
HD(R) afhandling forår 2015 Forfatter:

Copenhagen Business School Mette Sofie Andersen

Vejleder:

Henrik Bro

Valg af beskatningsform for en selvstændig

erhvervsdrivende

Afleveringsdato: 11. maj 2015



Page 1 of 95

Indholdsfortegnelse
1. Indledning ..................................................................................................................................................... 5

1.1 Indledning ............................................................................................................................................... 5

1.2 Problemformulering ................................................................................................................................ 6

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål ................................................................................................................... 6

1.3 Afgrænsning ............................................................................................................................................ 6

1.4 Metode.................................................................................................................................................... 7

1.4.1 Opgavens opbygning ......................................................................................................................... 7

1.4.2 Skattesatser....................................................................................................................................... 8

1.4.3 Undersøgelsesdesign......................................................................................................................... 8

1.4.5 Forkortelser og begrebsforklaring...................................................................................................... 9

2. Personskatteloven......................................................................................................................................... 9

2.1 Indledning ............................................................................................................................................... 9

2.2 Kriterier for anvendelse af PSL .............................................................................................................. 10

2.3 Indkomstbegreber ................................................................................................................................. 10

2.4 Personlig indkomst ................................................................................................................................ 10

2.5 Kapitalindkomst .................................................................................................................................... 11

2.6 Ligningsmæssige fradrag ....................................................................................................................... 11

2.7 Beregning af indkomstskatten............................................................................................................... 12

2.7.1 Arbejdsmarkedsbidrag..................................................................................................................... 12

2.7.2 Bundskat ......................................................................................................................................... 12

2.7.3 Topskat ........................................................................................................................................... 12

2.7.4 Sundhedsbidrag............................................................................................................................... 12

2.7.5 Kommuneskat ................................................................................................................................. 12

2.7.6 Kirkeskat ......................................................................................................................................... 13

2.7.7 Personfradrag.................................................................................................................................. 13

2.7.8 Skatteloft......................................................................................................................................... 13

2.7.9 Opsummering af skattesatser og beregningsgrundlag...................................................................... 13

2.8 Eksempel på skatteberegning efter PSL ................................................................................................. 13

2.9 Underskud ............................................................................................................................................. 14

3 Virksomhedsordningen ................................................................................................................................ 15

3.1 Formålet med virksomhedsordningen................................................................................................... 15



Page 2 of 95

3.2 Nye regler i virksomhedsordningen....................................................................................................... 16

3.3 Kriterier for anvendelse af virksomhedsordningen ............................................................................... 17

3.3.1 Selvstændige erhvervsdrivende personer ........................................................................................ 17

3.3.2 Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen.................................................................................... 17

3.3.3 Regnskabsmæssige krav .................................................................................................................. 17

3.4 Indskudskonto ....................................................................................................................................... 18

3.4.1 Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto ........................................................................... 18

3.4.2 Negativ indskudskonto .................................................................................................................... 19

3.5 Rentekorrektion .................................................................................................................................... 20

3.5.1 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto.................................................................................... 20

3.5.2 Hævninger og indskud i samme indkomstår..................................................................................... 21

3.6 Mellemregningskonto ........................................................................................................................... 21

3.7 Kapitalafkast ......................................................................................................................................... 21

3.7.1 Kapitalafkastgrundlag...................................................................................................................... 22

3.7.2 Kapitalafkastsats.............................................................................................................................. 22

3.7.3 Værdiansættelse ............................................................................................................................. 22

3.7.4 Beregning af kapitalafkast ............................................................................................................... 23

3.7.5 Den selvkontrollerende effekt ......................................................................................................... 23

3.8 Opsparet overskud og hævning i senere indkomstår ............................................................................ 24

3.8.1 Opsparet overskud .......................................................................................................................... 24

3.8.2 Hævet overskud .............................................................................................................................. 24

3.9 Hæverækkefølgen ................................................................................................................................. 25

3.9.1 Beløb, der faktisk overføres............................................................................................................. 25

3.9.2 Beløb, der anses for overført ........................................................................................................... 25

3.9.3 Beløb, der er hensat til senere hævning........................................................................................... 25

3.10 Den udvidede hæverækkefølge........................................................................................................... 26

3.11 Indkomstopgørelse.............................................................................................................................. 26

