virksomhedsskat, og det faldende rentefradrag. Derudover har vi valgt at se på even-

tuel påvirkning ved fald af overskud i virksomhed.

For at teste udfald i påvirkningen har vi taget udgangspunkt i ekstremerne i forbindelse med fald af sel-

skabs- og virksomhedsskat, altså hvordan konklusionen i vores opgave havde set ud hvis disse var faldet til
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22 %., hvilket selskabs- og virksomhedsskatten falder til frem mod 2016. For fald i rentefradrag tager vi ud-

gangspunkt i et rentefradrag på 25,5 %, hvilket fradraget for negativ kapitalindkomst over 50.000 kr.

(100.000 kr. for gifte) falder til over den kommende årrække frem til 2019. For fald i overskud, har vi taget

udgangspunkt i et fald på 500.000 kr. i både 2011 og 2012.

14.1 Påvirkning på konklusion ved sænkning af selskabsskatten fra 25 % - 22 %

Nedenfor er der beregnet hvilke skattemæssige konsekvenser det vil have, når selskabsskatten blev nedsat

til 22 % mod de i 2013 25 %. Vi har taget udgangspunkt i beregningerne fra tidligere afsnit.

Selskabs- og virksomhedsskatten er blot omregnet fra 25 % til 22 %, den udskudte skat er beregnet på bag-

grund af det højere grundlag, for KAO og VSO er % -satsen ændret, da en sænkning af selskabsskat, ikke

ændrer på slutskatten af opsparing i ordningerne KAO og VSO.

For Person A vil følgende skatter ændrer sig:

2011 2011 (ved ændret

skat)

2012 2012 (ved ændret

skat)

Selskabsskat (Selskabsform) 227.652 200.334 253.840 223.379

Udskudt skat (Selskabsform) 236.099 247.788 262.796 275.660

Virksomhedsskat (KAO) 90.102 79.290 83.576 73.547

Udskudt skat (KAO)124 109.934 120.737 101.971 111.992

Virksomhedsskat (VSO) 245.742 216.543 215.951 190.037

Udskudt skat (VSO)125 299.830 329.170 263.482 289.374

Den samlede effekt for Person A vil derfor være et fald i samlet skat for 2011 og 2012 på 33.226 kr. (sel-

skabsform), 0 kr. (PSL), 17 kr. (KAO) og en øget samlet skat på 119 kr. (VSO).

124
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 22 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-22)/78*100 = 42,95 %

125
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 22 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-22)/78*100 = 42,95 %



Page 79 of 110

For Person B vil følgende skatter ændrer sig:

2011 2011 (ved ændret

skat)

2012 2012 (ved ændret

skat)

Selskabsskat (Selskabsform) 227.652 200.334 253.840 223.379

Udskudt skat (Selskabsform) 236.099 247.788 262.796 275.660

Virksomhedsskat (KAO) 86.196 75.852 80.646 70.969

Udskudt skat (KAO)126 105.168 115.503 98.397 108.066

Virksomhedsskat (VSO) 299.516 263.574 222.120 195.465

Udskudt skat (VSO)127 365.439 401.351 271.008 297.640

Den samlede effekt for Person B vil derfor være et fald i samlet skat for 2011 og 2012 på 33.226 kr. (sel-

skabsform), 0 kr. (PSL), 17 kr. (KAO) og 29 kr. (VSO).

Samlet kan det konkluderes, at en nedsættelse af selskabs- og virksomhedsskat fra 25 % til 22 %, skatte-

mæssigt på sigt kun vil gavne erhvervsdrivende der driver virksomhed i selskabsform. Dog skal dertil næv-

nes, at den udskudte skat er beregnet ud fra en risiko betragtning, og der er derfor taget udgangspunkt i

beskatning i topskatten, hvis indkomsten planlægges optimalt, vil der ikke komme en skat på størrelse med

den i ovenstående beregnede udskudte skat.

For Person A, hvor vi tidligere har konkluderet der ikke, ud fra et skattemæssigt synspunkt, var nogle forde-

le ved at vælge en virksomheds- og beskatningsform frem for en anden, vil en nedsættelse af selskabs- og

virksomhedsskatten, betyde at der er større beskatningsmæssig forskel, til selskabsformens fordel.

For Person B, vil nedsættelsen ikke påvirke vores konklusion, da det stadig, ud fra et skattemæssigt syns-

punkt, vil være fordelagtigt at vælge at drive virksomhed i enkeltmandsform og beskatning ud fra VSO’s

regler.

14.2 Påvirkning på konklusion ved sænkning af rentefradraget

Nedenfor er der beregnet hvilke skattemæssige konsekvenser det vil have, hvis rentefradraget blev nedsat

til 25,5 %. Vi har taget udgangspunkt i beregningerne fra tidligere afsnit.

Der er for Person A beregnet en skatteværdis forskel på negativ kapitalindkomst over 50.000 kr. og for Pe-

ron B beregnet en skatteværdis forskel negativ kapitalindkomst over 100.000 kr. En sænkning af rentefra-

draget vil kun påvirke indkomstskatterne.

