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Kapitel 1 Indledning og opgavens formål

1.1 Indledning

Danmark har et af verdens højeste skattetryk og en kompleks opbygning af skattesystemet. Det høje

skattetryk giver incitament til at investere tid og ressourcer i at opnå det størst mulige fradrag, da den

besparede værdi af dette er større, desto højere en skattesats vi har. Endvidere giver kompleksiteten i

det danske skattesystem os forskellige muligheder for at optimere vores skat, hvilket i særlig grad gør sig

gældende for personlige erhvervsdrivende.

Siden 1987 har der været tre væsentlige skattereformer med påvirkning af personskatteloven1. I 1987

kom der en reform, som delte den skattepligtige indkomst op i personlig indkomst og kapitalindkomst,

hvilket ændrede skatteværdien af rentefradrag for private personer og selvstændige erhvervsdrivende.

Dette gjorde det mere fordelagtigt at drive virksomhed via stiftelse af et selskab, da skatteværdien af

fradraget her blev uændret, hvorfor man indførte virksomhedsordningen for at sidestille personlige

virksomheder med selskaber. Det betød, at man nu bl.a. kunne opspare overskud i virksomheden og kun

skulle betale selskabsskat, og at man først blev personligt beskattet, når man ville hæve pengene fra

virksomheden. Endvidere blev negativ kapitalindkomst modregnet i positiv personlig indkomst i stedet

for kapitalindkomst, hvilket dermed i det væsentligste udlignede forskellene mellem af drive erhverv

som selskab eller personlig virksomhed.

I forlængelse af virksomhedsskatteordningen opstod der i 1993 en tredje beskatningsform kaldet

kapitalafkastordningen. Denne ordning blev skabt som et alternativ til virksomhedsskatteordningen;

stadig med de samme træk, men som en mere forenklet beskatningsordning.

1.2 Problemidentifikation

Der er således tre forskellige beskatningsformer for en selvstændig erhvervsdrivende, der hver har deres

fordele og ulemper. Som almindelig selvstændig erhvervsdrivende kan det være vanskeligt at vurdere,

hvilken af ordningerne der giver den mest gunstige skatteoptimering, hvorfor nogle vælger at rådgive sig

hos en revisor.

1Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl. (2014), Kapitel 1
1987: Reform om lavere beskatning af kapitalindkomst og en højere beskatning af arbejdsindkomst samt
indførelse af VSO
1994: Reform om indførelse af AM-bidrag, bund- mellem og topskat
1999 (pinsepakken): Nedsatte skatteværdien af renteudgifter og ligningsmæssige fradrag for at dæmpe forbruget
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De selvstændige erhvervsdrivende, som har valgt at lade sig rådgive hos en revisor, ser man typisk, lade

sig beskatte efter VSO, som også er den mest foretrukne ordning i Danmark.

Jf. seneste statistik fra skatteministeriet2 var der i 2005 (i tusinder) 179 personer med

virksomhedsindkomst som hovederhverv. Af de 179 var 96 i VSO, 18 i KAO og 64 i PSL. Da denne statistik

er fra før finanskrisen, skal der tages højde for, at det samlede antal af erhvervsdrivende kan være

faldet, men fordelingen mellem de tre beskatningsformer forudsættes ikke at være væsentligt ændret.

Det har ved henvendelse hos Danmarks Statistik ikke været muligt at fremskaffe nyere data på dette

område.

Før finanskrisen valgte adskillige selvstændige erhvervsdrivende at lade sig beskatte efter VSO, da vi

havde højkonjunktur, og mange derfor havde en indtjening, der gjorde det fordelagtigt at spare op i

virksomheden. For konjunkturfølsomme selvstændige erhvervsdrivende har finanskrisen i negativ grad

påvirket indtjeningen. Mange af disse virksomheder har efterfølgende haft en indtjening, der ligger på et

niveau, som gør, at der ikke er overskud nok til at spare op i virksomheden. Endvidere har udlånsrenten i

danske banker for en selvstændig erhvervsdrivende været faldende de seneste par år, hvor det toppede

i 4. kvartal 2008 med ca. 9 % i gennemsnit til nu kun ca. 5,3 % i 1. kvartal 20153, hvilket indikerer, at

renteudgifterne er mindsket og dermed også en af fordelen ved at benytte VSO.

Ud fra min praktiske erfaring som revisor er VSO oftest den mest benyttede beskatningsform. I mange

tilfælde har virksomhederne valgt at lade sig beskatte efter reglerne i VSO i mange år, og man har måske

ikke overvejet, om dette stadig er den optimale beskatningsform. Ved valg af beskatningsform er det

relevant at forholde sig til de skattebesparelser, man kan opnå, kontra de revisoromkostninger, det kan

medføre.

Det er min vurdering, at de mange tusinde selvstændige erhvervsdrivende, som i en årrække har ladet

sig beskatte efter reglerne jf. VSO, ikke nødvendigvis har valgt den optimale beskatningsordning mere.

Dette skal især ses i lyset af finanskrisen.

Der er mange problemstillinger, som kan diskuteres ved valg af beskatningsform, hvor f.eks. en opgave

omkring en virksomhed, der beskattes efter PSL, har et højt overskud og renteudgifter, hvilket dermed

indikerer mulighed for skatteoptimering ved valg af anden beskatningsordning. Jeg har dog ikke valgt

denne type besvarelse, da jeg synes, det er mere samfundsaktuelt at se på, hvordan finanskrisen kan

2 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/virksomhedsbeskatning-belysning-af-
virksomhedsskatteordningen/
3 Bilag 1
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påvirke valg af beskatningsordning for en selvstændig erhvervsdrivende. Endvidere synes jeg også, at

det er en vinkel på valg af beskatningsordning, som ikke tidligere er blevet belyst i lige så høj grad som

mit nævnte eksempel og dermed er mere relevant at foretage en besvarelse af.

Jeg vil derfor undersøge og analysere, om KAO eller PSL kan være en mere fordelagtig model at anvende

for virksomheder, som har været påvirket af finanskrisen i stedet for den mere anvendte VSO. De typer

virksomheder, som jeg mener, dette kan være relevant for, vil være virksomheder, hvor det opsparede

overskud er hævet væsentligt eller helt ”tømt” grundet den faldende indtjening, samt virksomheder

uden væsentlige renteudgifter, da disse virksomheder ikke nødvendigvis kan benytte fordelene ved VSO.

Min problemstilling vil derfor ikke relatere sig til virksomheder, påvirket af krisen, som har store

opsparede overskud og store renteudgifter, da disse i høj grad stadig vil have fordel af at benytte VSO i

den nærmeste fremtid.

Endvidere blev der den 16. september 2014 vedtaget lov nr. 992, som bl.a. betyder, at

rentekorrektionssatsen på en negativ indskudskonto fra indkomståret 2015 er blevet forhøjet, og at det

endvidere ikke er muligt at opspare i virksomheden ved negativ indskudskonto, hvilket dermed kan

mindske fordelen ved at drive virksomhed i VSO for virksomheder med dårlig indtjening.

På baggrund af disse ting vil jeg endvidere undersøge de konsekvenser, det har at træde ud af VSO, og

hvad man skal være opmærksom på. Min analyse af valg af VSO kontra KAO eller PSL vil blive baseret på

en opgave om en konjunkturfølsom virksomhed.

Opgaven omhandler en mand, der i sin dagligdag driver sin egen café i København. Manden er fuldt

skattepligtig til Danmark. Bogføringen foretages af hans kone, som er uddannet bogholder, men ellers

ikke har noget indgående kendskab til de skattemæssige regler i en personligt ejet virksomhed. Konen

udnytter endvidere fuldt ud sit personfradrag og har ingen kapitalindkomst. Caféen blev stiftet i 2006,

hvor konjunkturen var nær sit højeste i Danmark. Indtjeningen var på dette tidspunkt rigtig god, hvorfor

man derfor valgte at investere penge i at søge rådgivning hos en revisor mht. de skattemæssige aspekter

for virksomheden. Da virksomheden havde et overskud, der lå lidt over topskattegrænsen, rådgav den

daværende revisor ejeren til at lade sig beskatte efter VSO. Denne ordning har været anvendt lige siden.

Den tidligere revisor for virksomheden er i år gået på pension, og jeg har derfor fået overdraget opgaven

fra ham.
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Grundet finanskrisen har indtjeningen i virksomheden de seneste år været meget nedadgående4.

Højkonjunkturen fra 2007 er blevet afløst af en længerevarende recession, hvilket har mindsket

forbrugernes rådighedsbeløb og dermed mindsket efterspørgslen på caféer. Forbrugerne har i større

grad selv lavet deres mad derhjemme, og der er derfor væsentlig færre kunder i cafébesøg generelt, i

forhold til hvad man oplevede før finanskrisen. For at få privatøkonomien til at hænge sammen har

ejeren de seneste par år, årligt hævet hele overskuddet i virksomheden, og der har således ikke været

plads til at opspare overskud.

På baggrund af dette synes jeg, som revisor for kunden, at det er relevant at undersøge, om hans

nuværende beskatningsform i VSO er den mest optimale for ham, eller om en anden beskatningsform

kan være mere optimal og omkostningsbesparende. Endvidere har ejeren, grundet hans økonomiske

situation, spurgt ind til om prisen på vores rådgivning kan gøres billigere.

Folketinget har i september 2014 vedtaget et nyt indgreb (LOV nr. 992) mod privat udnyttelse af

virksomhedsordningen, hvilket bl.a. påvirker virksomheder med negativ indskudskonto og

sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver til private lån. Ordningen får primært effekt fra indkomståret

2015, hvorfor opgaven tager udgangspunkt i dette indkomstår for at berøre de nye indgreb i

virksomhedsskatteordningen.

1.3 Problemformulering

Ud fra den negative udvikling i virksomheden og kundens ønsker, vil jeg forsøge at afdække følgende

hovedspørgsmål:

 Hvilken beskatningsform er den mest optimale for ejerens virksomhed?

Ud fra nedenstående undersøgelsesspørgsmål, vil hovedspørgsmålet blive besvaret:

1. Hvilke krav samt fordele og ulemper er der ved hhv. PSL, KAO og VSO?

2. Hvilke ligheder og forskelle er der ved de tre beskatningsformer?

3. Hvilke konsekvenser har det at træde ud af VSO?

4. Hvilken beskatningsform er den mest optimale for ejeren, og hvad har det af betydning, hvis

han eventuelt skifter ordning?

5. Vil konklusionen være anderledes, såfremt forudsætningerne i virksomheden ændres?

4 Opgaven bygger på en rigtig virksomhed hvor tallene, af hensyn til opgaven, er tilrettet
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1.4 Afgrænsning

Det har ikke været muligt at undersøge og beskrive alle områder, som knytter sig til problemstillingen,

da ikke alle områder er relevante at inddrage i opgaven, for besvarelse af problemformuleringen. Jeg har

derfor valgt at foretage en række afgrænsninger.

Da opgaven tager udgangspunkt i en enkeltmandsvirksomhed, foretages der en afgrænsning af flerejet

virksomheder så som interessentskaber, kommanditselskaber m.v. samt reglerne om

dobbeltbeskatningsindkomst, da ejeren er fuldt skattepligtig til Danmark. Endvidere udnytter

ægtefællen fuldt ud sit personfradrag og har ingen kapitalindkomst, hvorfor påvirkning af ægtefæller

ved beregning af den skattepligtige indkomst afgrænses i opgaven.

Jeg har valgt at afgrænse mig fra virksomheder i VSO, som er påvirket af finanskrisen, med store

opsparede overskud og store renteudgifter, da disse typer af virksomheder, ikke er relevante at

undersøge mht. optimal beskatning af virksomhed.

Da problemformuleringen som sagt omhandler virksomheder allerede i VSO, har jeg valgt at afgrænse

min teoridel omkring konsekvenser ved udtræden af VSO til kun at omhandle virksomheder som

ophører i virksomhedsskatteordningen til fordel for enten KAO eller PSL. Dvs. at den selvstændige efter

udtræden af VSO fortsætter som selvstændig erhvervsdrivende.

Da opgaven vedrører indkomståret 2015 vil reglerne om forhøjede afskrivninger heller ikke blive belyst,

da disse jf. afskrivningslovens § 5 D kun gælder for tilgange til og med ultimo 2013. Endvidere har der i

opgaven ikke været tilgange efter AL § 5 D, stk. 1 i den relevante periode.

Der afgrænses også fra CFC-indkomst, aktieindkomst og ejendomsværdiskat, da dette ikke har betydning

for beregning af den skattepligtige indkomst og dermed ikke er relevant for opgavebesvarelsen.

Opgaven begrænses også fra virksomhedsomdannelse samt fordele og ulemper ved at drive virksomhed

i selskabsform, da opgavens formål er at belyse optimal beskatningsform for en personlige virksomhed.

Der vil ligeledes blive set bort fra lovændringer efter 1. januar 2015, da undervisningen på studiet ikke

har berørt fremtidige ændringer.

1.5 Metode

Opgaven tager primært afsæt i den danske skattelovgivning omkring personskatteloven og

virksomhedsskatteloven, hvorfor opgaven er opbygget omkring den juridiske metode.
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I problemformuleringen ønskes at besvare, hvilken beskatningsform er den mest optimale ud fra en

given opgave. Der er i opgaven tre beskatningsformer, som belyses (PSL, KAO og VSO), hvorfor disse tre

former vil blive gennemgået teoretisk. Derefter vil de tre formers ligheder og forskelle sammenlignes.

Da VSO allerede anvendes i opgaven, og muligheden for at benytte en anden ordning skal belyses, vil

konsekvenserne ved udtræden af VSO gennemgås teoretisk med relevante regneeksempler.

Derefter vil den tilegnede teori anvendes i den konkrete opgave, ud fra en modelvirksomhed, for at

finde den mest optimale beskatningsform og dermed besvare problemformuleringen. Der henvises til

bilag 2, for opgørelse af modelvirksomhedens regnskab samt skattemæssige oplysninger.

1.6 Disposition

Del 1 - Indledning

Indledning og

problemidentifikation

Problemformulering og

undersøgelsesspørgsmål
Afgrænsning og metode

Del 2 - Teori

Personskatteloven Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Sammenligning af de tre beskatningsformer

Konsekvenser ved ophør af virksomhedsskatteordningen

Del 3 - Analyse

Præsentation af virksomheden og dets ejer

Beregning ved brug af

personskatteloven

Beregning ved brug af

virksomhedsskatteordningen

Beregning ved brug af

kapitalafkastordningen

Sammenligning af de tre beskatningsformer

Konsekvens for den erhvervsdrivende ved udtræden af VSO og opstilling af andre scenarier

Beregning af scenarie A Beregning af scenarie B

Del 4 - Konklusion

Konklusion og perspektivering

Opgaven er inddelt i fire dele. En indledning, teori, analyse og konklusion.
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Del 1 er hvor opgaven indledes, og problemformuleringen udformes med dertilhørende afgrænsning og

metode.

Del 2 er den teoretisk del, hvor de tre beskatningsformer gennemgås individuelt. Herefter

sammenholdes de forskellige former med hinanden, hvor der kommenteres på ligheder og forskelle

mellem de tre former. Der vil for hvert kapitel være en delkonklusion, hvor fordele og ulemper ved

beskatningsformerne bliver beskrevet. Endvidere gennemgås også teorien omkring konsekvenserne ved

at træde ud af VSO.

Del 3 er den analytiske del, hvor teorien bliver anvendt i praksis. Dette gøres på baggrund af den

beskrevne opgave i problemidentifikationen. Her bliver hver af de tre former anvendt på den

pågældende opgave, hvorefter resultaterne sammenlignes og analyseres for at kunne besvare den

beskrevne problemformulering. Da opgaven bygger på en erhvervsdrivende, som allerede benytter sig

af VSO, gennemgås også de konkrete konsekvenser, det vil have for ham, at udtræde af ordningen.

Endvidere opstilles der to andre scenarier for virksomheden, for at se om det vil ændre på konklusionen

af valg af beskatningsordning.

Del 4 er den perspektiverende og konkluderende del, hvor delkonklusionerne opsummeres, og hvor

problemformuleringen besvares.

Kapitel 2 Personskatteloven

I dette kapitel vil de vigtigste forhold i personskatteloven blive gennemgået for en selvstændig

erhvervsdrivende, som ønsker beskatning efter denne ordning.

Personskatteloven bliver typisk anvendt af almindelige lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Selvstændige erhvervsdrivende kan dog også vælge andre ordninger, som jeg vil komme ind på senere.

Personskatteloven er styrende for, hvordan indkomstskatterne bliver beregnet. Indkomstskat til staten

bliver beregnet af summen mellem bund- og topskat, mens indkomstskat til kommunen bliver beregnet

af summen mellem sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat5.

5 Kirkeskat betales kun af personer der er medlem af folkekirken
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2.1 Hovedreglerne og krav

Som så mange andre skattelove i Danmark, udspringer personskatteloven (PSL) sig fra statsskatteloven

(SSL), der definerer, hvad man skal og ikke skal beskattes af. I SSL er der tre hovedparagraffer, som

styrer de skattepligtige indtægter og fradrag.

SSL § 4 definerer de skattepligtige indtægter. Hovedreglen i SSL er, at al indkomst som udgangspunkt er

skattepligtigt, såfremt andet ikke positivt fremgår af SSL eller andre retskilder. Endvidere fastslår den

globalindkomstprincippet, hvor der ikke skelnes mellem om indkomsten kommer fra Danmark eller

andre lande.

SSL § 5 regulerer beskatningsområdet omkring formueavancer. Her bestemmes det, at formueavancer

som udgangspunkt er skattefrie, såfremt de ikke er anskaffet med gevinst for øje ved salg.

SSL § 6 vedrører fradrag i indkomstskatten. Hovedreglen er, at en omkostning er fradragsberettiget,

såfremt det er til at sikre og vedligeholde indkomsten.

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende lader sig beskatte af PSL, er det efter samme regler og metoder

som ved en almindelig skattepligtig lønmodtager.

Kravene til en selvstændig erhvervsdrivende for at kunne lade sig beskatte efter PSL følger

Mindstekravsbekendtgørelsen6. Denne bekendtgørelse stiller krav til, at den selvstændige løbende fører

bogføring af virksomhedens transaktioner. Dette danner også grundlaget for udarbejdelse af

årsregnskab samt indberetning af virksomhedens resultat.

Det er også et krav i VSO og KAO, at man følger Mindstekravsbekendtgørelsen.

2.2 Indkomsttyper

Jf. PSL § 2 beregnes indkomstskatten ud fra følgende indkomsttyper:

 Personlig indkomst

 Kapitalindkomst

 Ligningsmæssige fradrag

 Aktieindkomst

 CFC-indkomst

6 BEK nr. 594 af 12/06/2006
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Jeg vil ikke komme nærmere ind på aktieindkomst og CFC-indkomst, da de ikke indgår i beregning af den

skattepligtige indkomst og dermed ikke er relevante for problemformuleringen.

Den skattepligtige indkomst fås ved at beregne den personlige indkomst +- kapitalindkomst -

ligningsmæssige fradrag. Jeg vil i følgende afsnit gennemgå disse tre indkomstklasser.

2.2.1 Personlig indkomst

Personlig indkomst udgør al indkomst, der ikke er kapitalindkomst jf. PSL § 3 stk. 1 eller aktieindkomst jf.

PSL § 4a, stk. 4 jf. PSL § 3. Personlig indkomst for en selvstændig erhvervsdrivende består typisk af:

 Resultat af selvstændig virksomhed

 Pension

 Værdi af fri bil

Ved beskatning efter PSL vil ”resultat af selvstændig virksomhed” bestå af det fulde overskud for

virksomheden i indkomståret, fratrukket renteindtægter og –udgifter som i stedet beskattes i

kapitalindkomsten.

Fradrag i den personlige indkomst vil typisk bestå af indbetalinger til ratepension og kapitalpension.

Der er tre forskellige skatter, som betales på baggrund af det personlige indkomstgrundlag.

AM-bidrag på 8 % bliver beregnet på baggrund af den personlige indkomst. Dog er pension ikke AM-

bidragspligtige.

Bundskat på 8,08 % 7 og topskat på 15 % beregnes endvidere på baggrund af den personlige indkomst.

Ved beregning af topskat fratrækkes dog en bundgrænse på 459.200 kr. 7 i beregningsgrundlaget,

således at kun folk med en ”høj” indkomst bliver ramt af topskatten.

Dermed betaler man de første 16,08 % til 31,08 % af skatterne på baggrund af den personlige indkomst

og eventuelle ligningsmæssige fradrag eller renteudgifter, som man måtte have, har dermed ingen

påvirkning herpå. Renteudgifter i en personligt ejet virksomhed, som fradrages efter PSL, vil også blive

fradraget som kapitalindkomst. Man har dog mulighed for at blive beskattet af sine renteudgifter på

baggrund af den personlige indkomst i stedet for i kapitalindkomst ved valg af enten KAO eller VSO,

hvilket jeg vil komme ind på senere. Beskatningen ved PSL vil i alt medføre en beskatning på op imod

7 Satser gældende for 2015: http://www.skat.dk/satser/
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51,95 % (skatteloft) plus 8 % i AM-bidrag og evt. kirkeskat, hvilket er det gældende skatteloft jf. PSL §

19, stk. 1 for indkomståret 20157. Den samlede indkomstskat til staten og kommune beregnes dermed

ikke med mere end satsen for skatteloftet, selv hvis man f.eks. bor i et område med høj kommuneskat

og samtidigt betaler topskat, hvor satsen kunne overstige de 51,95 %.

2.2.2 Kapitalindkomst

Kapitalindkomst styres efter PSL § 4 og vedrører indtægter og udgifter relateret til ens formue.

Kapitalindkomst for en selvstændig erhvervsdrivende består typisk af:

 Renteindtægter og -udgifter

 Kapitalafkast

 Rentekorrektion

Kapitalindkomst beregnes som nettobeløbet af ovenstående indtægter og udgifter og følger dermed et

nettoindkomstprincip.

Reglerne for beskatning af kapitalindkomst er forskellige afhængig af, om nettobeløbet er positivt eller

negativt. En positiv kapitalindkomst beskattes på samme måde som personlig indkomst, der som

tidligere nævnt består af bundskat og topskat (AM-bidrag vedrører kun arbejdsrelateret indkomst). Man

kan derfor ende med at blive beskattet med helt op til 31,08 % plus kommunale skatter på omkring 27-

33 % i sin positive kapitalindkomst.