3.12 Overskudsdisponering ......................................................................................................................... 27

3.13 Underskud ........................................................................................................................................... 28

3.13.1 Opsparede overskud...................................................................................................................... 28

3.13.2 Positiv nettokapitalindkomst ......................................................................................................... 28

3.13.3 Anden personlig indkomst ............................................................................................................. 28



Page 3 of 95

3.13.4 Senere indkomstår jf. PSL § 13....................................................................................................... 28

4 Kapitalafkastordningen ................................................................................................................................ 28

4.1 Kriterier for anvendelse af ordningen.................................................................................................... 29

4.1.1 Regnskabsmæssige krav .................................................................................................................. 29

4.2 Kapitalafkastgrundlaget ........................................................................................................................ 29

4.2.1 Aktiver der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget ........................................................................ 30

4.3 Kapitalafkast ......................................................................................................................................... 30

4.3.1 Den positive nettoindkomst............................................................................................................. 31

4.3.2 Negativ kapitalindkomst .................................................................................................................. 31

4.4 Konjunkturudligning.............................................................................................................................. 32

4.5 Underskud ............................................................................................................................................. 32

5 Sammenligning af PSL, VSO og KAO ............................................................................................................. 32

5.1 Krav for anvendelse............................................................................................................................... 33

5.2 Renter.................................................................................................................................................... 34

5.3 Kapitalafkast ......................................................................................................................................... 34

5.4 Opsparede overskud ............................................................................................................................. 35

6 Analyse af valget mellem beskatningsalternativerne ud fra opstillede scenarier......................................... 35

6.1 Præsentation af case ............................................................................................................................. 35

6.2 Scenarie 1 – Ingen erhvervsmæssige renteudgifter ............................................................................... 36

6.2.1 Beregning ved anvendelse af PSL..................................................................................................... 36

6.2.2 Beregning ved anvendelse af VSO.................................................................................................... 38

6.2.3 Beregning ved anvendelse af KAO ................................................................................................... 41

6.2.4 Optimering af skatten i VSO............................................................................................................. 44

6.2.5 Optimering af skatten i KAO ............................................................................................................ 47

6.2.6 Sammenligning af beregninger for scenarie 1 .................................................................................. 48

6.3 Scenarie 2 – store erhvervsmæssige renteudgifter................................................................................ 50

6.3.1 Beregning ved anvendelse af PSL..................................................................................................... 51

6.3.2 Beregning ved anvendelse af VSO.................................................................................................... 52

6.3.3 Beregning ved anvendelse af KAO ................................................................................................... 54

6.3.4 Optimering af skatten i VSO............................................................................................................. 56

6.3.5 Optimering af skatten i KAO ............................................................................................................ 59

6.3.6 Sammenligning af beregninger i scenarie 2...................................................................................... 60



Page 4 of 95

6.4 Delkonklusion........................................................................................................................................ 61

7 Analyse af lovændring nr. 992 i VSO............................................................................................................. 62

7.1 Præsentation af case ............................................................................................................................. 62

7.2 Sikkerhedsstillelser................................................................................................................................ 63

7.2.1 Sikkerhedsstillelser efter d. 10. juni 2014......................................................................................... 63

7.2.2 Beregning af sikkerhedsstillelsen ved de gamle regler...................................................................... 65

7.2.3 Sikkerhedsstillelse før den 10. juni 2014 .......................................................................................... 66

7.2.4 Delkonklusion.................................................................................................................................. 66

7.3 Negativ indskudskonto .......................................................................................................................... 67

7.3.1 Præsentation af case ....................................................................................................................... 67

7.3.2 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2014 ......................................................... 67

7.3.3 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2015 ......................................................... 70

7.3.4 Delkonklusion.................................................................................................................................. 71

8 Konklusion ................................................................................................................................................... 71

9 Litteraturliste ............................................................................................................................................... 74

Bilag 1 – oversigt over kommuneskatter ......................................................................................................... 76

Bilag 2 – scenarie 1.......................................................................................................................................... 84

Bilag 3 – scenarie 2.......................................................................................................................................... 87

Bilag 4 – sikkerhedsstillelser ........................................................................................................................... 90

Bilag 5 – negativ indskudskonto...................................................................................................................... 92



Page 5 of 95

1. Indledning

1.1 Indledning
Mange selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive deres virksomhed i personligt regi frem for i

selskabsform, hvilket fremgår af en opgørelse udarbejdet af Danmarks Statistik i 2011.