126
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 22 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-22)/78*100 = 42,95 %

127
Slutskat på 55,5 %. Acontobetalt 22 %, hvorved resten skal beskattes ved følgende (55,5-22)/78*100 = 42,95 %
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Da Person A hverken i Selskabsform, PSL, KAO og VSO, har negativ kapitalindkomst over 50.000 kr. vil en

sænkning af rentefradraget ikke påvirke vores beregninger eller konklusion vedrørende Person A.

For Person B vil følgende skatter ændrer sig:

2011 2011 (ved nedsat

fradrag)

2012 2012 (ved nedsat fra-

drag)

Skatter (Selskabsform)128 214.690 217.886 105.494 108.690

Skatter (PSL) 129 432.452 436.554 354.425 357.765

Skatter (KAO) 130 339.781 343.655 268.070 270.636

Skatter (VSO) 131 113.477 113.477 118.735 118.735

Den samlede effekt for Person B og hustru vil derfor være en stigning i samlet skat for 2011 og 2012 på

6.392 kr. (selskabsform), 7.442 kr. (PSL), 6.440 kr. (KAO) og 0 kr. (VSO).

For Person B, vil nedsættelsen ikke påvirke vores konklusion, da det stadig, ud fra et skattemæssigt syns-

punkt, vil være fordelagtigt at vælge at drive virksomhed i enkeltmandsform og beskatning ud fra VSO’s

regler.

14.3 Påvirkning på konklusion ved ændring i overskud af virksomhed

Nedenfor er der beregnet hvilke skattemæssige konsekvenser det vil have, hvis virksomhedens resultat for

2011 og 2012 var 500.000 kr. lavere end tidligere beregnet. Vi har taget udgangspunkt i beregningerne fra

tidligere afsnit.

Effekten ligger på selskabsskatten og den udskudte skat for selskabsformen. For enkeltmandsvirksomhed

beskattet efter PSL på indkomstskatten. For enkeltmandsvirksomhed beskattet efter KAO på virksomheds-

skatten, den udskudte skat og indkomstskatten. For enkeltmandsvirksomhed beskattet efter VSO på virk-

somhedsskatten og den udskudte skat.

128
Sundhedsbidrag, Kommune- og Kirkeskat

129
Sundhedsbidrag, Kommune- og Kirkeskat

130
Sundhedsbidrag, Kommune- og Kirkeskat

131
Sundhedsbidrag, Kommune- og Kirkeskat
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For Person A vil følgende skatter ændrer sig:

2011 2011 (ved lavere re-

sultat)

2012 2012 (ved lavere re-

sultat)

Selskabsskat (selskabsform) 227.652 102.652 253.840 128.840

Udskudt skat (selskabsform) 236.099 78.599 262.796 105.296

Indkomstskat (PSL) 733.386 455.886 670.219 392.719

Virksomhedsskat (KAO) 90.102 58.852 83.576 52.326

Udskudt skat (KAO) 109.934 71.800 101.971 63.838

Indkomstskat (KAO) 530.377 322.252 478.957 270.832

Virksomhedsskat (VSO) 245.742 120.742 215.951 90.951

Udskudt skat (VSO) 299.830 147.330 263.482 110.982

Den samlede effekt for Person A vil derfor være et fald i samlet skat for 2011 og 2012 på 565.000 kr. (sel-

skabsform), 555.000 kr. (PSL), 555.017 kr. (KAO) og 555.000 kr. (VSO).

For Person B vil følgende skatter ændrer sig:

2011 2011 (ved lavere re-

sultat)

2012 2012 (ved lavere re-

sultat)

Selskabsskat (selskabsform) 227.652 102.652 253.840 128.840

Udskudt skat (selskabsform) 236.099 78.599 262.796 105.296

Indkomstskat (PSL) 848.317 576.089 697.017 424.789

Virksomhedsskat (KAO) 86.196 54.946 80.646 49.396

Udskudt skat (KAO) 105.168 67.034 98.397 60.264

Indkomstskat (KAO) 660.346 456.175 517.445 313.274

Virksomhedsskat (VSO) 299.516 174.516 222.120 97.120

Udskudt skat (VSO) 365.439 212.939 271.008 118.508

Den samlede effekt for Person B vil derfor være et fald i samlet skat for 2011 og 2012 på 565.000 kr. (sel-

skabsform), 544.456 kr. (PSL), 547.109 kr. (KAO) og 555.000 kr. (VSO).

For Person A, hvor vi tidligere har konkluderet der ikke, ud fra et skattemæssigt synspunkt, var nogle forde-

le ved at vælge en virksomheds- og beskatningsform frem for en anden, vil et lavere resultat, betyde at der

er større beskatningsmæssig forskel, til selskabsformens fordel.
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For Person B, vil et lavere resultat ikke påvirke vores konklusion, da det stadig, ud fra et skattemæssigt

synspunkt, vil være fordelagtigt at vælge at drive virksomhed i enkeltmandsform og beskatning ud fra VSO’s

regler.
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