Jf. PSL § 19 stk. 2 er der dog indført et skatteloft for positiv kapitalindkomst, som betyder, at man max.

skal betale 42 % 7 i skat af kapitalindkomstgrundlaget.

En negativ kapitalindkomst kan omvendt ikke fradrages i den personlige indkomst, og vi får derfor kun

fradragsværdien af sundhedsbidrag, kommuneskat og eventuelt kirkeskat, som ca. svarer til en

skatteværdi på 27-33 % afhængigt af, hvilken kommune, man hører til, samt om man er medlem af

folkekirken.

2.2.3 Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag vedrører en række privat afholdte omkostninger, som kan give fradrag i den

skattepligtige indkomst. De mest anvendte ligningsmæssige fradrag er følgende:

 Fagligt kontingent

 Befordring
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 A-kasse

 Gaver til godkendte foreninger

 Servicefradrag

 Beskæftigelsesfradrag

Det skal bemærkes at beskæftigelsesfradrag varierer afhængigt at lønindkomsten. Fradraget bliver

beregnet som 7,65 % 8 af AM-grundlaget, men kan dog højest være på 25.000 kr. 8.

2.3 Delkonklusion

Personskatteloven er blevet gennemgået i dette kapitel, hvor lighederne med Statsskatteloven også er

blevet sammenlignet. Overordnet set kan man sige, at SSL bestemmer rammen for, hvad der skal

beskattes, mens PSL styrer, hvordan beskatningen bliver beregnet.

Opdelingen af den skattepligtige indkomst kan illustreres på følgende måde:

Figur 1: Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Personlig indkomst xxx

Kapitalindkomst +-xxx

Ligningsmæssige fradrag -xxx

Skattepligtig indkomst xxx

Kilde: Egen tilvirkning

Aktieindkomst og CFC-indkomst indgår ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Når den skattepligtige indkomst er blevet opgjort, bliver skatten herefter beregnet. I denne beregning

indgår bundskat, topskat, kommuneskat, kirkeskat, sundhedsbidrag og AM-bidrag. Hvilke skatter, der

beregnes, afhænger af, om beskatningsgrundlaget er på baggrund af den personlige indkomst eller den

skattepligtige indkomst.

Vælger en selvstændig erhvervsdrivende at lade sig beskatte efter reglerne i PSL, er det på baggrund af

disse regler, hvilket også er de samme beskatningsregler som for en almindelig lønmodtager.

8 Satser gældende for 2014: http://www.skat.dk/satser/
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Kapitel 3 Virksomhedsskatteordningen

I dette kapitel vil de vigtigste forhold og regler omkring virksomhedsskatteordningen blive gennemgået

for en selvstændig erhvervsdrivende, som ønsker beskatning efter denne ordning.

Som nævnt i indledningen af kapitel 1 opstod virksomhedsskatteordningen i forbindelse med

skattereformen i 1987 for at sidestille personlige virksomheder med selskaber. Reglerne i VSO reguleres

efter virksomhedsskatteloven. Selvstændige erhvervsdrivende, der anvender VSO, lader sig dermed

beskatte efter et andet regelsæt end de almindelige skatteregler i PSL.

3.1 Hovedformål ved ordningen

Hovedformålet ved virksomhedsskatteordningen er at give en række skattemæssige fordele med

paralleller til virksomheder drevet i selskabsform.

Ordningen er frivillig at benytte og der skal for hvert indkomstår tages stilling, om hvorvidt man vil

benytte ordningen, eller hellere vil benytte KAO/PSL. Dog er der nogle konsekvenser ved udtræden af

VSO, som vil blive behandlet i kapitel 6.

Virksomhedsskatteordningen er fundamentalt baseret på, at der foretages en opdeling mellem

virksomhedens økonomi og den private økonomi for den selvstændige erhvervsdrivende. Det er dog

stadig den erhvervsdrivende, som ejer virksomhedens aktiver og hæfter for virksomhedens gæld.

Grunden til, at man opdeler økonomien for den skattepligtige skyldes, at den erhvervsdrivende kan

vælge, at virksomhedens indkomst som udgangspunkt kun skal beskattes med selskabsskattesatsen på

23,5 % for indkomståret 2015. Den fulde personbeskatning sker først, når ejeren foretager hævninger i

virksomheden. Her vil den allerede betalte selskabssats blive modregnet i den skattepligtiges slutskat for

det pågældende indkomstår. Hvis virksomhedens resultat er svingende fra år til år, er der dermed

mulighed for udjævning af beskatningen.

Dette kan sammenlignes med en virksomhed drevet i selskabsform, hvor ejeren kan vælge, hvor meget

af selskabets overskud, han vil hæve i form af lønudbetaling. Den resterende del af overskuddet

forbliver i selskabet og bliver beskattet med selskabsskattesatsen.

Ved valg af VSO opnår den skattepligtige også en større skattebesparelse af renteudgifter, som vedrører

erhvervsmæssige lån, da virksomhedens nettorenteudgifter bliver fradraget i den personlige indkomst i

stedet for som kapitalindkomst.
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For virksomheder med et positivt resultat og positive nettoaktiver, er der også mulighed for at lade en

del af overskuddet blive beskattet som kapitalindkomst i stedet for som personlige indkomst. Dette

kaldes for kapitalafkast og er et udtryk for en forretning af virksomhedens investerede kapital.

Overordnet set er der følgende hovedformål ved virksomhedsskatteordningen9:

 Fuld skatteværdi af renteudgifter

 Afkast ved investering i sin egen virksomhed, der bliver beskattet som kapitalindkomst

(kapitalafkast)

 Mulighed for hurtigere konsolidering og bedre likviditetsstyring af virksomheden i form af den

foreløbige selskabsbeskatning

 Beskatningsudjævning ved svingende virksomhedsresultater

3.2 Krav til indtrædelse i ordningen

Jf. VSL § 1 stk. 1 kan enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, anvende

virksomhedsskatteordningen. Den erhvervsdrivende kan både være fuld og begrænset skattepligtig til

Danmark, og ordningen kan endvidere anvendes for indkomst fra udlandet.

Ordningen kan både anvendes for aktive og passive virksomheder, så længe virksomheden drives med

henblik på overskud. Derfor gælder VSO ikke for hobbyvirksomheder, da disse er kendetegnet ved ikke

at have indtjening for øje.

Ordningen gælder heller ikke, hvis virksomhedsindkomsten er fra kapitalindkomst efter PSL § 4 stk. 1, nr.

9 og 11 eller hvis der er tale om konkursindkomst jf. konkursskattelovens § 6.

F.eks. kan hver enkelt deltager i et K/S individuelt vælge, om de vil benytte VSO uden at skulle tage

højde for de andre deltagere, så længe at antallet af deltagere ikke overstiger 1010. Dog gælder denne

regel ikke, såfremt at den skattepligtige i væsentlig grad deltager i den daglige drift i det pågældende

K/S. I sådanne tilfælde er det dermed muligt at indtræde i VSO. Man kan derfor sige, at PSL § 4 stk. 1, nr.

9 kun er gældende for passive deltagere.

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende vælger at benytte ordningen, skal valget træffes ved en positiv

tilkendegivelse i selvangivelsen for det pågældende indkomstår jf. VSL § 2 stk. 2. Dette skal ske senest

den 30/6 i det andet kalenderår efter det indkomstår, som selvangivelsen vedrører11.

9 Kilde: Grundlæggende Skatteret, Henrik Dam m.fl. (2014), kapitel XXII afsnit 2
10 PSL § 4 stk. 1 nr. 9
11 Kilde: Grundlæggende Skatteret, Henrik Dam m.fl. (2014), kapitel XXII afsnit 3.1
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Denne stillingtagen skal ske for hvert indkomstår, hvilket betyder, at man har mulighed for at vælge og

fravælge ordning fra år til år.

Som nævnt tidligere er det et krav, at man har en klar opdeling mellem privat- og virksomhedsøkonomi,

hvilket følger af VSL § 2 stk. 1. I forlængelse af dette, er det et krav, at der udarbejdes et regnskab for

virksomheden, som opfylder bogføringsloven samt mindstekravsbekendtgørelsen12. Bogføringen skal

tilrettelægges således, at der regnskabsmæssigt sker en opdeling af virksomhedsøkonomien og

privatøkonomien jf. VSL § 2 stk. 1. I praksis sker det typisk ved, at man har en særskilt virksomhedskonto

i banken og kun lader bogføringen omfatte erhvervsområdet.

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende driver flere virksomheder under VSO, skal alle virksomhederne

behandles samlet som én virksomhed i ordningen jf. VSL § 2 stk. 3. Det vil sige, at resultat af selvstændig

virksomhed i selvangivelsen er en sum af de underliggende virksomheders resultater.

Overførsler mellem virksomheden og privat skal bogføres særskilt for hver post med virkning fra

overførselstidspunktet jf. VSL § 2 stk. 4.

Endvidere skal der udarbejdes følgende specifikationer for anvendelse af virksomhedsskatteordningen,

som vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit:

 Indskudskontoen

 Kapitalafkastgrundlaget

 Kapitalafkast

 Mellemregningskontoen

 Hæverækkefølgen

 Konto for opsparet overskud

 Hensat til senere hævning

 Rentekorrektion

12 Kilde: Grundlæggende Skatteret, Henrik Dam m.fl. (2014), kapitel XXII afsnit 3.3
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3.3 Indskudskontoen

Når der vælges virksomhedsskatteordningen, skal der opgøres en indskudskonto. Kontoen skal opgøres

ved starten af indkomståret jf. VSL § 3 stk. 2. Værdier, som overføres til virksomheden fra den

erhvervsdrivendes private økonomi, anses for indskud på indskudskontoen, medmindre de posteres på

mellemregningskontoen13.

Når alle relevante aktiver og passiver er blevet indskudt, og indskudskontoen bliver gjort op, fastfryses

indskudskontoen. Indskudskontoen kan på denne måde sammenlignes med selskabskapitalen i et

selskab.

De eneste reguleringer, der efterfølgende sker på indskudskontoen er:

 Yderligere indskud i virksomheden

 Hævninger som overstiger årets resultat

Kontoen er dermed udtryk for, hvor meget den selvstændige erhvervsdrivende har indskudt i

virksomheden af beskattede midler, som dermed er det beløb, der kan hæves skattefrit fra

virksomheden, efter at virksomhedsoverskuddet er hævet. Det skal dog bemærkes, at hævninger skal

ske i overensstemmelse med hæverækkefølgen, som beskrives i afsnit 3.8.

Som udgangspunkt skal alle erhvervsmæssige aktiver medtages ved opgørelse af indskudskontoen.

Nogle typer af aktiver kan dog ikke indgå i indskudskontoen jf. VSL § 1 stk. 2 og 3. Dette drejer sig om

aktiver, der både benyttes privat og erhvervsmæssigt, hvor fast ejendom og biler dog er undtaget.

Endvidere kan aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer og

præmieobligationer ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring

med sådanne aktiver. Dog kan investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab, jf.

aktieavancebeskatningslovens § 19, indgå i virksomhedsordningen.

De typisk indskudte aktiver vil være ejendom, driftsmidler, varelager, debitorer og likvider. For blandet

benyttet ejendom indregnes den andel, der relaterer sig til erhvervet jf. VSL § 1 stk. 3. Der er nedenfor

udarbejdet en oversigt over værdiansættelsen af de typer af aktiver og passiver, som typisk bliver

indskudt i VSO. Hertil vil driftsmidler, varelager og passiver generelt blive yderligere redegjort for.

13 VSL § 3 stk. 1
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Figur 2: Værdiansættelse af aktiver og passiver ved opgørelse af indskudskontoen

Aktiver Værdiansættelse

Fast ejendom

Seneste ejendomsvurdering eller den kontante anskaffelsessum.

Ved blandet benyttelse skal værdien af den privat benyttet andel

fratrækkes.

Hvis den erhvervsdrivende inden for de seneste 5 år indtræder

på ny i VSO, skal værdien opgøres efter værdien ved den

oprindelig udtræden. VSL § 3 stk. 7.

Driftsmidler Afskrivningsberettigede saldoværdi.

Blandet benyttet bil Afskrivningsberettigede saldoværdi.

Indskudt tidl. privat driftsmiddel Handelsværdi.

Varelager Opgøres efter VL.

Debitorer Værdi.

Goodwill Anskaffelsessum fratrukket afholdte afskrivninger.

Likvider Værdi.

Finansielle aktiver ikke omfattet af

VSL § 1 stk. 2
Kursværdien.

Øvrige aktiver Anskaffelsessum fratrukket skattemæssige afskrivninger.

Passiver Værdiansættelse

Gæld Kursværdien.

Skyldig moms og skatter Værdi.

Kilde: Egen tilvirkning samt Lærebog om indkomstskat 15. udgave, kapitel 7 afsnit 3.2.2

Driftsmidler

Driftsmidler værdiansættes, som nævnt ovenfor, til den skattemæssige saldoværdi. Hertil skal det

bemærkes, at såfremt saldoværdien er negativ, kan den ikke fradrages i indskudskontoen.

Blandede benyttede biler kan indskydes med den fulde værdi, og der skal således ikke tages højde for

den del, der vedrører privat brug.

Varelager

Værdiansættelse af et indskudt varelager opgøres i henhold til Varelagerlovens § 1 stk. 1, hvilket vil sige,

at lageret opgøres på baggrund af enten dagsværdien, indkøbspris (inkl. fragt, told m.v.) eller

fremstillingsprisen14.

14 Såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed
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Passiver

VSL § 1 stk. 3 finder ikke sted for passiver, som indskydes i virksomheden. Det er således også muligt at

indskyde privat gæld i virksomheden. Dog er der i 2014 indført LOV nr. 992 16/9/2014, som kommer til

at påvirke privat indskud af gæld i VSO. Dette vil jeg dog først komme nærmere ind på senere i afsnit

3.11.

3.4 Negativ indskudskonto

Hvis nettoaktiverne ved opgørelse af indskudskontoen viser sig at være negativ, er der her tale om en

negativ indskudskonto.

Kan den erhvervsdrivende dokumentere, at samtlige aktiver og passiver er erhvervsrelateret, sættes

indskudskontoen til nul jf. VSL § 3 stk. 5. Her er det primært dokumentationen på den indskudte gæld,

der skal dokumenteres, hvor det skal kunne dokumenteres, at de lånte penge er anvendt til

erhvervsrelateret formål.

Såfremt den negative indskudskonto ikke opfylder kravene for VSL § 3 stk. 5, nulstilles indskudskontoen

ikke. Der vil herefter blive beregnet en rentekorrektion af den negative indskudskonto. Dette gøres for

at sikre, at der ikke kan opnås væsentlige skattemæssige fordele ved at have indskudt privat gæld i VSO,

hvilket vil blive nærmere gennemgået i afsnit 3.10.

3.5 Kapitalafkastgrundlag

Ved anvendelse af VSO kan en andel af virksomhedens overskud blive beskattet som kapitalindkomst.

Denne andel kaldes for kapitalafkast og udgør en forretning af den i virksomheden investerede kapital.

Kapitalafkastet bliver beregnet på baggrund af kapitalafkastgrundlaget.

Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort efter reglerne i VSL § 8. Grundlaget opgøres som virksomhedens

aktiver, fratrukket følgende:

 Gæld

 Beløb hensat til senere hævning

 Mellemregningskontoen

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

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

efterfølgende indkomstår, hvor VSO anvendes. Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget sker på baggrund

af primobalancen i virksomheden.
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Værdiansættelsen af de forskellige aktiver og passiver i virksomheden følger som udgangspunkt de

samme regler som ved opgørelse af indskudskontoen, hvilket er beskrevet i afsnit 3.3.

Den eneste forskel omhandler værdiansættelse af fast ejendom, som beskrives i VSL § 8 stk. 2:

”Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum. Er ejendommen anskaffet før 1. januar

1987, kan den skattepligtige i stedet vælge at anvende værdien ved 18. alm. vurdering med tillæg af

eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v.”

Man har dermed ikke mulighed for at anvende den seneste ejendomsvurdering for ejendomme

erhvervet efter 1. januar 1987, men skal anvende den kontante anskaffelsessum.

3.6 Kapitalafkast

På baggrund af virksomhedens primo kapitalafkastgrundlag (eller grundlag ved indskydelse for 1. år)

beregnes et kapitalafkast jf. VSL § 7 stk. 1. Beregningen foretages ud fra en sats, som årligt reguleres

efter VSL § 9. Satsen er for indkomståret 2014 på 2 %15 (satsen for 2015 oplyses først til august).

Kapitalafkastet fås dermed ved følgende beregning:

Kapitalafkastgrundlag, primo x Afkastsats = Kapitalafkast16

Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, skal der ikke beregnes kapitalafkast. Endvidere kan

kapitalafkastet ikke overstige virksomhedens overskud17.

Hvis kapitalafkastet ikke hæves, men i stedet opspares i virksomheden, behandles det på samme måde

som den resterende del af virksomhedens overskud. Det vil sige, at opsparet kapitalafkast altid

beskattes som personlig indkomst.

Den del af kapitalafkastet, der vedrører visse finansielle aktiver, kan ej opspares, men skal hæves da

beløbet i modsat fald anses for indskudt i virksomhedsordningen jf. VSL § 4.

Jf. VSL § 8 medregnes mellemregningskontoen ikke ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget

3.7 Opsparede overskud

På konto for opsparede overskud opgøres den del af virksomhedens resultat samt eventuelle

kapitalafkast, som spares op i virksomheden. Dvs. den del af overskuddet som den erhvervsdrivende

15 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven/
16 VSL § 7, stk. 1
17 Lærebog om indkomstskat 15. udgave, kapitel 7 afsnit 3.2.4.2
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vælger ikke at lade blive beskattet i den skattepligtige indkomst. Denne regel følger VSL § 10 stk. 1-2 og

den erhvervsdrivende har selv mulig for at vælge, hvordan virksomhedens overskud skal fordeles:

Virksomhedens overskud

Opsparet overskud Hævet overskud

Figur 3 - Kilde: Grundlæggende Skatteret 2014, afsnit 3.5

Det opsparede overskud bliver i stedet beskattet på samme vilkår som selskabsbeskatning, hvor den

foreløbige skattesats er på 23,5 % for indkomståret 2015 og skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen

af den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår. Fra og med 2016 vil selskabsskattesatsen

ligge på 22 % i Danmark18.

Hvis det opsparede overskud senere ønskes hævet (overføres fra virksomheds- til privatøkonomien),

medregnes det i den skattepligtiges personlige indkomst med fradrag af den dertil svarende foreløbige

virksomhedsskat. Det allerede betalte virksomhedsskat bliver herefter fradraget i beregningen af den

endelige skat jf. VSL § 10 stk. 3. Eventuel virksomhedsskat, som ikke kan rummes i slutskatten, udbetales

kontant.

3.7.1 LOV nr. 992 16/09/2014

Folketinget har i september 2014 vedtaget et nyt indgreb (LOV nr. 992) mod privat udnyttelse af

virksomhedsordningen. Såfremt at indskudskontoen er negativ og/eller, at der er optaget privat lån med

sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver, kan der ikke spares op i virksomheden, og hele

virksomhedens overskud skal dermed til personlig beskatning19. Dog er der indført en bagatelgrænse,

som betyder, at hvis summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelse er under 500.000 kr.,

kan der fortsat spares op i virksomheden.

Hvis der foretages sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver til optagelse af privat, har det endvidere

den konsekvens, at det anses for at være misbrug af virksomhedsordningen, da der spares skat ved ikke

at foretage hævning. Sikkerhedsstillelsen, svarende til gældens størrelse, anses derfor som en hævning i

virksomheden og beskattes herefter. Dog kan hævningen ikke overstige værdien af sikkerhedsstillelsen

målt på oprettelsestidspunktet. Hvis sikkerhedsstillelserne er oprettet før den 11. juni 2014, beskattes

de ikke efter de nye regler. Dog skal disse sikkerhedsstillelser være ophævet inden den 31. december

2017 (hvis over bagatelgrænse), da der ellers ikke kan ske opsparing i virksomheden, hvilket sker med

tilbagevirkende kraft.

18 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2014/
19 http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/skat/assets/vedtagelse-hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordning.pdf
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Mht. negativ indskudskonto har den erhvervsdrivende frem til og med den 31. marts 2015 mulighed for

at ændre selvangivelsen for indkomståret 2013 for på den måde at ændre virksomhedens dispositioner,

således at der er mulighed for at korrigere for den negative indskudskonto.

Det nye indgreb kan sammenlignes med reglerne omkring ulovligt aktionærlån i selskaber, hvor det også

har konsekvenser at låne penge af selskabet.

3.8 Hensættelse til senere hævning

I VSO er der mulighed for at hensætte beløb til senere faktisk hævning, hvilket vil sige, at beløbet senere

hen udbetales fra virksomheden. Hensatte beløb skal beskattes i det indkomstår, som overførslen

vedrører. Herefter kan beløbet senere hen hæves fra virksomheden uden beskatning. Der er ingen frist,

hvad angår udbetalingen af tidligere hensatte beløb. De beløb, som er hensat, vil blive anset som

allerede hævet beløb i hæverækkefølgen20.

Rent bogføringsmæssigt behandles kontoen for senere hævning som et passiv i balance. Kontoen fragår

i beregning af kapitalafkastgrundlaget ultimo.

Denne regel giver den skattepligtige mulighed for at topskatteoptimere, såfremt det forventes, at

virksomhedens fremtidige overskud vil ligge på et niveau, der både er over og under topskattegrænsen

(2015: 459.200 kr. efter AM-bidrag21). I årene, hvor overskuddet er under topskattegrænsen, kan man

lade sig beskatte yderligere, så den personlige indkomst kommer på niveau med topskattegrænsen,

mens i de år hvor overskuddet er over topskattegrænsen, kan man modregne de tidligere hensatte

beløb i den personlige indkomst, og dermed mindske topskattebetalingen. Dette vil blive nærmere

gennemgået i afsnit 3.12 omkring overskudsdisponering.

3.9 Hæverækkefølgen

Jf. VSL § 5 stk. 1 og den juridiske vejledning 2013 C.C.5.2.7 er det nødvendigt at foretage en samlet

opgørelse af årets hævninger og efterfølgende fordele dem efter hæverækkefølgen. Overførsel af

værdier fra virksomheden til den erhvervsdrivendes privatøkonomi skal ske i en bestemt rækkefølge,

idet at overførsler fra virksomheden til indehaveren behandles forskellig skattemæssigt. F.eks. beskattes

kapitalafkast anderledes end det resterende overskud i virksomheden, og hævninger på

indskudskontoen er skattefri22. Der er nedenfor illustreret hæverækkefølgen efter VSL § 5 stk. 1.