Kilde: Egen tilvirkning1

Opgørelsen viser en tydelig tendens om, at størstedelen af de selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive

deres virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. Oplagte årsagsforklaringer til fordelingen kan være, at

virksomheder drevet i selskabsform kræver indskudskapital og stiller større krav til regnskabsaflæggelse og

revision.

Selvstændig erhvervsdrivende der driver enkeltmandsvirksomhed, kan vælge at lade sig beskatte ud fra enten

personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, herunder enten virksomhedsordningen eller

kapitalafkastordningen.

Beskatning efter personskatteloven anvendes som følge af den selvstændige erhvervsdrivendes bevidste eller

ubevidste passivitet, mens et valg af beskatning ud fra virksomhedsskatteloven skal ske ved en positiv

tilkendegivelse hvert år.

Tesen om den manglende stillingtagen hos en lang række enkeltmandsvirksomheder, der medfører en

beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven, er det centrale udgangspunkt i opgaven. Tesen

bygger på en formodning om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden, interesse og/eller

fokus på hvordan den bedste skattemæssige situation opnås. Det vil derfor være mere naturligt, at ejeren

hovedsageligt er orienteret mod den primære drift, som ofte vil hænge sammen med ejerens

kernekompetencer.

Et manglende fokus på de skattemæssige forhold kan dog i mere eller mindre grad være uhensigtsmæssigt for

den selvstændige erhvervsdrivende, da de skattemæssige forhold lige såvel som virksomhedens primære drift,

kan blive optimeret og bidrage med en øget værdi for både virksomheden og den erhvervsdrivendes

privatøkonomi. Ejere af personligt drevne virksomheder vil derfor ofte have et væsentligt økonomisk

incitament til at få undersøgt deres skattemæssige situation, men er ikke altid bekendt med de skattemæssige

muligheder, og får derfor ikke foretaget denne vurdering.

Opgavens fokus vil udelukkende være på de skattemæssige overvejelser og besparelser, der kan opnås for en

personligt drevet virksomhed i valget af de tre beskatningsformer. Formålet med opgaven er derfor at

undersøge hvilken beskatningsform der er optimal for den selvstændige erhvervsdrivende ud fra forskellige

situationer.

1 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17958/staa.pdf , side 376
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1.2 Problemformulering
På baggrund af den præsenterede problemstilling i indledningen, og formodningen om den manglende

stillingtagen til beskatningsform hos selvstændige erhvervsdrivende der driver personligt drevne virksomheder,

er følgende problemformulering blevet udarbejdet:

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, hvilken beskatningsform er den mest optimale for den

selvstændige erhvervsdrivende, der driver personlig drevet virksomhed, under forskellige forudsætninger?

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål
Til besvarelse af problemformuleringen er følgende undersøgelsesspørgsmål udarbejdet:

1. Redegørelse for beskatningsreglerne for selvstændige erhvervsdrivende der driver

enkeltmandsvirksomhed, herunder hvilke krav der stilles til de tre beskatningsformer.

2. Undersøgelse af hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende de tre forskellige beskatningsformer.

3. Analyse af de skattemæssige konsekvenser ved de tre beskatningsformer ud fra to scenarier; ingen

erhvervsmæssige renteudgifter og store erhvervsmæssige renteudgifter.

4. Analyse af hvilke konsekvenser lov nr. 992 af 9. september 2014 har for selvstændige

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen.

1.3 Afgrænsning
Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med skatteretlige forhold for selvstændige erhvervsdrivende med

enkeltmandsvirksomheder, ud fra tesen om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden,

interesse og/eller fokus på de skattemæssige forhold. Opgaven vil derfor ikke foretage en redegørelse eller

sammenligning af andre mulige virksomheds- og selskabsformer.

Opgavens centrale fokus ligger på den skattemæssige optimering, som ejeren af den personligt drevne

virksomhed kan opnå ved at foretage en analyse og vurdering af sin skattemæssige situation. Analysernes

fokus og resultater vil derfor primært blive vurderet ud fra et skattemæssigt perspektiv.

Analysen af de skattemæssige forhold mellem de tre beskatningsformer, vil blive foretaget ud fra to opstillede

scenarier, som bygger på ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter. Baggrunden for de to udvalgte

scenarier er, at de erhvervsmæssige renter er en af de essentielle forhold, der adskiller beskatningsformerne

fra hinanden.

Opgaven vil udelukkende fokusere på enlige skattepligtige personer, hvilket betyder, at fradrag som følge af en

mulig ægtefælle, ikke vil indgå i opgavens analyser.

I den skattemæssige opgørelse behandles CFC-indkomst, aktieindkomst og udligningsskat ikke, da disse

begreber ikke vurderes relevante eller af betydning for valget mellem beskatningsformerne.

Opgaven tager afsæt i personer der er fuldt skattepligtige i Danmark, hvorfor der ikke vil blive kigget på

reglerne vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I opgaven antages det, at de skatte- og regnskabsmæssige resultater er identiske, hvorfor der i analysen ikke

reguleres for afskrivninger og andre fradragsberettigede omkostninger, da det ikke vurderes at have betydning

for den endelige vurdering af valg af beskatningsform.
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1.4 Metode

1.4.1 Opgavens opbygning

Opgaven er delt op i to dele, som består af en teoretisk og en analytisk del.

Den teoretiske del indeholder en redegørelse af de tre beskatningsformer, som opgaven tager afsæt i, der

består af personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. I redegørelsen vil der løbende

blive vist eksempler på de skattemæssige forhold i henhold til lovgivningen og praksis for at skabe et

overskueligt overblik. Efter redegørelsen af de tre beskatningsformer, vil fordele og ulemper ved de enkelte

beskatningsformer blive fastslået, hvorefter beskatningsformerne vil blive sammenlignet med hinanden. Den

teoretiske del af opgaven vil derfor dække over undersøgelsesspørgsmål 1 og 2.

Anden del af opgaven består af den analytiske del, hvor undersøgelsesspørgsmål nummer 3 og 4 vil blive

undersøgt.

Den første del af analysen vil begynde med at foretage skatteberegninger ud fra beskatningsformerne i de to

opstillede scenarier; ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter, for at undersøge hvilken beskatningsform

der finder bedst anvendelse i de to situationer.

Den anden del af analysen vil undersøge hvilke konsekvenser de nye regler i virksomhedsordningen har for den

selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen foretages ud fra en fiktiv case, hvor der vil blive foretaget

beregninger der skal vise hvordan de nye regler påvirker den selvstændige erhvervsdrivende.
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1.4.2 Skattesatser
I den teoretiske gennemgang vil skattesatserne for 2015 blive anvendt i de løbende eksempler, da satserne har

den største aktualitet. Da både 2014 og 2015 skattesatser anvendes i den analytiske del, vil redegørelsen dog

også beskrive skattesatser for 2014.

I kapitel 6 vil analysen af beskatningsformerne ud fra de to scenarier udelukkende tage afsæt i skattesatserne

for 2015, da det giver analysen den største aktualitet.

I kapitel 7 vil der blive foretaget en analyse af de nye lovændringer i virksomhedsordningen med afsæt i både

skattesatserne for 2014 og 2015. Kapitlet vil blive opdelt i to, hvor den første del analyserer betydningen af

sikkerhedsstillelse, mens den anden del undersøger betydningen af en negativ indskudskonto.

Lovændringen vedrørende sikkerhedsstillelse for privat gæld er vurderet til at have størst relevans for 2014,

hvor lovændringen trådte i kraft, da tidspunktet for sikkerhedsstillelsen har stor betydning for lovændringens

påvirkning for den selvstændige erhvervsdrivende. Den anden del af lovændringen vedrører den negative

indskudskonto, hvor analysen af ændringen foretages gennem beregninger for 2014 og 2015 for at undersøge

hvilke konsekvenser det har for begge indkomstår.

1.4.3 Undersøgelsesdesign
Opgaven bygger hovedsagligt på lovtekster, heriblandt særligt personskatteloven og virksomhedsskatteloven,

samt SKAT’s juridiske vejledning.