20 Lærebog om indkomstskat 15. udgave, kapitel 7 afsnit 3.2.4.7
21 http://www.skat.dk/satser/
22 Er dog den sidste hævning der foretages i hæverækkefølgen
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Rækkefølge Hævning Beskatning

1
Kapitalafkast efter VSL § 7, der vedrører det

forudgående indkomstår.

Skattefrit. Beløbet blev beskattet, som

kapitalindkomst ved hensættelsen og

skal derfor ikke beskattes ved senere

hævning.

2

Resterende overskud efter VSL § 10, stk. 1

(fradrag af kapitalafkast), der vedrører det

forudgående indkomstår.

Skattefrit. Beløbet blev beskattet, som

personlig indkomst ved hensættelsen,

og skal derfor ikke beskattes ved

senere hævning.

3
Kapitalafkast efter VSL § 7, der vedrører det

pågældende indkomstår.
Kapitalindkomst.

4

Resterende overskud efter VSL § 10, stk. 1

(fradrag af kapitalafkast), der vedrører det

pågældende indkomstår.

Personlig indkomst.

5 Opsparet overskud. Personlig indkomst.

6 Indestående på indskudskonto.
Skattefrit, da det indskudte beløb er på

baggrund af allerede beskattede midler.

Figur 4 - Kilde: Egen tilvirkning samt Lærebog om indkomstskat 15. udgave, kapitel 7 afsnit 3.2.4.7

En negativ indskudskonto vil dog kunne udløse rentekorrektion, hvilket går uden om hæverækkefølgen.

Virksomhedsskat, der overføres fra virksomheden til den selvstændige, går endvidere uden om

hæverækkefølgen. Disse typer hævninger er bestemt efter hhv. VSL § 5 stk. 2 og 3.

Når der foretages en hævning mellem virksomheden og den private økonomi, er der tre typer af

hævninger23; ”Faktiske hævninger”, ”Hævninger der anses for overført” og ”Hævninger hensat til senere

hævning”.

Faktiske hævninger er hævninger som faktisk er blevet overført til privat økonomien. Et typisk eksempel

vil være likvider, driftsmidler og andre aktiver. Faktiske overførsler skal bogføres i virksomhedens

regnskab til handelsværdien.

Hævninger der anses for overført er bogholderimæssige posteringer uden nogen form for kontante

hævninger, men som stadig bliver anset som hævninger. Dette vil typisk være fri bil, fri telefon og

forbrug af egne varer. Disse overførelser tillægges virksomhedens indkomst og anses for overført til den

selvstændige ved at blive tillagt årets hævninger.

23 Den Juridiske vejledning 2014-2 C.C.5.2.7.1
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Hævninger hensat til senere hævning er en regnskabsmæssig hensættelse til beløb, der allerede er

personligt beskattet, men først udbetales fra virksomheden i et senere indkomstår. Hensatte beløb

beskattes i det indkomstår, som overførslen vedrører. Der er ingen frist på, hvornår hensatte beløb skal

udbetales fra virksomheden, men anses dog for overført forud for hæverækkefølgen.

Det maksimale beløb, som kan hensættes, består af forskellen imellem de samlede overførelser, der

ligger over indskudskontoen i hæverækkefølgen, fratrukket summen af de faktiske overførsler og beløb,

som anses for overført.

Kapitalafkast vedrørende finansielle aktiver

Kapitalafkast vedrørende finansielle aktiver, bortset fra varedebitorer mv., anses for tvangshævninger i

hæverækkefølgen, jf. VSL § 4.

Når kapitalafkastet opgøres, skal den del der vedrører finansielle aktiver, med undtagelse af debitorer,

overføres fra virksomheden til den skattepligtige for det pågældende indkomstår. Gøres dette ikke,

anses beløb for indskudt på indskudskontoen.

Formålet er at undgå spekulation i indskydelse af obligationer, da renterne på disse ellers ville kunne

blive opsparet til en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 %. Såfremt rentesatsen på obligationerne

overstiger kapitalafkastsatsen, ville dette dog stadig være en mulighed.

3.9.1 Den udvidede hæverækkefølge

Den udvidede hæverækkefølge er en fordeling af samtlige tvungne og frivillige hævninger og overførsler

af værdier, der er foretaget fra virksomheden til privatøkonomien i løbet af indkomståret.

Der er nedenfor illustreret hæverækkefølgen efter Den Juridiske vejledning 2014-2 C.C.5.2.7.3.



Afsluttende hovedopgave, HD(R)

Valg af optimal beskatningsform for personlig virksomhed

Kasper Dahl Pedersen

P a g e 26 | 83

Rækkefølge Hævning Beskatning

Tvungne

1

Refusioner af driftsomkostninger (der ikke er

posteret på mellemregningskontoen) som

den erhvervsdrivende har afholdt for

virksomheden.

Skattefrit.

2 Medarbejdende ægtefælle. Personlig indkomst hos ægtefællen.

3 Virksomhedsskat. Skattefrit.

4 Beløb hensat til senere hævning, primo. Skattefrit.

5

Kapitalafkast for indeværende år, som ikke

opspares. Dog skal der tages højde for

kapitalafkast vedrørende VSL § 4.

Kapitalindkomst.

6
Personlig indkomst for indeværende år, som

ikke opspares.
Personlig indkomst.

Frivillige

7
Overførsler fra konto for opsparede

overskud.

Personlig indkomst. Den allerede betalte

virksomhedsskat fratrækkes i

slutskatten.

8 Indestående på indskudskonto. Skattefrit.

9
Beløb ud over indestående på

indskudskonto.

Skattefrit. Men hvis det overstiger

indskudskontoen, anses det for et "privat

lån" i virksomheden, og der bliver derfor

beregnet rentekorrektion heraf.

Figur 5 - Kilde: Egen tilvirkning og Den Juridiske vejledning 2014-2 C.C.5.2.7.3

Hvis det beløb, der ifølge den udvidede hæverækkefølge er anset som hævet, er større end årets

hævninger, skal forskellen hensættes til senere hævning. Hvis dette ikke sker, posteres beløbet på

indskudskontoen.

3.10 Mellemregningskontoen

Mellemregningskontoen er en konto, der gør det muligt at overføre kontante indskud fra

privatøkonomien til virksomheden, uden at de fastfryses som ved indskud på indskudskontoen, jf. VSL §

4a stk. 1. Dog er det ikke muligt at foretage indskud på mellemregningskontoen på tidspunktet for

indtræden i virksomhedsordningen.

Den store fordel ved at foretage kontante indskud på mellemregningskontoen i stedet for på

indskudskontoen er, at beløbene senere hen kan hæves skattefrit og ikke anses for en hævning i
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hæverækkefølgen. Den følger dermed de samme principper som ved mellemregninger med aktionærer i

et almindeligt selskab.

Kontoen bliver oftest anvendt, når den erhvervsdrivende har afholdt omkostninger for virksomhedens

med hans private midler. Omvendt anvendes den også, når virksomheden afholder private

omkostninger for ejeren.

Mellemregningskontoen må ikke blive negativ og skal således udlignes ved en overførsel i

hæverækkefølgen jf. VSL § 5. Til sammenligning med et selskab vil en negativ mellemregningskonto

svare til et ulovligt aktionærlån efter selskabslovens § 210, stk. 1, da den erhvervsdrivende har lånt

penge af virksomheden til hans private økonomi.

Mellemregningskontoen forrentes ikke, og jf. VSL § 8 stk. 1 fradrages kontoen i kapitalafkastgrundlaget.

3.11 Rentekorrektion

Som nævnt i afsnit 3.3 er det muligt at indskyde privat gæld ind i virksomheden, hvilket dermed betyder,

at renteudgifterne tilknyttet til gælden fradrages i den personlige indkomst. Dette giver omvendt et

lavere kapitalafkastgrundlag, da den skattemæssige egenkapital mindskes af gæld og kan derfor som

udgangspunkt udligne forskellen. Dette er dog kun tilfældet såfremt, at den indskudte gæld forrentes

med samme rente som kapitalafkastsatsen. Hvis gælden forrentes med et højere grundlag, opnås der en

skatteoptimering ved at have private renter i VSO.

En anden mulighed for at benytte virksomhedens midler til private formål er, hvis den erhvervsdrivende

låner penge af virksomheden. Hæves der mere end virksomhedens overskud og oprindelig indskud,

bliver indskudskontoen negativ, hvilket er udtryk for, at den erhvervsdrivende har ”lånt” penge af

virksomheden.

For at modvirke fordele ved at indskyde privat gæld i virksomheden eller låne penge fra virksomheden,

foretages der en rentekorrektion efter VSL § 11 i sådanne tilfælde. Der er dermed to slags tilfælde, hvor

rentekorrektionen beregnes24:

 Negativ indskudskonto (primo eller ultimo)

 Der i samme indkomstår har været foretaget både hævninger og indskud på indskudskontoen

24 Den Juridiske Vejledning 2014-2 C.C.5.2.11.



Afsluttende hovedopgave, HD(R)

Valg af optimal beskatningsform for personlig virksomhed

Kasper Dahl Pedersen

P a g e 28 | 83

3.11.1 LOV nr. 992 16/09/2014

Folketinget har, som tidligere nævnt, i september 2014 vedtaget et nyt indgreb (LOV nr. 992) mod privat

udnyttelse af virksomhedsordningen. Før denne vedtagelse svarede rentekorrektionssatsen til

kapitalafkastsatsen, som i år 2014 var på 2 %. Dette gav dog stadig en skattefordel, hvis man skød privat

gæld ind i virksomhedsordningen, såfremt at renten på det private lån var højere end 2 %.

For at modvirke incitamentet til at skyde privat gæld ind i virksomhedsordningen, har man valgt at

forhøje rentekorrektionssatsen med 3 procentpoint ekstra i forhold til kapitalafkastsatsen25 (samt

fjernet muligheden for at opspare i virksomheden ved negativ indskudskonto). Rentekorrektionen kan

dog stadig ikke overstige nettorenteudgifterne.

Forhøjelse af rentekorrektionssatsen med 3 procentpoint har virkning fra og med indkomståret 2015.

3.11.2 Negativ indskudskonto 26

Der skal ske rentekorrektion, hvis indskudskontoen primo eller ultimo er negativ eller, hvis den er

negativ ved tidspunktet for indtræden i virksomheden. Beregningsgrundlaget for rentekorrektionen fås

ved at tage den talmæssigt største negative saldo af indskudskontoen primo eller ultimo.

Rentekorrektionen kan dog højest udgøre det talmæssigt største beløb af kapitalafkastgrundlaget primo

eller ultimo. Endvidere kan rentekorrektionen ikke overstige virksomhedens samlede

nettofinansieringsudgifter.

For at forstå hvordan beregningsgrundlaget for rentekorrektionen opgøres, er der udarbejdet en

illustration af fire eksempler på beregning af rentekorrektion med LOV nr. 992 16/09/2014 in mente.

Rentekorrektionssatsen er 5 % (kapitalafkastsats for 2014 på 2 % + 3 % jf. LOV nr. 992 16/09/2014).

Scenarie A Scenarie B Scenarie C Scenarie D

Indskudskonto, primo -300.000 -350.000 -600.000 200.000

Indskudskonto, ultimo -280.000 280.000 -280.000 -280.000

Kapitalafkastgrundlag, primo -450.000 300.000 -550.000 550.000

Kapitalafkastgrundlag, ultimo -430.000 -340.000 -450.000 -450.000

Beregningsgrundlag -300.000 -340.000 -550.000 -280.000

Beregnet rentekorrektion (5 %) -15.000 -17.000 -27.500 -14.000

Netterenteudgifter -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Faktisk rentekorrektion -15.000 -17.000 -20.000 -14.000

Figur 6 - Kilde: Egen tilvirkning

25 http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/skat/assets/vedtagelse-hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordning.pdf
26 Den Juridiske Vejledning 2014-2 C.C.5.2.11.
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Man kan ud fra disse fire eksempler se, hvordan beregningsgrundlaget for rentekorrektionen er på

baggrund af den mindste værdi mellem det største negative beløb af indskudskonto primo/ultimo

kontra kapitalafkastgrundlag primo/ultimo. Endvidere kan man også se, at den faktiske rentekorrektion

ikke kan overstige nettorenteudgifterne.

3.11.3 Hævninger og indskud på indskudskontoen 27

Jf. VSL § 11 stk. 2 skal der beregnes rentekorrektion, hvis der i samme indkomstår er hævet og indskudt

værdier på indskudskontoen. Rentekorrektionen bliver beregnet på baggrund af de samlede hævninger

fra indskudskontoen. Dvs. rentekorrektion = samlede hævninger X rentekorrektionssatsen.

Rentekorrektionen kan dog ikke overstige kapitalafkastsatsen ganget med indskuddet.

3.12 Virksomhedens indkomstopgørelse

Jf. VSL § 6, stk. 1 opgøres virksomhedens skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige

regler. Det er dog et krav, at nettorenter i ordningen periodiseres jf. VSL § 6, stk. 2.

Når virksomhedens skattepligtige indkomst er opgjort, skal overskuddet fordeles til hhv. personlig

indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. Personlig indkomst og kapitalindkomst følger som

sagt de almindelige skatteregler, mens virksomhedsindkomst beskattes med 24,5 % (i år 2014) svarende

til selskabsskatten.

Til fordeling af virksomhedens overskud er der udarbejdet følgende illustration.

Figur 7 - Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i skolemateriale fra faget, ”Erhvervsbeskatning"

27 Den Juridiske Vejledning 2014-2 C.C.5.2.11.
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Ovenstående ”Kassesystem” er et typisk anvendt værktøj til at fordele virksomhedens overskud.

Nedenstående er et eksempel på, hvordan overskudsdisponeringen fungerer. Følgende forudsætninger

er anvendt:

 Virksomhedsoverskud på 1.000.000 kr.

 Kapitalafkast på 20.000 kr.

 Ønsket personlig indkomst på 500.000 kr. (ca. topskattegrænsen for indkomstår 2015 før AM-

bidrag)

Fremgangsmåden i kassesystemet er herefter som følgende:

1. Virksomhedsoverskuddet på 1.000.000 kr. indsættes i kasse 1

2. Kapitalafkast på 20.000 kr. indsættes i kasse 2

3. Resterende overskud (1.000.000 – 20.000) på 980.000 kr. indsættes i kasse 3

4. Ønsket personlig indkomst på 500.000 kr. indsættes i kasse 4. Bemærk at den ønskede

personlige indkomst som minimum skal svare til årets hævning i virksomheden ekskl.

virksomhedsskat og hævet kapitalafkast. Årets hævninger vil i dette tilfælde være på 500.000 +

20.000 + 112.800 (23,5 % af virksomhedsoverskud) = 632.800 kr.

5. Den resterende del af virksomhedens overskud, som dermed ikke skal til personlig beskatning

(bliver i stedet virksomhedsindkomst) på 480.000 kr. indsættes i kasse 5.

6. Virksomhedsskatten på 112.800 kr. (23,5 % af virksomhedsindkomst) indsættes i kasse 6.

7. Konto for opsparede overskud på 368.000 kr. indsættes i kasse 7.

Dette illustreres i kassesystemet på følgende måde:

Figur 8 – Kilde: Egen tilvirkning

1. Virk.overskud

1.000.000 kr.

2. Kapitalafkast
20.000 kr.

3. Rest. overskud
980.000 kr.
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Den ønskede personlige indkomst er på 500.000 kr. hvilket ca. svarer til grænsen for betaling af topskat

før AM-bidrag. Som nævnt i indledning til virksomhedsskatteordningen kan denne form for

overskudsdisponering anvendes til at topskatteoptimere, såfremt virksomheden har overskud, der både

ligger under og over topskattegrænsen.

Endvidere kan det i eksemplet ses, at den erhvervsdrivende ”kun” betaler virksomhedsskat af 480.000

kr. ud af det samlede restoverskud på 980.000 kr. Den erhvervsdrivende har dermed udskudt den

personlige beskatning af 368.000 kr. Den udskudte skattebetaling kan dermed anvendes til at bevare

eller udvide virksomhedens fremtidige indtjening. Med den nye lov 992 skal man dog være opmærksom

på, at der kun kan opspares i virksomheden, såfremt at indskudskontoen er nul eller positiv, og at der

ikke er stillet sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld28.

3.13 Underskud

Såfremt den selvstændige virksomhed måtte have underskud i et indkomstår, gælder en særlig

rækkefølge for modregning af virksomhedens underskud. Rækkefølgen, for hvordan underskud skal

modregnes, bestemmes af VSL § 13 og er følgende:

1. Opsparet overskud fra tidligere indkomstår med tillæg af indkomstskat

2. Positiv kapitalindkomst (hvis det ej kan modregnes i ovenstående)

3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen (hvis det ej kan modregnes i

ovenstående)

4. Fremføres til senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13 (hvis det ej kan modregnes i

ovenstående)

1. Opsparet overskud

Jf. VSL § 13, stk. 1 skal underskud først modregnes i opsparede overskud fra tidligere indkomstår.

Modregningen sker ved, at opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat medregnes ved

opgørelsen af virksomhedsindkomsten. Det opsparede overskud skal regnes med til

virksomhedsindkomsten efter princippet først ind først ud29.

Er der hævet beløb på konto for opsparet overskud ud over det, der er brugt til modregning af

underskud, skal det yderligere beløb med tilhørende virksomhedsskat medregnes til den personlige

indkomst.

28 Gælder dog kun hvis beløbet overstiger 500.000 kr.
29 Den Juridiske Vejledning 2014-2 C.C.5.2.12.
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2. Positiv kapitalindkomst

Jf. VSL § 13, stk. 2 skal virksomhedens underskud modregnes i den positive nettokapitalindkomst for

ægtefællerne, såfremt underskuddet ikke kan modregnes i virksomhedens opsparede overskud.

3. Anden personlig indkomst

Hvis virksomhedens underskud ikke kan indeholdes i hverken det opsparede overskud eller

ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst, skal underskuddet modregnes i den personlige

indkomst jf. VSL § 13, stk. 3. Dette gælder, såfremt den personlige indkomst måtte blive negativ.

4. Fremførsel af underskud

Såfremt modregning af virksomhedens underskud giver en negativ personlig indkomst, er der mulighed

for at fremføre underskuddet uden for virksomhedsordningen efter reglerne i PSL § 13.

3.14 Delkonklusion

Virksomhedsskatteordningen har dermed en række fordele i forhold til de andre

beskatningsmuligheder.

Der opnås fradragsret i den personlige indkomst af erhvervsmæssige renter, hvilket giver en større

skatteværdi end ved fradragsret i kapitalindkomst.

En del af virksomhedens overskud bliver beskattet som kapitalindkomst via beregning af kapitalafkast.

Dette er dog som udgangspunkt kun relevant ved positivt kapitalafkastgrundlag (skattemæssig

egenkapital). Der er mulighed for at opspare i virksomheden, hvor den personlige beskatning udskydes

mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % i år 2015. Dette giver mulighed for udjævning af

skattebetalinger ved svingende indtjening samt mulighed for hurtigere at konsolidere virksomheden.

Man kan vælge at hensætte til senere hævning for at lade sig beskatte op til topskattegrænsen, for på

den måde at topskatteoptimere ved indtjening, der både ligger over og under topskattegrænsen.

Kravene til ordningen er, at privat- og erhvervsøkonomien adskilles, typisk ved særskilt bankkonto til

virksomheden og bogføring af virksomhedens transaktioner.

Endvidere skal der opgøres en indskudskonto, kapitalafkastgrundlag samt eventuelt

mellemregningskonto og konto for opsparede overskud. Der skal som udgangspunkt ikke foretages

regulering af indskudskontoen, kun såfremt der sker indskud eller hævninger uden om

mellemregningskontoen.
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Ved indtræden i VSO opgøres alle erhvervsrelaterede aktiver og passiver. Værdiansættelsen ved

opgørelsen afhænger af det enkelte aktiv og passiv. Det er dog også muligt at indskyde privat gæld ind i

virksomheden og dermed få fradrag i den personlige indkomst af ens private renteudgifter. Dette giver

dog typisk en negativ indskudskonto, som har den konsekvens, at der beregnes rentekorrektion til at

modsvare fradragsretten i den personlige indkomst af ens private renter. Endvidere er der i september

2014 vedtaget yderligere tiltag mod dette, hvilket betyder, at rentekorrektionssatsen er forhøjet med 3

procentpoint, samt at det ikke er muligt at opspare i virksomheden så længe, at indskudskontoen er

negativ.

Når der hæves eller indskydes værdier i virksomheden, sker det efter den udvidede hæverækkefølge.

Denne rækkefølge er til for at sikre, at den erhvervsdrivende bliver beskattet af virksomhedens fulde

overskud (både nuværende og opsparede fra tidligere år), før der kan hæves skattefrit fra

indskudskontoen.

Når virksomhedens overskud er opgjort, foretages der en disponering af overskuddet efter et

kassesystem. Overskuddet bliver i dette system fordelt på hhv. kapitalindkomst, personlig indkomst og

virksomhedsindkomst. Man vil i forbindelse med overskudsdisponeringen typisk ønske, at den

personlige indkomst maksimalt skal være op til topskattegrænsen for at undgå, at der betales topskat.

Kapitel 4 Kapitalafkastordningen

I dette kapitel vil de vigtigste forhold og regler omkring kapitalafkastordningen blive gennemgået for en

selvstændig erhvervsdrivende, som ønsker beskatning efter denne ordning.

Som nævnt i indledningen af kapitel 1 opstod kapitalafkastordningen i forlængelse af

virksomhedsskatteordningen. Ordningen er opstået som et mere enkelt alternativ til VSO og kan

anvendes af samme kreds af personer, der kan anvende VSO, hvilket vil sige selvstændige

erhvervsdrivende30.

Reglerne i KAO reguleres efter virksomhedsskatteloven.

Formålet med ordningen er at benytte nogle af de samme fordele som ved VSO, men på en væsentligt

lettere og mindre kompliceret måde. Der er ikke krav til en regnskabsmæssig adskillelse af

virksomhedsøkonomien fra privatøkonomien.

30 VSL § 22, stk. 1
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Der er også mulighed for at indkomstudjævne i KAO, hvor der anvendes en konjunkturudligningsordning

ved henlæggelse på en særlig konto efter VSL § 22 b.