I redegørelsen af de tre beskatningsformer anvendes sekundært data i form af lovtekster, SKAT’s juridiske

vejledning og anden relevant litteratur. Ved anvendelse af anden litteratur end lovtekster og den juridiske

vejledning, er litteraturen holdt op i mod lovtekster for at validere den anvendte litteratur.

Ud fra de opstillede scenarier omkring erhvervsmæssige renter, vil den beskrevne empiri i opgavens første del

anvendes til at beregne og analysere hvilken beskatningsform, der er mest optimal i de to scenarier.

Scenarierne er opstillet ud fra en fiktiv case, hvor regnskabsgrundlaget reguleres afhængig af scenariet.

Analysen vil i første omgang forudsætte, at den erhvervsdrivende vælger at hæve hele overskuddet ved

anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Forudsætningen gør det muligt at foretage en

sammenligning mellem personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da førstnævnte

ikke giver mulighed for opsparing af overskud. Efterfølgende vil der blive foretaget en optimering af skatten i

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da denne mulighed er en af de væsentlige fordele i de to

ordninger, og giver derfor et mere retvisende sammenligningsgrundlag.

I andel del af analysen ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål belyst: ”Hvilke konsekvenser har lovændringen

i virksomhedsordningen for den selvstændige erhvervsdrivende? ”

Undersøgelsesspørgsmålet vil blive opdelt i forhold til konsekvenserne af henholdsvis sikkerhedsstillelser og

negativ indskudskonto. Ud fra begge elementer vil der blive taget udgangspunkt i en ny fiktiv case med

forskellige forudsætninger, som slutteligt skal vise de pågældende konsekvenser.
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1.4.5 Forkortelser og begrebsforklaring

Selvstændig erhvervsdrivende

Opgaven tager udgangspunkt i selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor det vurderes relevant at definere

begrebet, da der ikke eksisterer en nærmere definition af begrebet selvstændig erhvervsdrivende i

skattelovgivningen. I den juridiske vejledning karakteriseres en selvstændig erhvervsdrivende ved, at de for

egen regning og risiko udøver virksomhed af økonomisk karakter, med det formål at generere overskud. 2

Der skal ske en afgrænsning fra lønmodtagere og hobbyvirksomheder for at blive defineret som selvstændig

erhvervsdrivende. Lønmodtagere beskrives i ligningsvejledningen som værende i et tjenesteforhold, hvor

arbejdet udføres efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. En hobbyvirksomhed er

karakteriseret ved, at indtægter ikke er det afgørende formål for skatteyderen.

Forkortelser

Følgende forkortelser vil fremover blive anvendt i opgaven:

AMBL = Arbejdsmarkedsbidragsloven

ABL = Aktieavancebeskatning

KAO = Kapitalafkastordningen

PSL = Personskatteloven

SL = Statsskatteloven

VSL = Virksomhedsskatteloven

VSO = Virksomhedsordningen

2. Personskatteloven

2.1 Indledning
De overordnede regler for beskatning efter PSL har deres udspring i SL, som er dansk skatterets hovedregler

inden for opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Reglerne for beskatning kommer hovedsageligt til udtryk i SL §§ 4-6, som beskriver de centrale retningslinjer

inden for den skattepligtige indkomst.3

Ifølge SL § 4 skal alle indkomster som udgangspunkt indgå i indkomstopgørelsen. Undtagelserne til de

skattepligtige indtægter er opremset i SL § 5, hvor indtægterne er skattefrie, medmindre de er led i næringsvej

eller spekulationsøjemed. I SL § 6 behandles de udgifter, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst,

heriblandt renteudgifter og driftsomkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde

indkomsten.

2 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.1.1.1
3 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.1.1
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2.2 Kriterier for anvendelse af PSL
Selvstændige erhvervsdrivende, der er skattepligtige i Danmark, er omfattet af beskatning efter PSL,

medmindre de aktivt har valgt VSO eller KAO. 4

Ved beskatning efter PSL er der krav om, at bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen overholdes,

hvilket vil sige, at den erhvervsdrivende skal indgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen.

Derudover er der ikke krav om udarbejdelse af regnskab, medmindre SKAT anmoder om det.

2.3 Indkomstbegreber
Der findes følgende indkomstformer:

 Personlig indkomst

 Kapitalindkomst

 Aktieindkomst

 CFC-indkomst

I den skattepligtige indkomst indgår den personlige indkomst og kapitalindkomst. Aktieindkomst og CFC-

indkomst bliver derimod opgjort og beskattet særskilt, hvorfor de ikke er en del af den skattepligtige

indkomst.5

Den skattepligtige indkomst beskattes efter PSL6 og bliver opgjort således:

Kilde: Egen tilvirkning7

2.4 Personlig indkomst
Definitionen på personlig indkomst er beskrevet i PSL § 3 stk. 1, hvori det fremgår, at den personlige indkomst
udgøres af alle indkomster, der ikke er kapitalindkomst.

Personlig indkomst kan omfatte lønindkomst, honorarer, indtægter ved personlig drevet virksomhed mv.8 Det

er af betydning for den personlige indkomst at definere om den skattepligtige er selvstændig erhvervsdrivende

eller lønmodtager. Baggrunden for dette er, at den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage

driftsomkostninger, med undtagelse af renteudgifter i den personlige indkomst, jf. PSL § 3 stk. 2. Både

lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage bidrag til pensionsindbetalinger

og AM-bidrag, hvorfor forskellen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende ligger i fradragsretten

for driftsomkostninger.

4 PSL § 1
5 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.1.1
6 PSL § 1
7 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.2.2
8 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.2.2
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2.5 Kapitalindkomst
Den samlede kapitalindkomst bliver opgjort i et nettobeløb, da kapitalindkomst både udgøres af indtægter og
udgifter. PSL § 4, stk. 1 indeholder en udtømmende liste over kapitalindkomster, heriblandt renteindtægter og
kursgevinster.

Det fremgår af PSL 4 stk. 2, at fradragsberettigede omkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og
vedligeholde kapitalindkomsten, skal fradrages i kapitalindkomsten. Der skal derfor skelnes mellem
fradragsberettigede omkostninger der vedrører kapitalindkomst og personlig indkomst, jf. § 3 stk. 2 pkt. 1.

Da kapitalindkomst opgøres efter nettoprincippet, kan kapitalindkomsten være negativ, hvilket betyder, at

kapitalindkomsten modregnes i den skattepligtige indkomst.

Ved en positiv nettokapitalindkomst har den selvstændige erhvervsdrivende et bundfradrag på 41.400 kr. i

2015 og 40.800 kr. i 2014. Såfremt den positive nettokapitalindkomst er større end bundfradraget, beskattes

den med op til 42,7 %, som udgøres af skattesatserne; bund-, top-, kommune-, evt. kirkeskat og

sundhedsbidrag. Er der modsat tale om en negativ nettokapitalindkomst, er skatteværdien af fradraget på op

til 33,6 % i både 2014 og 2015.9

2.6 Ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag består af faglige kontingenter, underholdsbidrag til ægtefæller og børn, indskud på

etableringskonto mv. 10

De ligningsmæssige fradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvor skatteværdien er på ca. 29,6 % i

201511 og 30,6 % i 201412 afhængig af bopæl, og beregnes ud fra sundhedsbidrag, kommune- og evt. kirkeskat.

Ligningsmæssige fradrag kan omfatte følgende:

 Kontingent til fagforening og a-kasse. Der er for 2015 højst fradrag for 6.000 kr. vedrørende

fagforening, og for 2014 3.000 kr., mens der ikke er noget loft for fradrag af a-kasse. 13

 Gaver til almennyttige foreninger/religiøse samfund efter LL § 8 a

 Befordringsfradrag efter LL § 9 C

 Beskæftigelsesfradrag efter LL § 9 J. Fradraget beregnes i 2015 med en procentsats på 8,05 af den

personlige indkomst og kan højst udgøre 26.800 kr., mens det for 2014 fastlægges ud fra en

procentsats på 7,65 og maksimalt kan udgøre 25.000 kr.