4.1 Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse eller ved tidspunkt for indtræden31. Som

udgangspunkt indgår alle erhvervsrelaterede aktiver i opgørelsen.

Modsat VSO fragår gæld ikke i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, hvilket betyder, at der indirekte

gives fradrag for renteudgifter relateret til finansieringen af de erhvervsmæssige aktiver. Jf. VSL § 22 a,

stk. 7 fragår kreditorer dog i opgørelsen.

Værdiansættelsen af aktiverne følger samme regler som i virksomhedsskatteordningen. Blandet

benyttede aktiver (ejendomme og biler) skal medtages med den erhvervsmæssige andel jf. VSL § 22 a,

stk. 6.

Følgende aktiver kan dog ikke medregnes i kapitalafkastgrundlaget32:

 Aktiver fra en virksomhed omfattet af anpartsreglerne i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12

 Aktiver der er konkursindkomst

 Kontante beløb

 Fordringer, dog ej relateret til salg af varer og tjenesteydelser (debitorer)

 Finansielle aktiver

Igangværende arbejder, debitorer, varelager og kreditorer opgøres netto i kapitalafkastgrundlaget.

Der er nedenfor udarbejdet et eksempel på, hvordan kapitalafkastgrundlaget opgøres i KAO.

Ud fra nedenstående oplysninger er kapitalafkastgrundlaget opgjort til 1.375.000 kr. og er som sagt ud

fra primoværdierne.

31 VSL § 22 a, stk. 5
32 VSL § 22 a, stk. 7
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Figur 9: Eksempel på opgørelse af kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlag Formueoplysninger, primo

Ejendom 900.000 Ejendom 900.000

Bil 100.000 Likvider* 25.000

Inventar 150.000 Bil (200.000 50 % erhverv) 100.000

1.150.000 Igangværende arbejder 50.000

Varelager 75.000

Igangværende arbejder 50.000 Inventar 150.000

Varelager 75.000 Debitorer 200.000

Debitorer 200.000 Aktiver i alt 1.500.000

Kreditorer -100.000 225.000

Bankgæld* 150.000

Kapitalafkastgrundlag 1.375.000 Realkreditlån* 750.000

Kreditorer 100.000

Passiver i alt 1.000.000

*Skal ikke medtages jf. VSL § 22 a, stk. 7

Kilde: Egen tilvirkning

4.2 Kapitalafkast

Beregning af kapitalafkast sker på samme måde som ved VSO jf. VSL § 22 a, stk. 2. Når kapitalafkastet er

beregnet, fratrækkes det i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomst. Den

erhvervsdrivende får dermed indirekte fradrag af renteudgifterne. Der er dog en begrænsningsregel for,

hvor meget kapitalafkastet maksimalt kan udgøre, hvilket følger VSL § 22 a, stk. 3. Kapitalafkastet må

ikke overstige den talmæssigt største værdi af følgende:

 Positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. PSL § 3

 Negativ nettokapitalindkomst, jf. PSL § 4.

Den positive personlige indkomst opgøres som resultat før renter i den selvstændige virksomhed. Hvis

der er foretaget henlæggelser til konjunkturudligning, skal dette fragå i den personlige indkomst jf. PSL §

3, stk. 2, nr. 8.

Den negative nettokapitalindkomst opgøres ekskl. det beregnede kapitalafkast. Hvis kapitalindkomsten

er positiv, sættes den til nul ved beregning af kapitalafkast.
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Hvis den personlige nettoindkomst eller negative nettokapitalindkomst er nul, afgøres

beregningsgrundlaget ud fra den faktor, som ikke er nul. Se nedenstående figur for illustration heraf.

Figur 10: Illustration af maksimeringsregel

Afkastgrundlag

primo

1) Positiv personlig

nettoindkomst fra

selvstændig

virksomhedX sats

Maksimering

kan ikke

overstige den

talmæssige

værdi af 1) og 2)

2) Negativ

nettokapitalindkomst

Kilde: Planche ”Beskatning af personlig virksomhed B” slide 39 fra undervisningsmaterialet i Erhvervsbeskatning

Til at illustrere maksimeringsreglen i praksis, er der udarbejdet nedenstående eksempler.

Figur 11: Eksempel på fastlæggelse af kapitalafkast

Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4

Beregnet kapitalafkast 40.000 40.000 40.000 40.000

Nettokapitalindkomst -100.000 -100.000 -10.000 50.000

Personlig nettoindkomst 80.000 150.000 -10.000 -50.000

Maksimumsgrundlag 100.000 150.000 10.000 -

Faktisk kapitalafkast 40.000 40.000 10.000 -

Kilde: Egen tilvirkning

Da den personlige indkomst er negativ i eksempel 3, nulstilles den og maksimumsgrundlaget er derfor

beregnet ud fra den negative kapitalindkomst.

I eksempel 4 er den personlige indkomst negativ, mens kapitalindkomsten er positiv. Her nulstilles

begge faktorer, hvorfor det faktiske kapitalafkast er nul.
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4.3 Indkomstopgørelse ved kapitalafkastordningen

Der er ingen forskel på opgørelsen af den skattepligtige indkomst i KAO sammenlignet med VSO, og

opgøres derfor efter principperne i VSL § 6. Det beregnede kapitalafkast vil som udgangspunkt være

højere end i VSO, da den kun beregnes på baggrund af aktiverne, i stedet for nettoaktiverne som det

gøres i VSO. Kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomst. Jf.

kapitel 2 er der et større beskatningsgrundlag i den personlige indkomst (AM-bidrag, bundskat, topskat)

i forhold til kapitalindkomst. Det giver dermed den erhvervsdrivende en skattebesparelse at kunne

fratrække kapitalafkastet fra den personlige indkomst, for derimod at lade det blive beskattet som

kapitalindkomst.

Nedenfor er der illustreret, hvordan indkomsten opgøres, samt hvilken skattebesparelse det giver, at

lade en del af den personlige indkomst blive beskattet som kapitalindkomst. Bemærk at der er taget

udgangspunkt i gældende skattesatser for indkomståret 2015 for en ugift mand bosiddende i

København og medlem af folkekirken. Der er ikke beregnet skatteværdi af personfradrag, da værdien vil

være ens i begge scenarier. Kapitalafkastet er fastsat til 40.000 kr.

Figur 12: Indkomstopgørelse ved KAO kontra PSL

(KAO) (PSL)

Resultat af selvstændig virksomhed 700.000 700.000

Kapitalafkast -40.000 -

Personlig indkomst før AM-bidrag 660.000 700.000

Personlig indkomst 607.200 644.000

Kapitalafkast 40.000 -

Kapitalindkomst 40.000 -

Beskæftigelsesfradrag -26.800 -26.800

Ligningsmæssige fradrag -26.800 -26.800

Skattepligtig indkomst 620.400 617.200

Beregnet skat

AM-bidrag (8 % af 660.000 / 700.000) 52.800 56.000

Bundskat (8,08 % af 607.200 / 644.000) 49.062 52.034

Bundskat (8,08 % af 40.000) Positiv KI 3.232 -

Topskat (15 % af 607.200 / 644.000 - 459.200) 22.200 27.720

Sundhedsbidrag (4 % af 620.400 / 617.200) 24.816 24.688

Kommuneskat (23,8 % af 620.400 / 617.200) 147.655 146.894

Kirkeskat (0,8 % af 620.400 / 617.200) 4.963 4.938

304.728 312.274

Kilde: Egen tilvirkning
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Som det ses i ovenstående eksempel er skattebesparelsen 7.546 kr., som primært skyldes et lavere AM-

bidrag og en lavere topskat. Dette stemmer dermed overens med, at der sker en optimering af skatten

når den personlige indkomst mindskes og kapitalindkomsten tilsvarende øges.

4.4 Konjunkturudligningsordningen

I lighed med en selvstædig erhvervsdrivende der benytter VSO, er det muligt at opspare i

kapitalafkastordningen. Der gælder dog nogle begrænsninger for opsparing i KAO.

Opsparing i virksomheden sker ved henlæggelse på konjunkturudligningsordningen efter reglerne i

VSL § 22 b og kan sammenlignes med konto for opsparede overskud i VSO.

Jf. VSL § 23 a, stk. 3 skal henlæggelsen indskydes på en bunden bankkonto. Beløbet skal indsættes på

kontoen efter henlæggelsesårets udløb, men inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for

henlæggelsesåret, dvs. mellem den 1. januar og 30. juni i det efterfølgende indkomstår. Jf. VSL § 23 a,

stk. 4 kan pengene først udbetales 3 måneder efter indsættelsestidspunktet og skal være udbetalt efter

maksimalt 10 år.

Det indskudte beløb skal være efter betaling af konjunkturudligningsskat, som i år 2015 er på 23,5 %.

Konjunkturudligningsskat svarer til selskabsskattesatsen og nedtrappes dermed løbende til 22 % i år

2016. Der kan maksimalt henlægges 25 % af overskuddet, og der skal minimum henlægges 5.000 kr. jf.

VSL § 22 a, stk. 1. Der kan ikke henlægges i indkomstår, hvori tidligere henlæggelser indtægtsføres.

Såfremt ordningen ophøres, skal beløb på konjunkturudligningskontoen indtægtsføres for det seneste

år, hvor ordningen har været anvendt jf. VSL § 22 a, stk. 8.

4.5 Delkonklusion

Det primære ved ordningen er opgørelse af kapitalafkastgrundlaget samt efterfølgende beregning af

kapitalafkastet. Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort på baggrund af de erhvervsmæssige aktiver,

fratrukket kreditorer.

Formålet med beregning af kapitalafkastet er, at det kan fratrækkes i den personlige indkomst, og

derefter tillægges i kapitalindkomst, hvorved der opnås en skattebesparelse. Kapitalafkastet kan dog

ikke overstige den talmæssigt største værdi af enten positivt resultat før renter i virksomheden eller

negativ kapitalindkomst.
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Der er mulighed for opsparing i KAO, hvilket dog højest må være 25 % af virksomhedens overskud.

Endvidere skal beløbet bindes i minimum 3 måneder på en lukket bankkonto. Når der opspares i KAO,

betales der en konjunkturudligningsskat, som svarer til selskabsskatten.

Kapitalafkastningsordningen har dermed nogle af de samme fordele som VSO. Ordningen er mere enkel

end VSO og har ikke de samme krav som f.eks. opgørelse af en række konti samt adskillelse af den

private og erhvervsmæssige økonomi.

Kapitel 5 Sammenligning af PSL, KAO og VSO

For at opsummere de tre beskatningsordninger vil der i dette kapitel blive gennemgået fordele og

ulemper samt forskelle og ligheder ved de tre beskatningsformer, hvor de endvidere vil blive

sammenholdt med hinanden ud fra eksempler.

5.1 Krav til valg af beskatningsformerne

Figur 13: Opfyldelseskrav for de tre beskatningsformer

PSL KAO VSO

Krav som skal være

opfyldt/opgøres for at

benytte

beskatningsformen

• Fuld eller

begrænset

skattepligtig

• Mindstekravs-

bekendtgørelsen

• Samme krav som i PSL

samt følgende

• Kapitalafkastgrundlag

• Kapitalafkast

• Samme krav som i PSL

og KAO samt følgende

• Opdeling af økonomien

• Indskudskonto

• Konto for opsparede

overskud

• Hensættelse til senere

hævning

• Hæverækkefølge

• Mellemregningskonto

• Rentekorrektion

Kilde: Egen tilvirkning

Som det ses i ovenstående figur er der væsentligt flere krav og konti som skal opgøres ved benyttelse af

virksomhedsskatteordningen i forhold til de to andre beskatningsformer. De fleste erhvervsdrivende

vælger derfor også at søge rådgivning hos revisor, når de beskattes efter VSO.
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5.2 Kapitalafkast

Figur 14: Kapitalafkast m.v.

PSL KAO VSO

Kapitalafkastgrundlag Opgøres ikke Opgøres ud fra aktiver

fratrukket kreditorer

Opgøres ud fra aktiver

fratrukket gæld og

kreditorer (nettoaktiver)

Kapitalafkastsats Anvendes ikke 2 % i år 2015* 2 % i år 2015*

Kapitalafkast Beregnes ikke Er begrænset efter

maksimeringsreglen

Kan ikke overstige

virksomhedens

overskud

Beskatningsmåde Uændret Fratrækkes fra personlig

indkomst og tillægges i

kapitalindkomst

Fratrækkes fra personlig

indkomst og tillægges i

kapitalindkomst

Kilde: Egen tilvirkning

*Der er anvendt kapitalafkastsats for 2014, da satsen for 2015 først offentliggøres i august 2015

Det er i PSL ikke muligt at beregne et kapitalafkast.

I kapitalafkastordningen er kapitalafkastgrundlaget som udgangspunkt større end ved VSO, da gæld ikke

fratrækkes i opgørelsen. Det beregnede kapitalafkast vil derfor som udgangspunkt være størst ved

anvendelse af KAO. Ved KAO kan kapitalafkastet dog ikke overstige den talmæssigt største værdi af

enten positivt resultat før renter i virksomheden eller negativ kapitalindkomst, hvor der ved VSO kun

begrænses til virksomhedens overskud.

Jf. ovenstående figur beskattes kapitalafkast på samme måde i VSO som i KAO.

5.3 Renteudgifter

Figur 15: Renteudgifter

PSL KAO VSO

Resultat før renter Beskattes som

personlig indkomst

Beskattes som personlig

indkomst

Beskattes som

personlig indkomst

Renteudgifter Beskattes som

kapitalindkomst

Beskattes som

kapitalindkomst

Beskattes som

personlig indkomst

Kilde: Egen tilvirkning
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En af de væsentlige fordele ved VSO er, at virksomhedens renteudgifter bliver beskattet som personlig

indkomst modsat PSL og KAO, hvor renter bliver beskattet som kapitalindkomst. Man opnår dermed en

større fradragsværdi af ens virksomhedsrenteudgifter, hvis VSO benyttes.

5.4 Opsparede overskud

Figur 16: Opsparing af overskud

PSL KAO VSO

Begrænsning af

opsparing i

virksomheden

Der kan ikke opspares Maksimalt 25 % af

overskuddet og min. 5.000

kr. Skal Indsættes på

bunden konto

Ingen begrænsning. Dog

skal der tages højde for

årets hævninger og

kapitalafkast

Udbetaling af

opsparingen

Der kan ikke opspares Minimum er 3 måneder og

maksimalt efter 10 år

Ingen begrænsning

Beskatning Personskat af hele

virksomhedens

overskud

Konjunkturudligningsskat

på 23,5 % i år 2015 –

(følger

selskabsskattesatsen)

Virksomhedsskat på 23,5

% i år 2015 – (følger

selskabsskattesatsen)

Kilde: Egen tilvirkning

Det er i PSL ikke muligt at opspare overskud i virksomheden, og man bliver derfor fuldt personbeskattet i

hvert indkomstår.

I VSO kan der spares ubegrænset op i virksomheden. Hvor meget, der kan spares op, bestemmes dog ud

fra kapitalafkastet, da denne fratrækkes i virksomhedens overskud samt årets hævninger, da disse

bestemmer, hvor meget der som minimum skal personligt beskattes.

For KAO er der som vist i ovenstående figur begrænsninger på opsparing i virksomheden, og beløbet skal

endvidere indsættes på en bunden bankkonto.

Ved opsparing i VSO og KAO skal der betales en foreløbig skat på 23,5 % svarende til

selskabsskattesatsen.
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5.4 Delkonklusion

Figur 17: Fordele og ulemper

PSL KAO VSO

Fordele • Den mest enkle

beskatningsform

• Kræver mindst involvering

hos revisor

• Mere enkel end VSO

• Kræver mindre involvering

hos revisor end VSO

• Der beregnes kapitalafkast,

og grundlaget er uden fradrag

af gæld

• Delvist mulighed for

opsparing

(konjunkturudligningskonto)

• Renteudgifter fradrages i

den personlige indkomst

• Der beregnes kapitalafkast

• Mulighed for opsparing

(konto for opsparede

overskud)

• Mulighed for topskatte-

optimering (hensat til senere

hævning)

Ulemper • Renteudgifter fradrages

som kapitalindkomst

• Der beregnes ikke

kapitalafkast

• Ikke mulighed for

indkomstudjævning

(opsparing i virksomhed)

• Ikke mulighed for

topskatteoptimering (hensat

til senere hævning)

• Renteudgifter fradrages som

kapitalindkomst (dog

modsvarer kapitalafkastet)

• Besværligt og begrænset at

opspare i virksomheden

• Ikke mulighed for

topskatteoptimering

• Mere kompliceret end PSL

• Er den mest kompliceret

ordning

• Kræver mest involvering

hos revisor af de tre

ordninger

• Kapitalafkastgrundlaget er

med fradrag af gæld

Kilde: Egen tilvirkning

Personskatteloven er den mest enkle beskatningsform, man som selvstændig erhvervsdrivende kan

benytte. Såfremt man har en revisor involveret i sin selvangivelse, er dette den ”billigste”

beskatningsform i forhold til revisorhonorar, da den kræver mindst mulig involvering fra revisor.

Ordningen er god at benytte, hvis virksomheden ikke har nogle væsentlige aktiver eller renteudgifter, og

overskuddet ikke ligger omkring topskattegrænsen, da man i disse tilfælde ikke kan drage nytte af

fordelene ved KAO eller VSO og dermed ikke har noget incitament til at benytte en mere kompliceret

beskatningsordning.

Kapitalafkastordningen er en smule mere kompliceret end PSL, men dog væsentligt mere enkel end VSO.

Ordningen er god at benytte i forhold til VSO, hvis virksomheden har væsentlige aktiver og ingen gæld

samt et overskud under topskattegrænsen. Dette kunne f.eks. være en udlejningsvirksomhed, hvor der

ingen prioritetsgæld er tilknyttet til ejendommen. Her vil der som udgangspunkt kunne beregnes
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kapitalafkast af ejendommens værdi/kostpris, hvilket dermed giver en skattebesparelse jf. kapitel 4, og

da der ikke er nogen renteudgifter i virksomheden, vil man ikke kunne drage fordel af disse ved

benyttelse af VSO. Med den nuværende markedsøkonomi og de lave obligationsrenter, kan det i mange

tilfælde også svare sig at benytte KAO, selv om en stort prioritetslån, da kapitalafkastet overstiger

rentesatsen på boliglånet.

Der er i kapitalafkastordningen delvist mulighed for opsparing i virksomheden, men opsparingen er

begrænset til kun 25 % af overskuddet og er i praksis besværlig, da det kræver, at man opretter en

bunden bankkonto og først kan udbetale pengene efter minimum 3 måneder. Opsparing i KAO er derfor

en sjældent benyttet mulighed i praksis.

Virksomhedsskatteordningen er den mest komplicerede af de tre beskatningsformer og kræver oftest

involvering af revisor for den almene erhvervsdrivende.

Ordningen benyttes typisk af erhvervsdrivende med væsentlige renteudgifter og indtjening omkring

eller over topskattegrænsen, så der enten hensættes til senere hævning eller opspares i virksomheden.

VSO har som udgangspunkt flest fordele, men er som sagt den mest komplicerede, hvorfor

omkostninger til revisor typisk vil være størst ved valg af denne.

Der er som udgangspunkt flest fordele ved VSO, men denne er også den mest komplicerede og har som

regel de største meromkostninger til revisor. Det er derfor værd at overveje fordele og ulemper ved alle

tre beskatningsformer, inden man vælger ordningen, da de simple løsninger nogle gange kan være de

mest fordelagtige.

Kapitel 6 Udtræden af VSO

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende vælger at udtræde af virksomhedsskatteordningen, er der

forskellige regler afhængigt af, om der er tale om følgende:

1. Ophør som erhvervsdrivende

2. Delvist ophør

3. Ophør i virksomhedsskatteordningen (stadig erhvervsdrivende)

4. Ophør som følge af konkurs

5. Ophør af skattepligten til Danmark

6. Virksomhedsomdannelse
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Da problemformuleringen som sagt omhandler virksomheder allerede i VSO, har jeg valgt at afgrænse

min teoridel omkring konsekvenser ved udtræden af VSO til kun at omhandle virksomheder, der

ophører i virksomhedsskatteordningen til fordel for enten KAO eller PSL, hvilket vil sige ovenstående

punkt 3.

Såfremt en skattepligtig ophører med at anvende virksomhedsskatteordningen, fordi den

erhvervsdrivende vælger at lade sig beskatte efter kapitalafkastordningen eller personskattelovens

regler, skal konto for opsparede overskud med tillæg af den betalte virksomhedsskat medregnes i den

personlige indkomst jf. VSL § 15 b, stk. 1. Medregningen sker i indkomståret efter det indkomstår, hvor

den erhvervsdrivende senest har anvendt VSO. Et eksempel kan være, at hvis en erhvervsdrivende i år

2015 vælger at benytte KAO i stedet for VSO, som der er anvendt tidligere, har det senest været i år

2014, at VSO har været benyttet, og det opsparede overskud skal dermed beskattes i indkomståret 2015

(samme indkomstår som man vælger at benytte en anden beskatningsordning).

6.1 Eksempel på udtræden af VSO

Jeg vil nu give et eksempel på, hvilke skattemæssige konsekvenser det har at udtræde fra VSO, når der

er opsparet overskud i virksomheden. Følgende forhold gør sig gældende i en fiktiv virksomhed for

indkomståret 2014.

Figur 18: Opgørelse af virksomhedsoplysninger

Resultat før renter i selvstændig virksomhed 373.860

Renteudgifter -7.427

Overskud fra selvstændig virksomhed 366.433

Kapitalafkast ved benyttelse af VSO 6.249

Kapitalafkast ved benyttelse ved KAO 15.305

Konto for opsparede overskud i VSO 325.125

Betalt virksomhedsskat heraf, 25 % 108.375

433.500

Kilde: Egen tilvirkning

Da virksomhedens renteudgifter ikke er på et væsentligt niveau samt, at kapitalafkastet er væsentlig

større ved benyttelse af KAO end ved VSO, har den pågældende erhvervsdrivende valgt at anvende KAO

for indkomståret 2014. Der er tidligere benyttet VSO, hvorfor virksomhedens konto for opsparede

overskud er på 325.125 kr. og er opsparet i en periode, hvor virksomhedsskatten var på 25 %.
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Da den erhvervsdrivende som sagt vælger at udtræde af virksomhedsskatteordningen, skal det

opsparede overskud på 325.125 kr. med tillæg af den betalte virksomhedsskat på 108.375 kr. til

personlige beskatning i indkomståret 2014. Den erhvervsdrivendes virksomhedsindkomst og

skattepligtige indkomst ses i nedenstående figur.