 Underholdsbidrag efter LL § 10

 Børnepenge efter LL § 11

9 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
10 Valg af selskabsform, side 592
11 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
12 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/
13http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789764
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2.7 Beregning af indkomstskatten
Efter PSL § 5 opgøres indkomstskatten til staten som summen af:

1. Bundskat efter § 6

2. Topskat efter § 7

3. Udligningsskat efter § 7 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning.

4. Sundhedsbidrag efter § 8

5. Skat af aktieindkomst efter § 8 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning.

6. Skat af CFC-indkomst efter § 8 b, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning

7. Skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c

2.7.1 Arbejdsmarkedsbidrag
AM-bidrag består af en skatteprocent på 8 % og beregnes af den skattepligtiges bruttoløn efter fradrag for ATP

og eget pensionsbidrag, jf. AMBL §§ 1 og 4. Indkomstskatten til staten efter PSL foretages derfor efter at AM-

bidraget er fratrukket.14

2.7.2 Bundskat
Bundskat udgør i 2015 8,08 % og i 2014 6,83 % af den personlige indkomst, tillagt positiv nettokapitalindkomst,

jf. PSL § 6. Bundskatten nedsættes med den skattemæssige værdi af personfradraget.

2.7.3 Topskat
Topskatten gælder kun for skattepligtige med en personlig indkomst der overstiger 459.200 kr. i 2015 og

449.100 kr. i 2014 efter AM-bidrag er fratrukket. Topskattesatsen er på 15 % og betales af det beløb der

overstiger topskattegrænsen.15

2.7.4 Sundhedsbidrag
Sundhedsbidraget udgør 4 % i 2015 og 5 % i 2014, og beregnes af den skattepligtige indkomst reduceret med

personfradraget. Sundhedsbidraget nedsættes med 1 % årligt frem til 2019, hvor sundhedsbidraget vil være

udfaset. I takt med sundhedsbidragets procentvise fald, vil bundskatten stige med modsvarende sats som følge

af Forårspakken 2.0.16

2.7.5 Kommuneskat
Kommuneskatten beregnes af den skattepligtige indkomst, og nedsættes med skatteværdien af
personfradraget.

Satsen for kommuneskatten afhænger af hvilken kommune den skattepligtige er bosat i, og er illustreret i bilag
1 for både 2015 og 2014.

14 Bogen om skat for selvstændige, side 29
15 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
16 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20/skattereform-2009-foraarspakke-20-%E2%80%93-information/
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2.7.6 Kirkeskat
Kirkeskatten er valgfri og betales som følge af den skattepligtiges medlemskab i den danske folkekirke. Ligesom
kommuneskatten beregnes kirkeskatten af den skattepligtige indkomst fratrukket den skattemæssige værdi af
personfradraget. Skattesatsen for kirkeskatten er ligeledes afhængig af den pågældende kommune, den
skattepligtige er bosat i.

2.7.7 Personfradrag
Alle personer der er fyldt 18 år og er fuld skattepligtige i Danmark, har ifølge PSL § 10 et personfradrag på

43.400 kr. i 2015 og 42.800 kr. i 2014. Personfradraget beregnes ud fra skatteværdien af bundskatten,

sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten.

2.7.8 Skatteloft
Skatteloftet betyder, at der efter PSL § 19 stk. 2 er fastsat en maksimal skattegrænse. Ifølge PSL § 19 stk. 1 er
den fastsatte øvre grænse på 51,95 % i 2015 og 51,7 % i 2014 for den personlige indkomst, der angiver den
maksimale skattesats ved beregningen af indkomstskatten. Skatteloftet for positiv kapitalindkomst er fastsat
til 42 %, jf. PSL § 19 stk. 2. Såfremt skattesatserne overstiger skatteloftet, beregnes der et nedslag i
topskatten.17

2.7.9 Opsummering af skattesatser og beregningsgrundlag
I nedenstående figur er de ovenfor beskrevne skatter opstillet og overskueliggjort:

Kilde: Egen tilvirkning jf. satser fra SKAT18

2.8 Eksempel på skatteberegning efter PSL
For at opsummere gennemgangen af PSL er der udarbejdet et eksempel på en beregning af den skattepligtige

indkomst, samt beregningen af skatten for 2015. I eksemplet tages der udgangspunkt i en skattepligtig person,

der er bosiddende i Københavns kommune, hvor kommuneskatten er 23,8 % og kirkeskatten 0,8 %, jf. bilag 1.

17 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
18 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningerne fremgår det, at den skattepligtige samlet set skal betale en skat på 209.054 kr. i 2015. Da

sundhedsbidrag, kommune-, bund- og topskat tilsammen udgør 50,88 %, skal der ikke beregnes skattenedslag

af den personlige indkomst. Derudover fremgår det af figur 4, at kapitalindkomsten er negativ, hvorfor der ikke

skal beregnes skattenedslag heraf.