Figur 19: Opgørelse af virksomhedsindkomst

Resultat af selvstændig virksomhed 373.860

Kapitalafkast i KAO -15.305

Overført fra konto for opsparede overskud, tillagt
virksomhedsskat (25 %) 433.500

Personlig indkomst før AM-bidrag 792.055

AM-bidrag -63.364

Personlig indkomst fra virksomhed 728.691

Renteindtægter i virksomhed -

Renteudgifter i virksomhed -7.427

Kapitalafkast i KAO 15.305

Kapitalindkomst fra virksomhed 7.878

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 20: Opgørelse af skattepligtig indkomst

Personlig indkomst fra virksomhed 792.055

AM-bidrag 63.364

Personlig indkomst i alt 728.691

Kapitalindkomst fra virksomhed 7.878

Kapitalindkomst i alt 7.878

Beskæftigelsesfradrag (max. 25.000 kr.) -25.000

Ligningsmæssige fradrag -25.000

Skattepligtig indkomst 711.569

Kilde: Egen tilvirkning

Som man kan se i figur 19 bliver kontoen for opsparede overskud med tillæg af den betalte

virksomhedsskat overført til den personlige indkomst. Den personlige indkomst fra virksomheden bliver

dermed mere end fordoblet, og den erhvervsdrivende ender med at skulle betale topskat, da hans

personlige indkomst efter AM-bidrag er på 728.691 kr. og dermed overstiger topskattegrænsen på

449.100 kr.33. Den betalte virksomhedsskat på 108.375 kr. udgør en aconto skat og fradrages i den

beregnede skat for indkomståret 2014.

33 http://www.skat.dk/satser/
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6.2 Delkonklusion

Når en selvstændig erhvervsdrivende vælger at udtræde af VSO, udløser dette en øjeblikkelig beskatning

i den personlige indkomst af tidligere opsparede overskud i virksomheden i det indkomstår, hvor

udtrædelsen sker. Det opsparede overskud er med tillæg af tidligere betalt virksomhedsskat. For

virksomheder med væsentlige opsparede overskud er det derfor relevant at have dette med i

overvejelserne, når en eventuelt udtræden af virksomhedsskatteordningen skal vurderes, da det oftest

kan medføre betaling af topskat samt en stor slutskat.

Hvis den erhvervsdrivende vælger at benytte VSO igen senere hen i et nyt indkomstår, skal der på ny

opgøres en indskudskonto.

Kapitel 7 Præsentation af virksomheden

Anders Hansen har siden 2006 drevet virksomheden Café Smørblomst i København. Hele hans

personlige indkomst relaterer sig til caféens indtjening. Caféens omsætning er primært relateret til

private kunder. Dog har caféen også enkelte større erhvervs-arrangementer, især omkring juletid og

nytår, hvorfor debitorerne i regnskabet altid har været væsentlige pr. 31. december. Virksomheden

bliver drevet i lejede lokaler.

Anders Hansens ægtefælle er uddannet bogholder og hjælper i sin fritid med den daglige bogføring af

virksomhedens transaktioner. Revisor assisterer med opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt

udfyldelse og indberetning af selvangivelsen for Anders Hansen. Endvidere assisterer revisor med

udarbejdelse af virksomhedsregnskabet efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A

virksomheder.

Virksomheden har siden stiftelsen anvendt virksomhedsskatteordningen efter anbefaling fra deres

tidligere revisor. Dette skyldes, at Anders Hansen ved stiftelsen oprettede en kassekredit i virksomheden

på 7,5 %, til brug for indkøb af driftsmidler og indretning af restauranten, hvilket medførte væsentlige

renteudgifter, som gjorde det fordelagtigt at anvende VSO. Endvidere var indtjeningen i virksomheden

god, og der var plads til opsparing i virksomheden, selvom Anders Hansen havde et højt privatforbrug.

Hævningerne har altid ligget på et niveau omkring topskattegrænsen. Opsparingen i virksomheden er i

årene bl.a. blevet brugt til at nedbringe kassekreditten.

Efter finanskrisen kom, har indtjeningen været faldende i virksomheden og i branchen generelt. Krisen

har mindsket den disponible indkomst blandt den almene dansker, og der har derfor været en tendens
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til at blive hjemme og lave mad, i stedet for at gå ud og spise på caféer eller restauranter. Café

Smørblomst har derfor ikke haft den samme indtjening i de sidste 5-6 år, som man havde før

finanskrisen.

Anders Hansen har i alle årene bibeholdt sit privatforbrug på omkring topskattegrænsen, men

virksomhedens overskud har været på et lavere niveau end de samlede hævninger, hvorfor det

opsparede overskud er mindsket år for år. Sidste år, i indkomståret 2014, blev kontoen for opsparede

overskud ”tømt”, og den resterende del af hævningerne måtte derfor blive taget fra den endnu positive

indskudskonto (jf. hæverækkefølgen). Som forsøg på at forbedre virksomhedens indtjening har Anders

Hansen i indkomståret 2015 investeret 288.300 kr. i nye maskiner og 141.000 kr. i indretning af caféen,

hvilket skal mindske de daglige omkostninger i køkkenet samt tiltrække flere kunder. Investeringen har

delvist været finansieret ved benyttelse af kassekreditten, som ultimo år 2015 har en saldo på -469.622

kr. Anders Hansen har ingen sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver til brug for privat gæld. Renten

på kassekreditten er siden stiftelsen blevet nedsat til 6 % grundet det generelle fald på markedsrenten

samt Anders Hansen mangeårige samarbejde med banken.

Virksomhedens tidligere revisor er i år gået på pension og har derfor overdraget opgaven til mig. Jeg har

ud fra bogføring, udarbejdet af Anders Hansens ægtefælle, opstillet virksomhedens regnskab samt

skattemæssige opgørelser og specifikationer for indkomståret 2015, hvilket kan ses i bilag 2.

Anders Hansens foreløbige årsopgørelse for indkomståret 2015 ses i nedenstående figur, før valg af

beskatningsordning for virksomheden. Anders Hansen bor i Københavns kommune og er ikke medlem af

folkekirken.

Figur 21: Foreløbig årsopgørelse for indkomståret 2015

Personlig indkomst -

Renteindtægter 671

Renteudgifter -27.427

Kapitalindkomst -26.756

Gaver til godkendte foreninger -2.000

Fagligt kontingent -3.000

Beskæftigelsesfradrag* -

Ligningsmæssige fradrag -5.000

Skattepligtig indkomst -31.756

*Er nul da personlig indkomst ikke er opgjort

Kilde: Egen tilvirkning
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Kapitel 8 Beregning af opgaven ud fra VSO

Med udgangspunkt i den indledende teori omkring de tre typer af beskatningsformer samt fordele og

ulemper heraf, har jeg valgt at foretage en analyse af virksomhedens regnskab for indkomståret 2015

med henblik på at vælge den mest optimale beskatningsform for Anders Hansen og hans café på

nuværende tidspunkt og i nærmeste fremtid.

Jeg vil derfor i dette kapitel og de næste to, ud fra virksomhedens regnskab, skattemæssige opgørelser

og specifikationer for indkomståret 2015 samt den foreløbige årsopgørelse, beregne Anders Hansen skat

ved anvendelse af hver af de tre beskatningsformer (PSL, VSO og KAO) for indkomståret 2015.

Følgende skattesatser er anvendt til skatteberegningerne3435.

Figur 22: Gældende skattesatser for indkomståret 2015

AM-bidrag 8%

Beskæftigelsesfradrag, procent 8,05%

Beskæftigelsesfradrag, maksfradrag 26.800 kr.

Bundskat 8,08%

Personfradrag 43.400 kr.

Sundhedsbidrag 4%

Topskat 15%

Topskattegrænse (efter AM-bidrag) 459.200 kr.

Kapitalafkastsats* 2%

Rentekorrektionssats 5%

Kommuneskat (København) 23,8%
Kilde: Se nedenstående fodnoter

*Der er anvendt kapitalafkastsats for 2014, da satsen for 2015 først offentliggøres i august 2015

Beregningerne vil tage udgangspunkt i, at den skattepligtige indkomst vil være ens ved alle tre

beskatningsformer, selvom revisoromkostningerne måtte ændre sig afhængigt af valg af

beskatningsform. Dette gøres for at have et sammenligneligt grundlag mht. indkomstskatten.

8.1 Opgørelse af virksomhedsindkomst

Jf. virksomhedsregnskabet i bilag 2 side 4, er virksomhedens overskud før renter på 273.860 kr., mens

renteudgifterne er på 27.427 kr. Kapitalafkastet er ud fra side 6 beregnet til 1.544 kr. Som udgangspunkt

er det skattemæssige resultat af selvstændig virksomhed dermed 246.433 kr., og korrektion af

kapitalafkast er på 1.544 kr.

34 http://www.skat.dk/satser/
35 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/kommune/koebenhavn
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Dog fremgår det af regnskabet, at både indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget ultimo er negativt,

hvorfor der skal foretages en rentekorrektion jf. kapitel 3 afsnit 3.11. Beregning af rentekorrektionen ser

således ud.

Figur 23: Beregning af rentekorrektion

Indskudskonto, primo 32.166

Indskudskonto, ultimo -106.205

Kapitalafkastgrundlag, primo 77.215

Kapitalafkastgrundlag, ultimo -50.055

Beregningsgrundlag -50.055

Beregnet rentekorrektion (5 %) -2.503

Nettorenteudgifter -27.427

Faktisk rentekorrektion -2.503

Kilde: Egen tilvirkning

Rentekorrektionssatsen er på baggrund af kapitalafkastsatsen for 2015 (2 %) tillagt 3 % jf. lov nr. 992

16/09/2014. Da hævningerne overstiger virksomhedens resultat, er det ikke muligt at opspare i

virksomheden. Den personlige indkomst ved benyttelse af VSO kan nu opgøres.

Figur 24: Opgørelse af den personlige indkomst

Resultat af virksomhed 273.860

Renteudgifter i virksomheden -27.427

Indkomst i virksomheden 246.433

Kapitalafkast i virksomhedsordningen -1.544

Rentekorrektion 2.503

Personlig indkomst før AM-bidrag 247.392

AM-bidrag -19.791

Personlig indkomst fra virksomheden 227.601

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 1.544

Rentekorrektion -2.503

Kapitalindkomst fra virksomheden -959
Kilde: Egen tilvirkning

Da rentekorrektionen er større end kapitalafkastet, bliver den personlige indkomst større netto, mens

kapitalindkomsten bliver tilsvarende lavere. Rentekorrektionen har dermed den modsatte effekt af

kapitalafkastet, som mindsker den personlige indkomst og forhøjer kapitalindkomsten.
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8.2 Opgørelse af den skattepligtige indkomst og beregning af skatten

Figur 25: Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Personlig indkomst fra virksomhed 244.889

Bidragsgrundlag af rentekorrektion 2.503

Bidragsgrundlag af virksomhed 247.392

Beregnet AM-bidrag 19.791

Personlig indkomst i alt 227.601

Renteindtægter 671

Kapitalindkomst i virksomhedsordningen -959

Kapitalindkomst i alt -288

Fagligt kontingent -3.000

Gaver til forening -2.000

Beskæftigelsesfradrag (8,05 % af 247.392 kr.) -19.915

Ligningsmæssige fradrag -24.915

Skattepligtig indkomst 202.398

Kilde: Egen tilvirkning

Som det ses i figur 21 er Anders Hansens kapitalindkomst på -26.756 kr., og de ligningsmæssige fradrag

er på 5.000 kr. før opgørelse af virksomhedsindkomsten. Det skal hertil bemærkes, at renteudgifterne i

figur 21 er 100 % virksomhedsrelateret og fragår derfor i den personlige indkomst i stedet for i

kapitalindkomsten ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, når VSO benyttes. Opgørelsen kan

hermed beregnes jf. figur 25.

Anders Hansens skattepligtige indkomst er dermed 202.398 kr. ved beskatning efter VSO. På baggrund

af den skattepligtige opgørelse kan personskatterne nu beregnes.

Figur 26: Beregning af indkomstskatter

AM-bidrag 8,00% af 247.392 kr. 19.791

Bundskat 8,08% af 227.601 kr. 18.390

Topskat 15,00% af 0 kr. * -

Sundhedsbidrag 4,00% af 202.398 kr. 8.096

Kommuneskat 23,80% af 202.398 kr. 48.171

Kirkeskat 0% af 202.398 kr. ** -

Skatteværdi af personfradrag for bundskat, 8,08 % -2.964

Skatteværdi af personfradrag for sundhedsbidrag, 4,00 % -1.736

Skatteværdi af personfradrag for komunneskat, 23,80 % -10.329

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -12

Beregnet skat 78.865

* Da den personlige indkomst er under 459.200 kr., skal der ikke beregnes topskat

** Da Anders Hansen ikke er medlem af folkekirken, skal han ikke betale kirkeskat

Kilde: Egen tilvirkning
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Jf. PSL § 11, stk. 1 beregnes et nedslag i skatten ved negativ kapitalindkomst, som ikke overstiger 50.000

kr. For indkomståret 2015 udgør nedslaget 4 % af den negative kapitalindkomst jf. PSL § 11, stk. 2.

Nedslaget kaldes for ”kompensation for rentefradragets skatteværdi”.

Personfradraget er i 2015 på 43.400 kr. og giver dermed en nedslag i skatten på 15.029 kr. jf. figur 26.

Anders Hansen skal dermed betale 78.865 kr. i skat ud fra en personlig indkomst på 227.601 kr. og en

skattepligtig indkomst på 202.398 kr. Hans effektive skatteprocent er dermed 34,65 % svarende til

beregnet skat (78.865) divideret med den personlige indkomst (227.601).

8.3 Delkonklusion

Ved anvendelse af VSO skal Anders Hansen for indkomståret 2015 betale 78.865 kr. i skat svarende til en

effektiv skatteprocent på 34,65 %. Grundet den negative indskudskonto og negative

kapitalafkastgrundlag ultimo har rentekorrektionen påvirket den personlige indkomst positivt med 2.503

kr. og tilsvarende kapitalindkomsten negativt med 2.503 kr.

Kapitel 9 Beregning af opgaven ud fra KAO

Anders Hansen driver en selvstændig erhvervsvirksomhed og er fuldt skattepligtig til landet. Han

opfylder derfor også reglerne for anvendelse af kapitalafkastordningen. Som i VSO skal der i KAO

beregnes et kapitalafkast ud fra primoværdierne. Når der anvendes KAO, bliver kapitalafkastet dog

større, da kapitalafkastgrundlaget kun er ud fra de erhvervsmæssige aktiver og kreditorer.

Jeg vil derfor gennemgå og vurdere selskabets aktiver, da det som udgangspunkt ikke er alle aktiver,

man kan medtage i kapitalafkastgrundlaget i KAO.

9.1 Gennemgang af aktiver

Virksomhedens driftsmidler og indretning af lejede lokaler skal indgå i kapitalafkastgrundlaget med den

skattemæssige værdi. Dvs. Kostprisen fratrukket de skattemæssige afskrivninger jf. ”Specifikationer til

den skattepligtige indkomst” specifikation 1 og 2.

Virksomhedens depositum er et finansielt anlægsaktiv, da det som udgangspunkt har en levetid over 1

år. Depositum må endvidere anses som en fordring, der ikke er erhvervet ved salg af varer og

tjenesteydelser (debitor) og derfor ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget jf. VSL § 22 a, stk. 7.

Virksomhedens varelager og debitorer skal indgå med den skattemæssige værdi, dvs. den bogførte

værdi, såfremt der ikke er sket nedskrivninger, hvilket ikke er tilfældet i Café Smørblomst. Kreditorer

skal fragå den samlede værdi af varelageret og debitorerne.
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Periodeafgrænsningsposter er ikke et aktiv i skattemæssig forstand, da der blot er tale om en forskudt

omkostning i regnskabet. Periodeafgrænsningsposter skal fuldt fradrages i den skattepligtige indkomst

og skal dermed ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget.

9.2 Opgørelse af kapitalkast og – grundlag

Kapitalafkastgrundlaget kan nu opgøres fra primoværdierne. Grundlaget vil også blive opgjort ud fra

ultimoværdierne til brug for vurdering af de fremtidige skattemæssige overvejelser.

Figur 27: Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget

31/12 2015 1/1 2015

Andre anlæg, driftsmateiel og inventar 256.056 15.045

Indretning af lejede lokaler 188.687 115.222

444.743 130.267

Varelager 293.997 307.360

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 82.961 149.984

Leverandører af varer og tjenesteydelser -177.234 -163.380

199.724 293.964

Kapitalafkastgrundlag 644.467 424.231

Kapitalafkast, 2 % 8.485

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastgrundlaget er opgjort til 424.231 kr., og kapitalafkastet er dermed beregnet til 8.485 kr. Det

beregnede kapitalafkast må som sagt ikke overstige det talmæssigt største beløb af den negative

nettokapitalindkomst eller den positive personlige nettoindkomst jf. maksimeringsreglen.

Jf. figur 21 er den negative kapitalindkomst på 26.756 kr., mens den personlige indkomst (resultat før

renter) er på 273.860 kr. jf. bilag 2. Det beregnede kapitalafkast bliver således ikke begrænset af

maksimeringsreglen og udgør derfor stadig 8.485 kr.

9.3 Opgørelse af den skattepligtige indkomst og beregning af skatten

For at kunne sammenligne beskatningen ved anvendelse af de tre beskatningsformer forudsættes det,

at Anders Hansen ønsker, at hele overskuddet kommer til personlig beskatning og dermed ikke opsparer

en andel på konjunkturudligningskontoen. I praksis er det også en besværlig løsning at anvende

konjunkturudligningskontoen, og da overskuddet endvidere er under topskattegrænsen, vurderes det ej

heller som en fornuftig løsning at gøre brug af kontoen. Den skattepligtige indkomst kan hermed

opgøres.
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Figur 28: Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Opgørelse af virksomhedsindkomst

Resultat af selvstændig virksomhed (ekskl. renter) 273.860

Kapitalafkast i kapitalafkastordningen -8.485

Personlig indkomst før AM-bidrag 265.376

AM-bidrag -21.230

Personlig indkomst fra virksomhed 244.146

Renteudgifter fra virksomhed -27.427

Kapitalafkast i kapitalafkastordningen 8.485

Kapitalindkomst fra virksomhed -18.942

Opgørelse af indkomst

Personlig indkomst fra virksomhed 265.376

Bidragsgrundlag af virksomhed 265.376

Beregnet AM-bidrag 21.230

Personlig indkomst i alt 244.146

Renteindtægter 671

Kapitalindkomst fra virksomhed -18.942

Kapitalindkomst i alt -18.271

Fagligt kontingent -3.000

Gaver til forening -2.000

Beskæftigelsesfradrag (8,05 % af 265.376 kr.) -21.363

Ligningsmæssige fradrag -26.363

Skattepligtig indkomst 199.512

Kilde: Egen tilvirkning

Som man kan se, er renteudgifterne fra virksomheden ikke en del af den personlige indkomst, men er i

stedet opgjort under kapitalindkomst. Kapitalafkastet modsvarer dette delvist ved at mindske den

personlige indkomst med 8.485 kr. og tilsvarende øge kapitalindkomsten. Da KAO benyttes i stedet for

VSO, beregnes der ikke nogen rentekorrektion.

Hans personlige indkomst er dermed 244.146 kr., og den skattepligtige indkomst er på 199.512. Hans

personskatter kan hermed beregnes.
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Figur 29: Beregning af indkomstskatter

AM-bidrag 8,00% af 265.376 kr. 21.230

Bundskat 8,08% af 244.146 kr. 19.727

Topskat 15,00% af 0 kr. -

Sundhedsbidrag 4,00% af 199.512 kr. 7.980

Kommuneskat 23,80% af 199.512 kr. 47.484

Kirkeskat 0% af 199.512 kr. -

Skatteværdi af personfradrag for bundskat, 8,08 % -2.964

Skatteværdi af personfradrag for sundhedsbidrag, 4,00 % -1.736

Skatteværdi af personfradrag for komunneskat, 23,80 % -10.329

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -731

Beregnet skat 80.118
Kilde: Egen tilvirkning

Anders Hansen skal dermed betale 80.118 kr. i skat ud fra en personlig indkomst på 244.146 kr. og en

skattepligtig indkomst på 199.512 kr. Hans effektive skatteprocent er 32,82 % svarende til beregnet skat

(80.118) divideret med den personlige indkomst (244.146). Hans skatteværdi af personfradraget er

uændret 15.029 kr. i forhold til figur 26.

9.4 Delkonklusion

Ved anvendelse af KAO skal Anders Hansen for indkomståret 2015 betale 80.118 kr. i skat svarende til

en effektiv skatteprocent på 32,82 %. Kapitalafkastet ved benyttelse af KAO har påvirket den personlige

indkomst negativt med 8.485 kr. og tilsvarende kapitalindkomsten positivt med 8.485 kr. Der beregnes

ikke rentekorrektion ved benyttelse af KAO.
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Kapitel 10 Beregning af opgaven ud fra PSL

Ved beskatning efter personskatteloven er der ingen reguleringer i forhold til kapitalafkast,

rentekorrektion eller fradrag af renteudgifter i den personlige indkomst. Kapitalindkomsten fra figur 21

er derfor uændret, når den skattepligtige indkomst skal opgøres efter PSL.

10.1 Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Da renteudgifter som sagt ikke indgår i den personlige indkomst, er det resultat før renter i Anders

Hansens virksomhed, som skal medtages i den personlige indkomst. Der skal således ikke foretages en

masse indledende beregninger, inden den skattepligtige indkomst kan opgøres, når PSL anvendes.

Indkomsten kan dermed opgøres til nedenstående.

Figur 30: Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Personlig indkomst fra virksomhed 273.860

Bidragsgrundlag af virksomhed 273.860

Beregnet AM-bidrag 21.909

Personlig indkomst i alt 251.952

Renteindtægter 671

Renteudgifter -27.427

Kapitalindkomst i alt -26.756

Fagligt kontingent -3.000

Gaver til forening -2.000

Beskæftigelsesfradrag (8,05 % af 273.860 kr.) -22.046

Ligningsmæssige fradrag -27.046

Skattepligtig indkomst 198.150

Kilde: Egen tilvirkning

Anders Hansens personlige indkomst er dermed 273.860 kr., og den skattepligtige indkomst er på

198.150. Renter fra virksomheden behandles som kapitalindkomst, ved PSL. Personskatterne kan

hermed beregnes.
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10.2 Beregning af skatten

Figur 31: Beregning af indkomstskatter

AM-bidrag 8,00% af 273.860 kr. 21.909

Bundskat 8,08% af 251.952 kr. 20.358

Topskat 15,00% af 0 kr. -

Sundhedsbidrag 4,00% af 198.150 kr. 7.926

Kommuneskat 23,80% af 198.150 kr. 47.160

Kirkeskat 0% af 198.150 kr. -

Skatteværdi af personfradrag for bundskat, 8,8 % -2.964

Skatteværdi af personfradrag for sundhedsbidrag, 4,00 % -1.736

Skatteværdi af personfradrag for komunneskat, 23,80 % -10.329

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -1.070

Beregnet skat 80.710
Kilde: Egen tilvirkning

Anders Hansen skal dermed betale 80.710 kr. i skat ud fra en personlig indkomst på 251.952 kr. og en

skattepligtig indkomst på 198.150 kr. Hans effektive skatteprocent er 32,03 % svarende til beregnet skat

(80.710) divideret med den personlige indkomst (251.952). Hans skatteværdi af personfradraget er

uændret 15.029 kr. i forhold til figur 26 og 29.

10.3 Delkonklusion

Ved anvendelse af PSL skal Anders Hansen for indkomståret 2015 betale 80.710 kr. i skat svarende til en

effektiv skatteprocent på 32,03 %. Der beregnes hverken kapitalafkast eller rentekorrektion i PSL og

ordningen er dermed ”lettere” at benytte, da den ikke kræver en masse beregninger for at opgøre

indkomsten.
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Kapitel 11 Sammenligning af beregninger

Jeg vil i dette kapitel sammenholde opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt den beregnede skat

for hver af de tre beskatningsformer. Ud fra resultaterne vil jeg vurdere, hvilken beskatningsform der er

den mest optimale at anvende for Anders Hansen for indkomståret 2015.

Sammenholdelsen af de tre opgørelser af den skattepligtige indkomst samt den beregnede skat er vist

nedenfor i figur 29.

Figur 32: Sammenholdelse af de tre beskatningsformer

VSO KAO PSL

Personlig indkomst 227.601 244.146 251.952

Kapitalindkomst -288 -18.271 -26.756

Ligningsmæssige fradrag -24.915 -26.363 -27.046

Skattepligtig indkomst 202.398 199.512 198.150

AM-bidrag 19.791 21.230 21.909

Bundskat 18.390 19.727 20.358

Sundhedsbidrag 8.096 7.980 7.926

Kommuneskat 48.171 47.484 47.160

Skatteværdi af personfradrag -15.029 -15.029 -15.029

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -12 -731 -1.070

Beregnet skat 78.865 80.118 80.710

Yderligere skat i forhold til VSO 1.254 1.845

Yderligere skat i forhold til VSO i % 1,6% 2,3%

Effektiv skatteprocent, personlig indkomst 34,65% 32,82% 32,03%

Effektiv skatteprocent, skattepligtig indkomst 38,97% 40,16% 40,73%

Kilde: Egen tilvirkning

11.1 Personlig indkomst

Den personlige indkomst er lavest ved benyttelse af VSO, hvilket skyldes, at virksomhedens

renteudgifter er medtaget heri. Det beregnede AM-bidrag og bundskatten er dermed også lavest ved

VSO, da disse bliver beregnet på grundlag af den personlige indkomst. Ved benyttelse af KAO er den

personlige indkomst højere end VSO men lavere end PSL, hvilket skyldes, at renteudgifterne fra

virksomheden ikke indgår i den personlige indkomst, men der i stedet bliver beregnet et kapitalafkast,

som nedbringer den personlige indkomst og tilsvarende øger kapitalindkomsten. Ved PSL er den

personlige indkomst dermed størst, da der hverken bliver beregnet kapitalafkast, eller at

renteudgifterne fra virksomheden indgår i den personlige indkomst.



Afsluttende hovedopgave, HD(R)

Valg af optimal beskatningsform for personlig virksomhed

Kasper Dahl Pedersen

P a g e 58 | 83

11.2 Kapitalindkomst

Da renteudgifterne fra virksomheden indgår i den personlige indkomst i VSO, er kapitalindkomsten

dermed højest ved VSO. Kapitalindkomsten ved VSO består kun af private renteindtægter samt

kapitalafkast og rentekorrektion. Ved KAO og PSL indgår virksomhedens renteudgifter som sagt ikke i

den personlige indkomst og indgår dermed i stedet i kapitalindkomsten, hvorfor den er væsentligt

mindreo ved KAO og PSL i forhold til VSO. Ved benyttelse af KAO bliver der som sagt beregnet et

kapitalafkast, hvilket er forskellen mellem kapitalindkomsten for KAO og PSL.

11.3 Ligningsmæssige fradrag

Det ligningsmæssige fradrag er ikke helt ens ved de tre beskatningsformer. Dette skyldes

beskæftigelsesfradraget, som bliver beregnet på baggrund af den personlige indkomst før AM-bidrag.

Beskæftigelsesfradraget og de ligningsmæssige fradrag er størst ved PSL, da den personlige indkomst er

størst her. Tilsvarende er de ligningsmæssige fradrag lavest ved benyttelse af VSO, da den personlige

indkomst her er lavest.

Hvis den personlige indkomst før AM-bidrag i alle tre tilfælde var over 315.295 kr. ville

beskæftigelsesfradraget og de ligningsmæssige fradrag være ens i alle tre beskatningsformer, da

maksfradraget på beskæftigelsesfradrag er 26.800 kr. for indkomståret 2015.

11.4 Skattepligtig indkomst

Den skattepligtige indkomst består af den personlige indkomst fratrukket kapitalindkomst og

ligningsmæssige fradrag. Den skattepligtige indkomst er lavest ved PSL, som primært skyldes, at den

personlige indkomst her er størst, hvilket beregner et større AM-bidrag og beskæftigelsesfradrag. Ved

PSL skal der dermed betales mere i AM-bidrag (og bundskat), mens betalingen af sundhedsbidrag og

kommuneskat er lavere, da den skattepligtige indkomst her er mindre.

Samlet set er den største skattebesparelse dog ved benyttelse af VSO, da den beregnede skat er 1.845

kr. (2,3 %) lavere end PSL og 1.254 kr. (1,6 %) lavere end KAO.

11.5 Delkonklusion

Ved benyttelse af VSO skal der betales den mindste skat. Ud fra denne betragtning skulle man mene, at

VSO er den mest optimale ordning at benytte for Anders Hansen for indkomståret 2015. Dog er der jf.

figur 17 og lov nr. 992 16/09/2014 en række ulemper ved at benytte virksomhedsskatteordningen, som

man også skal have med i overvejelserne ved valg at beskatningsordning.
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 VSO er den mest komplicerede beskatningsordning og kræver som udgangspunkt den største

involvering fra revisor

 VSO har et lavere kapitalafkast end KAO, da kapitalafkastgrundlaget er med fradrag af gæld

 Rentekorrektionen mindsker kapitalindkomsten og øger den personlige indkomst, hvilket for

indkomståret 2015 og frem har større effekt grundet lov nr. 992 16/09/2014

Da VSO er den mest komplicerede ordning, grundet alle de forskelle opgørelser og beregninger, kræver

den størst involvering fra revisor. Som man kan se i note 1 i regnskabet (bilag 2), er omkostningerne til

revisor på 35.000 kr. En stor del af dette beløb er til at foretage de skattemæssige beregninger og

opgørelser som det kræves ved benyttelse af VSO. De 35.000 kr. i revisoromkostninger er dermed

hensat med udgangspunkt i, at der benyttes VSO som beskatningsordning for indkomståret 2015. Man

vil derfor kunne spare væsentlige revisoromkostninger ved at benytte en anden ordning end VSO.

Kapitalafkastet ved benyttelse af VSO er på 1.544 kr., mens den i KAO er på 8.485 kr. Da

kapitalafkastgrundlaget er med fradrag af gæld, er kapitalafkastet dermed mindre ved benyttelse af

VSO, som dog giver fradrag af renteudgifterne på 27.427 kr. i den personlige indkomst. Man skal derfor

vurdere, hvordan virksomhedens aktiver udvikler sig i forhold til renteudgifterne, når KAO skal

sammenholdelse med VSO mht. optimalt valg af beskatningsordning.

Da kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen ultimo er negativ, er der blevet beregnet en

rentekorrektion på 2.503 kr. Grundet det nye lovindgreb er rentekorrektionssatsen som sagt forhøjet

med 3 procentpoint oveni kapitalafkastsatsen. Hvis rentekorrektionssatsen ikke var blevet forhøjet, ville

rentekorrektionen kun være på 1.001 kr. Rentekorrektion finder kun sted ved benyttelse af VSO, hvilket

dermed er med til at mindske fordelen ved VSO for Anders Hansen, da denne korrektion endvidere kan

blive større til næste år, såfremt hans kapitalafkastgrundlag eller indskudskonto ikke forbedres.

Det vurderes, at revisoromkostningerne ved at udtræde fra VSO og i stedet benytte KAO, vil være på

omkring 20.000 kr., mens det vil koste 15.000 kr. ved benyttelse af PSL. Der er dermed en skønnet

besparelse på omkring 15-20.000 kr. ved at fravælge VSO. Ved en besparelse på 15-20.000 kr. skal der

dog tages højde for, at omkostningerne tilsvarende falder og den skattepligtige indkomst dermed øges.

Ved valg af VSO var den skattepligtige indkomst før renter på 273.860 kr. mens den ved valg af KAO eller

PSL vil være hhv. 288.860 kr. og 293.860 kr. forudsættende de skønnede revisorbesparelser. Den

skattepligtige indkomst og de beregnede skatter vil dermed se således ud.
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Figur 33: Sammenholdelse af de tre beskatningsformer (korrigeret for revisorbesparelse)

VSO KAO PSL

Oprindeligt resultat af virksomhed 246.433 273.860 273.860

Revisorbesparelse 15.000 20.000

Korrigeret resultat af virksomhed 246.433 288.860 293.860

Kapitalafkast -1.544 -8.485 -

Personlig indkomst fra virksomhed 244.889 280.376 293.860

Personlig indkomst 227.601 257.946 270.352

Kapitalindkomst -288 -18.271 -26.756

Ligningsmæssige fradrag -24.915 -27.570 -28.656

Skattepligtig indkomst 202.398 212.104 214.940

AM-bidrag 19.791 22.430 23.509

Bundskat 18.390 20.842 21.844

Sundhedsbidrag 8.096 8.484 8.598

Kommuneskat 48.171 50.481 51.156

Skatteværdi af personfradrag -15.572 -15.572 -15.572

Kompensation for rentefradragets skatteværdi -12 -731 -1.070

Beregnet skat 78.865 85.934 88.464

Yderligere skat i forhold til VSO 7.070 9.600

Yderligere skat i forhold til VSO i % 9,0% 12,2%

Likviditetsbesparelse i forhold til VSO 7.930 10.400

Effektiv skatteprocent, personlig indkomst 34,65% 33,31% 32,72%

Effektiv skatteprocent, skattepligtig indkomst 38,97% 40,52% 41,16%
Kilde: Egen tilvirkning

Ved valg af KAO, hvor der korrigeres for den øget skattepligtige indkomst som følge af de lavere

revisoromkostninger, vil Anders Hansen dermed skulle betale 7.070 kr. mere i skat, men omvendt sparer

han 15.000 kr. i revisoromkostninger. Dette giver netto dermed en likviditetsbesparelse på 7.930 kr. Ved

valg af PSL vil Anders Hansen skulle betale 9.600 kr. mere i skat, i forhold til VSO, men omvendt spare

20.000 kr. i revisoromkostninger. Dette giver netto dermed en likviditetsbesparelse på 10.400 kr.

På baggrund af disse forhold vil jeg vurdere, at det mest optimale for Anders Hansen er at udtræde af

virksomhedsskatteordningen.

Skattebesparelsen er mellem 1.254 kr. og 1.845 kr. ved anvendelse af VSO, før der korrigeres for

besparelsen i revisoromkostninger, og blot alene på sparet revisorhonorar kan det bedst betale sig at

anvende KAO eller PSL som beskatningsordning, da dette giver en likviditetsbesparelse på hhv. 7.930 kr.

og 10.400 kr. Endvidere har Anders Hansen intet opsparet overskud, hvilket dermed mindsker

konsekvenserne ved at udtræde af VSO, da der dermed ikke udløses en stor beskatning på baggrund af

tidligere års opsparede overskud.
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Regeringens nye indgreb mod VSO har også gjort konsekvenserne større ved at have en negativ

indskudskonto, da rentekorrektionssatsen er blevet øget. Anders Hansen har heller ikke mulighed for at

opspare i virksomheden, så længe indskudskontoen er negativ, hvilket dog ikke er aktuelt i hans

nuværende situation.

Den mest optimale beskatningsform vil på nuværende tidspunkt være PSL, da likviditetsbesparelsen ved

at anvende KAO frem for PSL er på 2.470 kr. Da kapitalafkastsatsen de seneste år kun har været på 2 %,

har fordelen ved at anvende KAO været mindsket i forhold til f.eks. år 2010, hvor satsen var på 4 % 36.

Med den nuværende markedssituation og lave renteniveau, vurderes kapitalafkastet ej heller at stige

væsentligt i den nærmeste fremtid. Endvidere betaler Anders Hansen ikke topskat, hvilket mindsker

skatteværdien ved at ”flytte” kapitalafkastet fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten.

Den letteste og billigste løsning for Anders Hansen er dermed at benytte PSL for indkomståret 2015. Det

betyder dermed, at han skal udtræde af VSO, hvorfor jeg i det efterfølgende kapitel vil gennemgå de

konsekvenser det har, at virksomheden udtræder af ordningen.

Kapitel 12 Udtræden af VSO for virksomheden og opstilling af andre

scenarier

Jf. bilag 2 er al tidligere opsparede overskud fra Anders Hansens virksomhed ”tømt”, hvorfor de

overskydende hævninger i virksomheden måtte trækkes fra indskudskontoen. Hvis Anders Hansen

udtræder af VSO i indkomståret 2015, udløser det dermed ikke nogen yderligere beskatning, da kontoen

for opsparede overskud er nul.

Den negative indskudskonto og det negative kapitalafkastgrundlag vil ikke have nogen betydning for

virksomheden, da dette kun er aktuelt ved benyttelse af VSO (for KAO er kapitalafkastgrundlaget

positivt). Man slipper derfor for en rentekorrektion i indkomståret 2015. Da indskudskontoen og

kapitalafkastgrundlaget er negativt ultimo (og dermed primo for året efter), vil man som minimum også

”spare” en rentekorrektionen for næste indkomstår ved ikke at benytte VSO.

Hvis Anders Hansen i fremtiden vil benytte sig af VSO, skal indskudskontoen opgøres på ny.

Det har dermed ingen skattemæssige konsekvenser for Anders Hansen at udtræde af VSO, da

virksomheden ikke har noget opsparet overskud. Det eneste man skal være opmærksom på er, at

indskudskontoen skal opgøres på ny ved senere indtræden i VSO.

36 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1901299
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Jeg vil i det de næste to kapitler se på to forskellige scenarier for virksomheden og vurdere, om disse

ville ændre min anbefaling af beskatningsordning for Anders Hansen og hans virksomhed. De to

scenarier vil være følgende:

 Scenarie A: Virksomhedens konto for opsparede overskud er primo på 456.000 kr. og

indskudskontoen primo er positiv.

 Scenarie B: Virksomhedens renteudgifter er forhøjet med 50.000 kr., mens resultat før renter er

forhøjet med 110.000 kr. Tilsvarende er kreditorerne faldet med 60.000 kr. for at bøgerne

stemmer debet og kredit.

Kapitel 13 Scenarie A

13.1 Beregning og sammenligning af VSO og PSL

Da virksomhedens konto for opsparede overskud er på 456.000 kr. primo, er der dermed ikke hævet på

indskudskontoen (jf. hæverækkefølgen), hvorfor denne er positiv i dette scenarie. Indskudskontoen er

opgjort til følgende.

Figur 34: Indskudskonto, scenarie A

Opgørelse af indskudskonto

Indskudskonto, primo 532.151

Årets indskud -

Årets hævning -
Indskudskonto, ultimo 532.151

Kilde: Egen tilvirkning

Konto for opsparede overskud er som sagt på 456.000 kr. primo, hvilket tillagt virksomhedsskat beløber

sig til 608.000 kr. Det antages, at virksomhedens opsparede overskud er sket i perioden, hvor

virksomhedsskatten har været på 25 %. Kontoen er således opgjort som følgende.

Figur 35: Opsparede overskud, scenarie A

Virksomheds-
indkomst Acontoskat

Opsparet
overskud

Opsparede overskud

Saldo, primo 608.000 152.000 456.000

Opsparet i året - - -

Hævet i året -184.494 -46.124 -138.371

Saldo, ultimo 423.506 105.876 317.629

Skattepligtigt overskud 246.433

Hævninger i alt -384.804
Hævet fra opsparede overskud -138.371

Kilde: Egen tilvirkning
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Som man kan se, har der været hævninger for 138.371 kr. mere end det skattepligtige overskud. Ved

anvendelse af VSO er dette derfor blevet hævet fra opsparede overskud jf. hæverækkefølgen tillagt

virksomhedsskat. Når VSO benyttes, betyder det dermed, at de 184.494 kr. hæves fra kontoen for

opsparede overskud og tillægges i den personlige indkomst. Den skattepligtige indkomst ser således ud

ved benyttelse af VSO.

Figur 36: Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Opgørelse af den personlige indkomst

Resultat af virksomhed 273.860

Renteudgifter i virksomheden -27.427

Indkomst i virksomheden 246.433

Kapitalafkast i virksomhedsordningen -1.544

Overført fra konto for opsparede overskud tillagt
virksomhedsskat (25 %) 184.494

Personlig indkomst før AM-bidrag 429.383

AM-bidrag -34.351

Personlig indkomst fra virksomheden 395.033

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 1.544
Kapitalindkomst fra virksomheden 1.544

Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Personlig indkomst fra virksomhed 429.383

Bidragsgrundlag af virksomhed 429.383

Beregnet AM-bidrag 34.351

Personlig indkomst i alt 395.033

Renteindtægter 671

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 1.544

Kapitalindkomst i alt 2.215

Fagligt kontingent -3.000

Gaver til forening -2.000

Beskæftigelsesfradrag (8,05 % af 429.383 kr. max. 26.800 kr.) -26.800

Ligningsmæssige fradrag -31.800

Skattepligtig indkomst 365.448

Kilde: Egen tilvirkning

Som man kan se, er indkomsten fra virksomheden på 246.433 kr. det samme som i kapitel 8, hvor VSO

også blev benyttet. Da indskudskontoen i scenarie A er positiv, bliver der ikke beregnet rentekorrektion.

Den personlige indkomst før AM-bidrag er på 429.383 kr., hvilket er 181.991 højere end i kapitel 8, som

skyldes det overførte opsparede overskud på 184.494 kr., og at der ikke er beregnet rentekorrektion på
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2.503 kr. Endvidere er beskæftigelsesfradraget steget, da den personlige indkomst er blevet større. Dog

er den begrænset til 26.800 kr., som er det maksimale beskæftigelsesfradrag for indkomståret 2015.

Personskatterne er beregnet til følgende.

Figur 37: Beregning af indkomstskatter

AM-bidrag 8,00% af 429.383 kr. 34.351

Bundskat 8,08% af 397.248* kr. 32.098

Topskat 15,00% af - kr. -

Sundhedsbidrag 4,00% af 365.448 kr. 14.618

Kommuneskat 23,80% af 365.448 kr. 86.977

Betalt virksomhedsskat -46.124

Skatteværdi af personfradrag, samlet for bundskat, sundhedsbidrag og kommuneskat -15.029

Beregnet skat 106.890

* Personlig indkomst (395.033) + positiv kapitalindkomst (2.215) = 397.248

Kilde: Egen tilvirkning

Da Anders Hansen personlige indkomst efter AM-bidrag er under 459.200 kr., skal han stadig ikke betale

topskat, selvom hans personlige indkomst er 184.494 kr. højere end i kapitel 8. Den beregnede skat er

på 106.890 kr., hvilket er 28.025 kr. mere end i kapitel 8 grundet den øgede personlige indkomst fra

virksomheden. Virksomhedsskatten, som blev betalt i det indkomstår, hvor overskuddet blev opsparet i

virksomheden, fradrages i den beregnede skat.

Da jeg i kapitel 11 konkluderede, at Anders Hansen burde benytte PSL for indkomståret 2015, vil jeg nu

se på hvilke skattemæssige konsekvenser det har at benytte denne beskatningsform, når virksomheden

primo har en konto for opsparede overskud på 456.000 kr. Det skal bemærkes at det skattemæssige

resultat af virksomheden forbliver uændret, selvom der vil være en revisorbesparelse ved at benytte PSL

frem for VSO. Dette gøres for at have et bedre sammenligningsgrundlag mellem de to

beskatningsordningen, da en ændring i det skattemæssige resultat vil ændre hævningerne i figur 35,

hvilket dermed giver to forskellige beregningsgrundlag.

Jf. kapitel 6 vil en udtræden af VSO udløse fuld beskatning af kontoen for opsparede overskud i det

indkomstår, den erhvervsdrivende vælger at udtræde. Det opsparede overskud på 456.000 kr. med

tillæg af virksomhedsskatten på 152.000 kr. kommer dermed til personlig beskatning.

Virksomhedsindkomsten ser således ud.
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Figur 38: Opgørelse af virksomhedsindkomst

Resultat af selvstændig virksomhed (ekskl. renter) 273.860

Overført fra konto for opsparedeoverskud tillagt
virksomhedsskat (25 %) 608.000

Personlig indkomst før AM-bidrag 881.860

AM-bidrag -70.549

Personlig indkomst fra virksomhed 811.312
Kilde: Egen tilvirkning

Man kan her se, at den personlige indkomst er væsentligt større ved valg af PSL, da hele det opsparede

overskud kommer til personlig beskatning modsat ved VSO, hvor det kun var de hævninger, som

oversteg det skattepligtige overskud. Den skattepligtige indkomst kan kort opgøres til følgende.

Figur 39: Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Personlig indkomst før AM-bidrag 881.860

Beregnet AM-bidrag 70.549

Personlig indkomst i alt 811.312

Renteindtægter 671

Renteudgifter -27.427

Kapitalindkomst i alt -26.756

Fagligt kontingent -3.000

Gaver til forening -2.000

Beskæftigelsesfradrag (max. 26.800 kr.) -26.800

Ligningsmæssige fradrag -31.800

Skattepligtig indkomst 752.756

Kilde: Egen tilvirkning

Som man kan se, ved at sammenligne figur 39 og 36, er den personlige indkomst og den skattepligtige

indkomst hhv. 416.279 kr. og 387.308 kr. højere ved benyttelse af PSL fremfor VSO. Jeg vil nu se på, hvor

meget yderligere der skal betales i skat ved at benytte PSL.
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Figur 40: Beregning af indkomstskatter

AM-bidrag 8,00% af 881.860 kr. 70.549

Bundskat 8,08% af 811.312 kr. 65.554

Topskat 15,00% af 352.112 kr. 52.817

Sundhedsbidrag 4,00% af 752.756 kr. 30.110

Kommuneskat 23,80% af 752.756 kr. 179.156

Kirkeskat 0% af 752.756 kr. -

Betalt virksomhedsskat -152.000

Skatteværdi af personfradrag for bundskat, 8,08 % -2.964

Skatteværdi af personfradrag for sundhedsbidrag, 4,00 % -1.736

Skatteværdi af personfradrag for komunneskat, 23,80 % -10.329

Anvendt kompensation for rentefradragets skatteværdi -1.070
Beregnet skat 230.086

Kilde: Egen tilvirkning

Anvendt kompensation for rentefradragets skatteværdi er beregnet ud fra følgende opgørelse.

Figur 41: Opgørelse af kompensation for reduktion i rentefradrag

Negativ kapitalindkomst 26.756

4 % nedslag 1.070

Kompensation for reduktion i rentefradrag 1.070
Kilde: Egen tilvirkning og PSL § 11, stk. 1 og 2

Jf. PSL § 11, stk. 1 beregnes et nedslag i skatten ved negativ kapitalindkomst, som ikke overstiger 50.000

kr. For indkomståret 2015 udgør nedslaget 4 % af den negative kapitalindkomst jf. PSL § 11, stk. 2

Den beregnede skat er på 230.086 kr., hvilket er 123.196 kr. mere end ved benyttelse af VSO. Dette

skyldes, den øgede personlige indkomst fra virksomheden, hvor hele det opsparede overskud er blevet

personligt beskattet. Virksomhedsskatten som blev betalt i det indkomstår, hvor overskuddet blev

opsparet i virksomheden, fradrages i den beregnede skat.

Som forventet stiger den beregnede skat som følge af den øgede personlige indkomst. Der skal dog

ligges særligt mærke til, at der betales en topskat på 52.817 kr., da den personlige indkomst efter AM-

bidrag overstiger bundgrænsen for topskat med 352.122 kr. (811.312 – 459.200). Ved benyttelse af PSL

betales der dermed en ”ekstra” skat i form af topskatten, som ikke skulle betales ved benyttelse af VSO.

Da det i kapitel 11 blev vurderet, at PSL var økonomisk mere fordelagtig end KAO, vurderes det ikke

relevant at inddrage denne ordning i dette scenarie, da de skattemæssige konsekvenser ved udtræden

af VSO er ens ved benyttelse af PSL og KAO. Den eneste forskel mellem disse to ordninger vil være

kapitalafkastet, som ikke ændrer sig i dette scenarie, da opsparede overskud ikke påvirker

kapitalafkastgrundlaget.
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13.2 Delkonklusion

Der er i nedenstående figur lavet en sammenholdelse mellem de to beskatningsordninger for lettere at

kunne konkludere, hvilken ordning Anders Hansen burde vælge ud fra det opstillet scenarie. Den

effektive skatteprocent for den personlige- og skattepligtige indkomst er også medtaget for at bidrage til

beslutningsgrundlaget.

Figur 42: Sammenligning mellem VSO og PSL, scenarie A

VSO PSL

Personlig indkomst 395.033 811.312

Skattepligtig indkomst 365.448 752.756

AM-bidrag 34.351 70.549

Bundskat 32.098 65.554

Topskat - 52.817

Sundhedsbidrag 14.618 30.110

Kommuneskat 86.977 179.156

Skatteværdi af personfradrag -15.029 -15.029

Kompensation for rentefradrag - -1.070

Betalt virksomhedsskat -46.124 -152.000

Beregnet skat 106.890 230.086

Yderligere skat i forhold til VSO 123.196

Effektiv skatteprocent, personlig indkomst 27,06% 28,36%
Effektiv skatteprocent, skattepligtig indkomst 29,25% 30,57%

Kilde: Egen tilvirkning

Som man kan se, er den effektive skatteprocent for både den personlige- og skattepligtige indkomst en

anelse større ved benyttelse af PSL. Som udgangspunkt ville man forvente, at den effektive

skatteprocent var lavere ved PSL, da en væsentligt større del af den personlige indkomst her kommer fra

overført opsparet overskud, hvor der allerede er betalt en virksomhedsskat på 25 %. Opsparet overskud,

som kommer til personlig beskatning, vil derfor altid have en lavere effektiv skatteprocent end

almindeligt virksomhedsoverskud, da der af det almindelige virksomhedsoverskud ikke er betalt en

foreløbig virksomhedsskat.

Den høje effektive skatteprocent skyldes derfor den ”ekstra” betalte skat i form af topskatten. Hvis der

ved benyttelse af PSL ikke var betalt topskat, ville den effektive skatteprocent for den personlige- og

skattepligtige indkomst være hhv. 21,85 % og 23,55 %. Topskatten har derfor en væsentlig påvirkning på

vurderingen af, hvilken beskatningsform Anders Hansen i dette scenarie burde benytte.
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Når det skal vurderes, om hvorvidt Anders Hansen burde vælge PSL og VSO for indkomståret 2015, er

der flere faktorer, som skal overvejes.

Jf. kapitel 11 blev det skønnet, at der ville være en revisorbesparelse på omkring 20.000 kr. om året ved

benyttelse af PSL. På kort sigt opvejer det dog ikke den ekstra skattebetaling på 52.817 kr. i form af

topskatten. Ud over topskatten er de andre skattetyper også højere ved PSL, grundet den øgede

personlige indkomst, hvilken betyder, at den samlede skattebetaling bliver 123.196 kr. større ved PSL.

Dette må for en erhvervsdrivende som Anders Hansen anses som et væsentligt beløb, og det skal

dermed også vurderes om Anders Hansens privatøkonomi kan ”bære” en sådan ekstra skattebetaling.

Hvis han bliver i VSO, har han mulighed for at nedbringe det opsparede overskud gradvist over årene og

endvidere spare topskatten i stedet for at skulle beskattes for det fulde beløb på én gang. Dette

forudsætter dog, at Anders Hansens hævninger overstiger det skattepligtige overskud, da han ellers ikke

ville kunne hæve af det opsparede overskud, og at overskuddet er under topskattegrænsen, da han

ellers alligevel skal betale topskat. Man bliver derfor også nødt til at vurdere forventningerne til

fremtiden for hans virksomhed.

Hvis Anders Hansen forventer, at hans virksomheds indtjening forbedres i den nærmeste fremtid, og det

skattepligtige overskud samt hævninger vil ligge på omkring topskattegrænsen eller over, vurderes det,

at han burde udtræde af VSO i dette indkomstår. Dette skyldes, at hvis hans overskud og hævninger er

over topskattegrænsen, har han alligevel ikke mulighed for at nedbringe sit opsparede overskud

(hævninger > overskud) samt benytte muligheden for at topskatteoptimere i VSO. Han ville i dette

tilfælde have en større fordel ved at spare de nuværende og fremtidige revisoromkostninger, såfremt

hans privatøkonomi kan bære den ekstra skattebetaling ved at benytte PSL. Selvom han skal betale

52.817 kr. i topskat, vil han ikke kunne spare dette på længere sigt, da hans indtjening og hævninger

ligger over topskattegrænsen.

En mere sandsynlig forventning til fremtiden for Anders Hansens vil dog være, at hans indtjening og

hævninger vil ligge under topskattegrænsen i den nærmeste fremtid, da dette har været tilfældet de

seneste to år, og at finanskrisen fortsat sætter sit præg på konjunkturen i Danmark. Ved disse

forudsætninger vil jeg anbefale Anders Hansen at blive i VSO for indkomståret 2015. Min anbefaling er,

at Anders Hansen for dette indkomstår ønsker en personlig indkomst op til topskattegrænsen og
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hensætter differencen til senere hævning for på den måde at nedbringe det opsparede overskud så

meget som muligt uden at skulle betale topskat.

Jf. figur 22 er topskattegrænsen før AM-bidrag på 459.200 kr., hvilket er 499.130 kr. før AM-bidrag.

Jf. figur 36 er den nuværende personlige indkomst før AM-bidrag på 429.383 kr., hvilket vil sige at den

personlige indkomst skal forøges med 69.747 kr. Konto for opsparede overskud inkl. virksomhedsskat vil

ultimo dermed være på 353.759 kr. mod 608.000 kr. primo. Se nedenstående figur for opgørelse heraf.

Figur 43: Opsparede overskud, scenarie A

Virksomheds-
indkomst Acontoskat

Opsparet
overskud

Opsparede overskud

Saldo, primo 608.000 152.000 456.000

Opsparet i året - - -

Hævet i året -184.494 -46.124 -138.371

Yderligere hævning, overført til konto for
hensættelse til senere hævning -69.747 -17.437 -52.310
Saldo, ultimo 353.759 88.440 265.319

Kilde: Egen tilvirkning

Hvis Anders Hansen efterfølgende vælger at udtræde af VSO i indkomståret 2016, vil den personlige

indkomst ”kun” tillægges med 353.759 kr., hvilket er 254.241 kr. mindre end, hvis han valgte at udtræde

i år 2015.

Såfremt en udtræden i indkomståret 2016 stadig vil udløse en væsentlig topskattebetaling og overstige

besparelse i revisoromkostninger, vil jeg anbefale, at Anders Hansen foretager samme ”øvelse” igen for

dette indkomstår, så det opsparede overskud nedbringes yderligere. Dette er som sagt under

forudsætning af, at hans hævninger og indtjening er under topskattegrænsen. På denne måde undgår

Anders Hansen at betale topskat, og hans skattebetaling af det opsparede overskud udjævnes over flere

indkomstår.

Hvis en virksomhed med en væsentlig konto for opsparede overskud overvejer at udtræde af VSO, er

det derfor som udgangspunkt mest fordelagtigt at nedbringe denne konto så meget som muligt, inden

udtræden vælges, da det ellers udløser en væsentlig skattebetaling, og man endvidere bliver yderligere

beskattet i form af topskatten.
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Kapitel 14 Scenarie B

14.1 Beregning og sammenligning af VSO og PSL

I dette scenarie er virksomhedens renteudgifter forhøjet med 50.000 kr. mens resultat før renter er

steget med 110.000 kr. Tilsvarende er kreditorerne faldet med 60.000 kr. Virksomhedens skattepligtige

resultat er således.

Figur 44: Virksomhedens resultat, scenarie B

VSO PSL

Overskud af virksomhed før renter 383.860 403.860*

Renteindtægter - -

Renteudgifter 77.427 77.427

306.433 326.433

*Er 20.000 kr. højere end VSO som følge af lavere revisoromkostninger

Kilde: Egen tilvirkning

Da det i kapitel 11 blev vurderet, at PSL var økonomisk mere fordelagtig end KAO, vurderes det ligesom i

scenarie A ikke relevant at inddrage denne ordning i scenarie B. Den eneste forskel mellem PSL og KAO

er som sagt kapitalafkast, hvilket ikke ændrer sig ved forhøjede renter, overskud eller kreditorer, da

dette beregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget primo.

Da en af de væsentligste fordele ved at benytte VSO er, at man kan få fradrag for renteudgifterne i den

personlige indkomst, har jeg i dette scenarie forhøjet dem med 50.000 kr. for at se, om det ændrer på

min tidligere konklusion i kapitel 11. Endvidere er resultat før renter forhøjet med 110.000 kr. for at øge

den personlige indkomst og dermed øge den eventuelle skattebesparelse ved at vælge VSO. Faldet i

kreditorerne på 60.000 kr. er medtaget for at bogføringen stemmer.

På baggrund af disse ændringer er indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget ultimo opgjort til

følgende. Primoværdierne er uændret, da der kun er ændret på tallene for indkomståret 2015.
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Figur 45: Indkudskonto og kapitalafkastgrundlag ultimo, scenarie B

2015 Før ændring

Opgørelse af indskudskonto

Indskudskonto, primo 32.166 32.166

Årets indskud - -

Årets hævning -78.371 -138.371

Indskudskonto, ultimo -46.205 -106.205

31/12 2015 Før ændring

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag

Kapitalindestående, jf. årsrapport 65.317 5.317

Regnskabsmæssig værdi, periodeafgrænsningsposter -49.038 -49.038

Regnskabsmæssig værdi, indretning af lejede lokaler -256.056 -256.056

Skattemæssig værdi, indretning af lejede lokaler 112.800 112.800

Regnskabsmæssig værdi, driftsmidler -188.687 -188.687

Skattemæssig værdi, driftsmidler 325.609 325.609
Kapitalafkastgrundlag 9.945 -50.055

Kilde: Egen tilvirkning

Som man kan se i ovenstående figur, er indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget påvirket positivt

med 60.000 kr. som følge af ændringerne i scenarie B. Hævningerne på indskudskontoen er blevet

mindre, da det skattemæssige overskud er forhøjet, hvilket også har øget kapitalindeståendet

(egenkapitalen) i virksomheden. Dette betyder dermed, at der ikke skal foretages rentekorrektion, da

kapitalafkastgrundlaget ultimo nu er blevet positivt.

Den skattepligtige indkomst og beregnede skatter ved benyttelse af VSO kan hermed opgøres til

følgende.
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Figur 46: Opgørelse af den skattepligtige indkomst og skatter, VSO

Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Personlig indkomst fra virksomhed 304.889

Beregnet AM-bidrag 24.391

Personlig indkomst i alt 280.498

Renteindtægter 671

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 1.544

Kapitalindkomst i alt 2.215

Fagligt kontingent -3.000

Gaver til forening -2.000

Beskæftigelsesfradrag (8,05 % af 304.889 kr. max. 26.800 kr.) -25.916

Ligningsmæssige fradrag -30.916

Skattepligtig indkomst 251.797

Beregning af personskatter

AM-bidrag 8,00% af 304.889 kr. 24.391

Bundskat 8,08% af 282.713 * kr. 22.843

Sundhedsbidrag 4,00% af 251.797 kr. 10.072

Kommuneskat 23,80% af 251.797 kr. 59.928

Skatteværdi af personfradrag, samlet for bundskat, sundhedsbidrag og kommuneskat -15.029

Beregnet skat 102.205

*Personlig indkomst (280.498) + positiv kapitalindkomst (2.215) = 282.713

Kilde: Egen tilvirkning

Den personlige indkomst fra virksomheden før AM-bidrag er på 304.889 kr., hvilket er 57.497 kr. mere

end ved benyttelse af VSO i kapitel 11. Forskellen er den forhøjede virksomhedsindkomst på 60.000 kr.

samt rentekorrektionen på 2.503 kr., som ikke beregnes i dette scenarie, da kapitalafkastgrundlaget

ultimo er positivt. Den beregnede skat er på 102.205 kr., hvilket er 23.340 kr. mere end i kapitel 11 som

følge af den forhøjede personlige indkomst.

Da der ikke beregnes en rentekorrektion, er kapitalindkomst i dette scenarie positiv. Det positive beløb

bliver dermed tillagt i beregningsgrundlaget for bundskatten (og evt. topskat) jf. kapitel 2.

Jeg vil nu opgøre den skattepligtige indkomst og beregnede skatter ved benyttelse af PSL.
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Figur 47: Opgørelse af den skattepligtige indkomst og skatter, PSL

Opgørelse af den skattepligtige indkomst

Personlig indkomst fra virksomhed 403.860

Beregnet AM-bidrag 32.309

Personlig indkomst i alt 371.552

Renteindtægter 671

Renteudgifter -77.427

Kapitalindkomst i alt -76.756

Fagligt kontingent -3.000

Gaver til forening -2.000

Beskæftigelsesfradrag (8,05 % af 383.860 kr. max. 26.800 kr.) -26.800

Ligningsmæssige fradrag -31.800

Skattepligtig indkomst 262.996

Beregning af personskatter

AM-bidrag 8,00% af 383.860 kr. 32.309

Bundskat 8,08% af 353.152 kr. 30.021

Topskat 15,00% af - kr. -

Sundhedsbidrag 4,00% af 244.596 kr. 10.520

Kommuneskat 23,80% af 244.596 kr. 62.593

Kirkeskat 0% af - kr. -

Anvendt kompensation for rentefradragets skatteværdi -2.000

Skatteværdi af personfradrag, samlet for bundskat, sundhedsbidrag og kommuneskat -15.029

Beregnet skat 118.414

Kilde: Egen tilvirkning

Som sagt bliver der kun beregnet nedslag af negativ kapitalindkomst på op til 50.000 kr., hvorfor

kompensationen kun er på 2.000 kr. (4 % af 50.000 kr. for indkomståret 2015), selvom den negative

kapitalindkomst er på 76.756 kr. Den beregnede skat er på 118.414 kr., hvilket er 29.950 kr. mere end i

figur 33 som følge af den forhøjede personlige indkomst.

Jeg vil nu, ud fra de nye beregninger i scenarie B, vurdere om disse ændringer vil påvirke min tidligere

konklusion fra kapitel 11 om at vælge PSL som mest optimale beskatningsform.
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14.2 Delkonklusion

Figur 48: Sammenligning mellem VSO og PSL, scenarie A

VSO PSL

Personlig indkomst 280.498 371.552

Skattepligtig indkomst 251.797 262.996

AM-bidrag 24.391 32.309

Bundskat 22.843 30.021

Sundhedsbidrag 10.072 10.520

Kommuneskat 59.928 62.593

Skatteværdi af personfradrag -15.029 -15.029

Kompensation for rentefradrag - -2.000

Beregnet skat 102.205 118.414

Yderligere skat i forhold til VSO 16.209

Yderligere skat i forhold til VSO i % 15,9%

Effektiv skatteprocent, personlig indkomst 36,44% 31,87%
Effektiv skatteprocent, skattepligtig indkomst 40,59% 45,02%

Kilde: Egen tilvirkning

Som man kan se, er der en væsentlig forskel mellem VSO og PSL mht. den effektive skatteprocent.

Skatteprocenten for den personlige indkomst er ca. 5 procentpoint lavere ved PSL, mens den for den

skattepligtige indkomst er ca. 4,5 procentpoint højere ved PSL i forhold til VSO. Dette skyldes, at

renteudgifterne udgør en stor del af virksomhedens skattepligtige overskud, som dermed giver en

væsentlig forskel i den personlige indkomst mellem VSO og PSL. Dette betyder også, at den beregnede

skat er 16.209 kr. eller 15,9 % større ved benyttelse af PSL. Forskellen skyldes primært summen af det

forhøjede AM-bidrag og bundskat, da disse beregnes af den personlige indkomst samt kompensationen i

rentefradraget, da kapitalindkomst er negativ ved PSL.

Jf. kapitel 11 blev det skønnet, at der ville være en revisorbesparelse på omkring 20.000 kr. om året ved

benyttelse af PSL, hvilket dermed stadig er større end skattebesparelsen vedbenyttelse af VSO på 16.209

kr.

Selvom at renteudgifterne forhøjes med 50.000 kr., og resultat før renter forhøjes med 110.000 kr., er

skattebesparelsen stadig væsentligt lavere end revisorbesparelsen, når man sammenholder VSO med

PSL. Der beregnes i dette scenearie ej heller en rentekorrektion ved benyttelse af VSO, hvilket endvidere

øger fordelene ved at benytte VSO.

Jeg vil derfor stadig vurdere, at det mest optimale rent økonomisk for virksomheden og Anders Hansen

er at benytte PSL. Det har i dette scenarie ingen skattemæssige konsekvenser at udtræde af VSO, og da
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vi som revisor kan give et nedslag i honoraret på skønnet 20.000 kr., er det mest optimale for Anders

Hansen at vælge PSL for indkomståret 2015, da den økonomiske besparelse ved PSL er væsentligt større

end skattebesparelsen ved at benytte VSO.

Høje renteudgifter og et forhøjet overskud gør altså stadig ikke VSO til den mest optimale

beskatningsordning rent økonomisk i forhold til PSL.

Det lader dermed til, at virksomhedsskatteordningen først bliver at foretrække ved tre typer af

situationer.

1. Hvis virksomhedsejeren selv er i stand til at opgøre virksomhedens skattepligtige indkomst samt de

forskellige VSO-opgørelser. Den erhvervsdrivende vil således ikke behøve involvering fra revisor og

revisoromkostningerne bespares dermed.

2. Hvis virksomhedens skattepligtige overskud er væsentligt over topskattegrænsen og har væsentlige

renteudgifter.

Såfremt den erhvervsdrivende vælger at lade sig beskatte over topskattegrænsen og hermed skal

betale topskat af sit overskud, vil skatteværdien af renteudgifterne stige væsentligt,37 og det vil

dermed være mere sandsynligt at skattebesparelsen vil overstige besparelsen i

revisoromkostninger.

Såfremt den erhvervsdrivende ikke vælger at lade sig beskatte over topskattegrænsen og i stedet

opsparer en del af overskuddet, vil det kun være en fordel at benytte VSO, hvis det opsparede

overskud senere hen kan benyttes til at topskatteoptimere (hensætte til senere hævning). Hvis

virksomhedsoverskuddet ikke forventes at ligge under topskattegrænsen, vil der uundgåeligt svares

topskat af det opsparede overskud i fremtiden, og der vil dermed blot være tale om en udskydelse

af topskattebetaling (samt de resterende personskatter), hvorfor en besparelse i

revisoromkostningerne år for år vil være mere rentabel. Det skal dog tages i mente, at der for nogle

virksomheder, f.eks. advokater og lign., kan være en nutidsværdi-besparelse (ud fra en DCF-

betragtning38) ved at udskyde skatten, såfremt det opsparet overskud er på et særligt stort niveau.

Dette belyses dog ikke yderligere, da det ej vurderes relevant i forhold til den type af virksomheder,

som opgaven omhandler.

37 Topskatten beregnes på baggrund af den personlige indkomst og øger dermed skatteværdien af renteudgifterne
med 15 procentpoint, når de fradrages i den personlige indkomst
38 Tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme, hvilket i dette tilfælde vil være skattebetalinger
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3. Hvis der i virksomheden er væsentlige opsparede overskud som vist i kapitel 13.

Det tyder dermed på, at personligt ejet virksomheder med et skattepligtige overskud, der ligger under

topskattegrænsen og ikke har væsentlige opsparede overskud, i overvejende grad ikke burde benytte

VSO, da den øgede kompleksitet og revisoromkostninger overstiger den mulige skattebesparelse.

Kapitel 15 Konklusion

Såfremt en virksomhedsejer opfylder definitionen som en erhvervsdrivende, kan han lade sig beskatte

efter tre beskatningsformer. Som erhvervsdrivende kan man vælge at indtræde i enten

virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, som følger Virksomhedsskatteloven, eller

undlade at indtræde i en ordning og i stedet blot blive beskattet efter de almindelige regler i

Personskatteloven.

Følgende problemformulering er forsøgt besvaret i opgaven:

”Hvilken beskatningsform er den mest optimale for kundens virksomhed?”

Formålet med denne opgave har været at vurdere, hvilken af de tre beskatningsformer der vil være

mest optimal at benytte for indkomståret 2015, ud fra en konkret opgave hvor virksomheden har været

negativt præget af finanskrisen. Virksomheden har historisk haft en høj indtjening (og dermed oftest har

benyttet VSO), mens indtjeningen under finanskrisen har været faldende.

I den teoretiske del af opgaven er fordele og ulemper samt ligheder og uligheder ved de tre

beskatningsformer blevet gennemgået, og følgende er blevet konkluderet:

 Ved benyttelse af VSO kan renteudgifterne fradrages i den personlige indkomst, fremfor i

kapitalindkomsten, som er tilfældet i de to andre beskatningsformer. Dette giver dermed en

større skatteværdi af renterne.

 I VSO, bliver der på baggrund af den skattepligtige egenkapital (såfremt den er positiv), beregnet

et kapitalafkast,39 som mindsker den personlige indkomst og tilsvarende øger

kapitalindkomsten. Dette giver, ligesom med renteudgifterne, en øget skatteværdi. Ved

benyttelse af KAO bliver der også beregnet et kapitalafkast, der som udgangspunkt er større end

i VSO, da beregningsgrundlaget her er på baggrund af de skattepligtige aktiver fratrukket

kreditorerne, i stedet for nettoaktiverne som i VSO. Der beregnes ikke kapitalafkast i PSL.

39 2 % for indkomståret 2014
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 Ved benyttelse af VSO er det muligt at opspare i virksomheden, såfremt ens skattepligtige

overskud overstiger årets hævninger. Man kan her vælge at betale en foreløbig

virksomhedsskat, som svarer til selskabsskattesatsen (23,5 % i 2015) og dermed udskyde den

personlige beskatning af det opsparede overskud. Dette er ikke mulighed i PSL og kun en

begrænset mulighed i KAO. Ved benyttelse af KAO kan man højest opspare 25 % af overskuddet,

og det skal endvidere indsættes på en bundet bankkonto i min. 3 måneder. Dette er i praksis en

sjældent benyttet mulighed.

 I VSO er der også mulighed for at lade sig beskatte af mere end virksomhedens overskud

(indkomstudjævne), hvilket kan benyttes til at topskatteoptimere. Konkret vil det sige, at hvis

overskuddet er under topskattegrænsen, kan man lade sig beskatte op til grænsen, hvorved der

opstår en hensættelse til senere hævning, og hvis indkomsten året efter er over

topskattegrænsen, kan man modregne hensættelsen i indkomsten og dermed nedbringe

beregningsgrundlaget for topskatten. Dette er ikke en mulighed i hverken KAO eller PSL, hvor

virksomhedens fulde overskud skal personligt beskattes i det indkomstår, som det er indtjent. I

KAO kan man, som tidligere nævnt, benytte konjunkturudligningsordningen.

 En af de væsentligste ulemper ved at benytte VSO er dens kompleksitet. Ordningen kræver som

oftest involvering fra en revisor, da der er mange regler og opgørelser, som der skal tages

hensyn til. Revisoromkostningerne er derfor som regel væsentligt større, når VSO benyttes

fremfor KAO og PSL.

 KAO er mere simpel end VSO, og den væsentligste fordel er beregning af kapitalafkastet.

Ordningen kræver en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget samt beregning af kapitalafkastet.

Revisor arbejde forbundet hermed vil derfor være lavere end ved benyttelse af VSO.

 PSL er den mest simple ordning en erhvervsdrivende kan benytte. Her er det eneste krav, at

man opfylder Mindstekravsbekendtgørelsen. Dog har den ingen af fordelene ved hverken VSO

eller KAO. Involveringen af revisor og dennes arbejde er typisk lavest ved benyttelse af PSL, da

den ikke kræver nogen form for opgørelser, som man ser i KAO og VSO.

Ved hjælp af mit teoretiske afsnit har jeg vurderet hvilken beskatningsordning der rent økonomisk har

været mest fordelagtigt for den givne opgave. Opgaven omhandler Café Smørblomst, der hidtidigt har
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været drevet i VSO. Café Smørblomst har de seneste år har været negativt præget af finanskrisen,

hvilken har resulteret i en faldende indtjening. I nedenstående figur er vist virksomhedens finansielle

data i hovedtal for indkomståret 2015.

Figur 49: Hovedtal for virksomheden

Overskud af virksomhed før renter 273.860

Renteudgifter -27.427

Skattepligtigt overskud 246.433

Indskudskonto, primo 32.166

Indskudskonto, ultimo -106.205

Kapitalafkastgrundlag, primo 77.215

Kapitalafkastgrundlag, ultimo -50.055

Beregnet kapitalafkast 1.544

Beregnet rentekorrektion 2.503

Årets kontante hævninger 384.804

Konto for opsparede overskud -

Kilde: Bilag 2

Den personlige- og skattepligtige indkomst er herefter blevet beregnet ved benyttelse af alle tre

beskatningsformer. Beregningerne gav følgende udkom.

Figur 50: Sammenholdelse af de tre beskatningsformer

VSO KAO PSL

Personlig indkomst 227.601 244.146 251.952

Kapitalindkomst -288 -18.271 -26.756

Ligningsmæssige fradrag -24.915 -26.363 -27.046

Skattepligtig indkomst 202.398 199.512 198.150

Beregnet skat 78.865 80.118 80.710

Yderligere skat i forhold til VSO 1.254 1.845

Yderligere skat i forhold til VSO i % 1,6% 2,3%

Effektiv skatteprocent, personlig indkomst 34,65% 32,82% 32,03%

Effektiv skatteprocent, skattepligtig indkomst 38,97% 40,16% 40,73%

Kilde: Figur 32

Som man kan se, skal der betales mindst i skat ved at benytte VSO, mens PSL giver den største

skattebetaling. VSO vurderes dog ikke at være det mest optimale valg af beskatningsordning for den

erhvervsdrivende, hvilket skyldes revisoromkostningerne. Jf. note 1 i virksomhedsregnskabet (bilag 2) er
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omkostningerne til revisor hensat til at være på 35.000 kr. En stor del af dette beløb er til at foretage de

skattemæssige beregninger og opgørelser, som det kræves ved benyttelse af VSO. Beløbet er dermed

hensat med udgangspunkt i, at der benyttes VSO som beskatningsordning for indkomståret 2015. Man

vil derfor kunne spare væsentlige revisoromkostninger ved at benytte en anden ordning end VSO, som

mere end opvejer den yderligere skattebetaling, man måtte have ved benyttelse af en anden

beskatningsordning.

Det er i opgaven forudsat, at revisoromkostningerne ved at udtræde af VSO og i stedet benytte KAO vil

være på omkring 20.000 kr., mens det vil koste 15.000 kr. ved benyttelse af PSL. Når der korrigeres for

denne besparelse, hvilket dermed øger virksomhedens skattepligtige overskud, vil den skattepligtige

indkomst og de beregnede skatter for de tre beskatningsformer se således ud

Figur 51: Sammenholdelse af de tre beskatningsformer (korrigeret for revisorbesparelse)

VSO KAO PSL

Oprindeligt resultat af virksomhed 246.433 273.860 273.860

Revisorbesparelse 15.000 20.000

Korrigeret resultat af virksomhed 288.860 293.860

Kapitalafkast -1.544 -8.485 -

Personlig indkomst fra virksomhed 244.889 280.376 293.860

Personlig indkomst 227.601 257.946 270.352

Kapitalindkomst -288 -18.271 -26.756

Ligningsmæssige fradrag -24.915 -27.570 -28.656

Skattepligtig indkomst 202.398 212.104 214.940

Beregnet skat 78.865 85.934 88.464

Yderligere skat i forhold til VSO 7.070 9.600

Yderligere skat i forhold til VSO i % 9,0% 12,2%

Likviditetsbesparelse i forhold til VSO 7.930 10.400

Effektiv skatteprocent, personlig indkomst 34,65% 33,31% 32,72%

Effektiv skatteprocent, skattepligtig indkomst 38,97% 40,52% 41,16%

Ved valg af KAO vil Anders Hansen skulle betale 7.070 kr. mere i skat, men omvendt sparer han 15.000

kr. i revisoromkostninger. Dette giver netto dermed en likviditetsbesparelse på 7.930 kr. Ved valg af PSL

vil Anders Hansen skulle betale 9.600 kr. mere i skat, i forhold til VSO, men omvendt spare 20.000 kr. i

revisoromkostninger. Dette giver netto dermed en likviditetsbesparelse på 10.400 kr.

Der er dermed en likviditetsbesparelse hhv. 7.930 kr. eller 10.400 kr. ved at fravælge VSO.
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Det vurderes dermed, at det mest optimale for den erhvervsdrivende er at udtræde af

virksomhedsskatteordningen, da skattebesparelsen er væsentligt mindre end de yderligere

omkostninger til revisor. Endvidere er der ikke noget opsparet overskud i virksomheden, hvorfor det

ikke vil have nogen skattemæssige konsekvenser at udtræde af VSO.

Den mest optimale beskatningsform vil på nuværende tidspunkt være PSL, da Likviditetsbesparelsen ved

at anvende PSL frem for KAO er på 2.470 kr. Fordelen ved at benytte PSL frem for de to andre ordninger

skyldes især, at den personlige indkomst for den erhvervsdrivende er under topskattegrænsen, hvilket

mindsker skatteværdien ved at mindske den personlige indkomst og øge kapitalindkomsten.

Der er herefter opstillet to forskelle scenarier (A og B) for virksomheden for at undersøge, om dette vil

ændre på valget af beskatningsordning.

I scenarie A er virksomhedens konto for opsparede overskud primo på 456.000 kr., og indskudskontoen

primo er positiv. Her blev konklusionen, at det på kort sigt bedst kunne svare sig at blive i VSO, da en

udtræden vil udløse en merskat i forhold til VSO på 123.196 kr., hvoraf 52.817 kr. består af topskat.

Dette opvejer dermed ikke en eventuel besparelse i revisoromkostningerne.

I scenarie B er virksomhedens renteudgifter forhøjet med 50.000 kr., mens resultat før renter er forhøjet

med 110.000 kr. Endvidere var resultat af virksomheden 20.000 kr. højere ved benyttelse af PSL, som

følge af de lavere revisoromkostninger. Her ville skattebesparelsen være på ca. 16.209 kr. ved at benytte

VSO frem for PSL. Jf. kapitel 11 blev det skønnet, at der ville være en revisorbesparelse på omkring

20.000 kr. om året ved benyttelse af PSL. Konklusionen i dette scenarie blev dermed, at PSL stadig er det

mest optimale valg af beskatningsordning for den erhvervsdrivende, selvom at renteudgifterne forhøjes

med 50.000 kr., og resultat før renter forhøjes med 110.000 kr.

Ved valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende (både i den konkrete opgave og

generelt) tyder det på, at personligt ejede virksomheder med et skattepligtigt overskud, der ligger under

topskattegrænsen, og ikke har væsentlige opsparede overskud, i overvejende grad ikke burde benytte

VSO, da den øgede kompleksitet og de yderligere revisoromkostninger overstiger den mulige

skattebesparelse. Det er som udgangspunkt mest økonomisk rentabelt at benytte enten KAO eller PSL,

da dette medfører en væsentlig besparelse i revisoromkostninger.

Virksomheder i VSO med en generel indtjening under topskattegrænsen (ca. 500.000 kr. før AM-bidrag

for indkomståret 2015) og intet væsentligt opsparet overskud burde i høj grad overveje, om deres valg
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af beskatningsordning er det økonomisk mest optimale, når besparelsen af revisoromkostninger også

inddrages i vurderingen.

Kapitel 16 Perspektivering

Opgaven har indtil videre omhandlet de gældende skatteregler for indkomståret 2015, hvor

konklusionen har været, at ud fra den type af virksomhed som der beskrives i casen, er PSL den mest

optimale beskatningsform. Lov nr. 992 16/09/2014 er også blevet inddraget og redegjort for i opgaven,

hvor den primært først har haft effekt for indkomståret 2015.

Men hvor stor effekt vil den nye lov have på valg af beskatningsform i fremtiden?

Forholdet mellem den private økonomi og virksomhedsøkonomien er blevet væsentligt mere

opstrammet, hvor særligt den nye regel omkring sikkerhedsstillelse af virksomhedens aktiver til privat

finansiering, kan have store konsekvenser. Som nævnt i kapitel 3, anses det som en hævning, hvis

aktiver i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen, dog

maksimalt værdien af sikkerheden målt på det tidspunkt, sikkerhedsstillelsen oprettes. For

erhvervsdrivende med væsentlige sikkerhedsstillelser, kan dette have store konsekvenser, da det vil

udløse en høj skattebetaling, uden sammenhæng med virksomhedens indtjening.

Da der er tale om en helt ny lovændring, vil praksis for dette først blive afklaret i de kommende år, i takt

med at der kommer afgørelser på konkrete sager. Generelt kan man for lov nr. 992 16/09/2014 sige, at

de nye indgreb i VSO, herunder også den forhøjet rentekorrektion samt fjernelse af mulighed for

opsparing ved negativ indskudskonto, har mindsket nogle af de historiske fordele som der har været ved

benyttelse af ordningen.

Lov nr. 992 16/09/2014 kan derfor i fremtiden, have stor effekt på valg af beskatningsform for

personlige erhvervsdrivende og kan være endnu et incitament til at vælge PSL eller KAO, fremfor VSO,

da disse ordninger ikke påvirkes af de nye indgreb. Endvidere kan det heller ikke udelukkes, at der i

fremtiden kan komme nye indgreb, hvilket kunne øge kompleksiteten i virksomhedsordningen.
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Bilag 2

Virksomhedsregnskab for Cafe Smørblomst v/Anders Hansen, indkomståret 2015

Resltatopgørelse 1. januar 2015 - 31. december 2015

Note 2015 2014

Nettomsætning 6.539.664 5.983.559
Vareforbrug -1.981.961 -1.710.516
Andre eksterne omkostninger 1 -1.425.054 -1.338.598
Bruttoresultat 3.132.649 2.934.445
Personaleomkostninger 2 -2.588.933 -2.495.356
Afskrivning af materialle anlægsaktiver -114.824 -78.105
Resultat før finansielle poster 428.892 360.984
Renteomkostninger -27.427 -16.417
Årets resultat 401.465 344.567

Balance 31. december 2015

Note 2015 2014

Andre anlæg, driftsmateiel og inventar 256.056 15.045
Indretning af lejede lokaler 188.687 115.222
Materielle anlægsaktiver 3 444.743 130.267

Depositum 147.113 141.253
Finansielle anlægsaktiver 147.113 141.253

Varelager 293.997 307.360

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 82.961 149.984
Periodeafgræsningsposter 49.038 47.084
Tilgodehavender 131.999 197.068

Omsætningsaktiver 425.996 504.428

Aktiver i alt 1.017.852 775.948

Kapitalindestående 4 5.317 -11.344

Kassekredit 469.622 283.660
Leverandører af varer og tjenesteydelser 177.234 163.380
Anden gæld 365.679 340.252
Kortfristede gældsforpligtelser 1.012.535 787.292

Gældsforpligtelser 1.012.535 787.292

Passiver i alt 1.017.852 775.948

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 5 - -

Side 1



Bilag 2

Virksomhedsregnskab for Cafe Smørblomst v/Anders Hansen, indkomståret 2015

Noter

Note 1 - Andre eksterne omkostninger 2015 2014

Husleje 588.452 565.012
Varme, el, vand, ejerforening samt fortovshusleje 250.616 240.816
Renovation 32.896 32.624
Rengøring og vedligeholdelse 50.627 45.164
Forsikring 12.492 10.442
Alarm 12.048 10.814
Insekt og skadedyrsbekæmpelse 6.557 18.127
Dekoration 21.208 16.919
Refunderede afgifter -33.126 -32.827

Lokaleomkostninger 941.770 907.091

Annoncer og reklame 23.615 18.200
Repræsentation 5.260 5.025

Salgsomkostninger 28.875 23.225

Kontorartikler 19.251 13.650
Telefon 17.174 13.134
Porto 18.302 14.850
Forsikring 11.908 17.809
Kontigenter 44.182 31.388
Aviser og blade 28.931 26.574
Edb og internet 50.979 48.356
Gebyrer 112.260 88.532
Revisor (ved benyttelse af VSO) 35.000 30.000
Advokat - 525
Tilsyn fødevarestyrelsen 9.137 22.963
Reparation og vedligeholdelse 58.306 55.889
Småanskaffelser 48.979 44.612

Andre omkostninger 454.409 408.282

1.425.054 1.338.598

Note 2- Personaleomkostninger
Lønninger 2.514.926 2.422.004
Andre omkostninger til social sikring 57.203 68.453
Andre personaleomkostninger 16.804 4.899

2.588.933 2.495.356

Side 2



Bilag 2

Virksomhedsregnskab for Cafe Smørblomst v/Anders Hansen, indkomståret 2015

Note 3 - Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,
driftsmateiel og

inventar
Indretning af

lejede lokaler

Kostpris, primo 1.368.301 1.527.496
Tilgang i årets løb 288.300 141.000
Kostpris, ultimo 1.656.601 1.668.496

Afskrivninger, primo 1.353.256 1.412.073
Årets afskrivninger 47.289 67.535
Afskrivninger, ultimo 1.400.545 1.479.608

Regnskabsmæssig værdi ultimo 256.056 188.888

2015 2014

Note 4 - Kapitalindestående
Saldo, primo -11.344 33.800
Årets resultat 401.465 344.567
Hævet, kontant -364.544 -369.451
Privat andel af telefon * -2.600 * -2.600
Forbrug af egne varer * -17.660 * -17.660
Saldo, ultimo 5.317 -11.344

Note 5 - Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er for kassekreditten, stillet sikkerhed i virksomhedens driftsmidler og varelager overfor pengeinstituttet.

Ud over ovenstående, har virksomheden har ingen sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser

*Beløb for privat andel af telefon og forbrug af egne varer er fastsat ud fra den juridiske vejledning 2014-2 hhv.

C.C.2.1.4.4.1 og C.C.2.1.4.2.

Side 3



Bilag 2

Virksomhedsregnskab for Cafe Smørblomst v/Anders Hansen, indkomståret 2015

Opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2015

Spec. 2015

Resultat før skat 401.465
Andel af repræsentationsudgifter uden fradrag, 75 % af 5.260 kr. 3.945
Skattepligtigt resultat 405.410

Periodeafgræsningsposter, primo 47.084
Periodeafgræsningsposter, ultimo -49.038
Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført 114.824
Skattemæssige afskrivninger, indretning af lejede lokaler 1 -163.310
Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler 2 -108.536

Skattepligtig indkomst 246.433

Den skattepligtige indkomst selvangives således:
Overskud af virksomhed før renter 273.860
Renteindtægter -
Renteudgifter 27.427

246.433
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Bilag 2

Virksomhedsregnskab for Cafe Smørblomst v/Anders Hansen, indkomståret 2015

Specifikationer til den skattepligtige indkomst

2015
Spec. 1 - Indretning af lejede lokaler

Anskaffelsessum 2006 851.944

Akkumuleret afskrivning, primo 851.944
Årets afskrivning, 0 % -
Akkumuleret afskrivning, ultimo 851.944

Skattemæssig værdi, ultimo -

Anskaffelsessum 2011 675.552

Akkumuleret afskrivning, primo 540.442

Årets afskrivning, 20 % 135.110

Akkumuleret afskrivning, ultimo 675.552

Skattemæssig værdi, ultimo -

Anskaffelsessum 2015 141.000

Akkumuleret afskrivning, primo -
Årets afskrivning, 20 % 28.200
Akkumuleret afskrivning, ultimo 28.200

Skattemæssig værdi, ultimo 112.800

Skattemæssig værdi i alt, ultimo 112.800

2015
Spec. 2 - Driftsmidler

Skattemæssig saldo, primo 145.845
Tilgang 288.300
Afskrivningsgrundlag 434.145
Årets afskrivninger, 25 % -108.536

Skattemæssig saldo, ultimo 325.609

Side 5



Opgørelse af oplysninger i virksomhedsskatteordningen

2015
1 - Opgørelse af indskudskonto
Indskudskonto, primo 32.166
Årets indskud -
Årets hævning -138.371
Indskudskonto, ultimo -106.205

31/12 2015 1/1 2015
2 - Opgørelse af kapitalafkastgrundlag
Kapitalindestående, jf. årsrapport 5.317 -11.344
Regnskabsmæssig værdi, periodeafgrænsningsposter -49.038 -47.084
Regnskabsmæssig værdi, indretning af lejede lokaler -256.056 -15.045
Skattemæssig værdi, indretning af lejede lokaler 112.800 135.110
Regnskabsmæssig værdi, driftsmidler -188.687 -130.267
Skattemæssig værdi, driftsmidler 325.609 145.845

Kapitalafkastgrundlag -50.055 77.215

Kapitalafkast, 2 % 1.544

2015
3 - Mellemregningskonto
Mellemregningskonto, primo -
Årets bevægelser -
Mellemregningskonto, ultimo -

Virksomheds-
indkomst Acontoskat

Opsparet
overskud

4 - Opsparet overskud
Saldo, primo - - -
Opsparet i året - - -
Saldo, ultimo - - -

2015
5 - Hensat til senere hævning
Saldo 1. januar -
Årets bevægelse -
Hensat til senere hævning, 31. december -

Årets hævning jf. note 4
fratrukket den
skattepligtige indkomst
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