2.9 Underskud
Virksomhedsunderskud modregnes i den personlige indkomst i indkomståret. Såfremt underskuddet overstiger

den personlige indkomst, skal modregningen ske i den positive kapitalindkomst. Hvis der efter modregning i

den personlige indkomst og positive nettokapitalindkomst fortsat er et underskud, skal det resterende

underskud i de efterfølgende år modregnes i den positive nettokapitalindkomst og derefter i den personlige

indkomst.19

19 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.8.4
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3 Virksomhedsordningen
En ny skattereform i 1987 betød, at beskatning efter PSL blev ændret således, at der ikke længere kun skulle

opgøres en skattepligtig indkomst, men også en personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Denne

ændring i opdelingen førte til, at de erhvervsdrivende mistede den fulde fradragsværdi for en række

erhvervsmæssige udgifter. Som led i skattereformen blev det derfor besluttet, at der skulle indføres en ordning

for selvstændige erhvervsdrivende, der stadig sikrede fuld fradragsret for erhvervsmæssige udgifter, hvilket i

dag kendes som virksomhedsordningen. 20 VSO har gjort det muligt for erhvervsdrivende at få fuldt

rentefradrag, samt opnå skattemæssige fordele som beskrives nedenfor.

3.1 Formålet med virksomhedsordningen
Formålet med indførslen af VSO var at ligestille personligt drevne virksomheder med virksomheder drevet i

selskabsform.

Fordelene ved anvendelse af VSO frem for beskatning efter PSL udgøres af følgende punkter:

1. Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter

2. Indkomstudjævning

3. Konsolidering af virksomheden

4. Besparelse af AM-bidrag

Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter

Det fulde fradrag for renteudgifter opnås ved, at de erhvervsmæssige renteudgifter kan fratrækkes i den
personlige indkomst, da nettorenteudgifterne fratrækkes i virksomhedens resultat. Renteudgifterne ved VSO
kan derfor fradrages på lige fod med de driftsomkostninger, der skal erhverve, sikre og vedligeholde
indkomsten. 21

Skatteværdien af rentefradraget er derfor højere i VSO end ved beskatning ifølge PSL, da renteudgifterne ifølge
PSL fradrages i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien kun er på ca. 33,6 %, afhængig af skattesatserne i den
pågældende kommune. 22

Indkomstudjævning

VSO kan benyttes til at udjævne indkomster som følge af svingende resultater i virksomheden, da den giver
mulighed for, at overskud opspares i virksomheden mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % i
2015 og 24,5 % i 2014. 23 Virksomhedsejeren kan derfor udjævne sin personlige indkomst således, at der spares
op i virksomheden til mindre overskudsgivende år, og at virksomhedsejeren undgår betaling af topskat på 15 %.

Konsolidering af virksomheden

VSO’s mulighed for at opspare overskuddet indeholder ikke blot en skattemæssig fordel, men styrker også

virksomhedens økonomiske robusthed, hvilket kan gavne virksomheden i mange forskellige henseender, både

på kort og lang sigt. En større økonomisk styrke og fleksibilitet vil eksempelvis forbedre virksomhedens

20 Grundlæggende skatteret 2014, side 463
21 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.1.2
22 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
23 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.1.2
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kreditværdighed, hvilket kan have betydning for de finansielle udgifter og lånemuligheder, samtidig med at

virksomheden har større handlekraft til at agere over for markeds- og konkurrenceforhold.

Besparelse af AM-bidrag

Såfremt virksomheden har flere renteudgifter end renteindtægter, bliver beregningsgrundlaget for AM-bidrag
mindre, da erhvervsmæssige renter fradrages i den personlige indkomst. Ved anvendelse af PSL’s regler,
beregnes der ikke AM-bidrag af erhvervsmæssige renter, idet disse indgår i kapitalindkomsten.24

3.2 Nye regler i virksomhedsordningen
Der blev den 9. september 2014 vedtaget et lovgivningsmæssigt indgreb i VSO, som har betydning for den
selvstændige erhvervsdrivende i nedenstående tilfælde.

Negativ indskudskonto

En del af lovændringen, jf. lov nr. 992 betyder, at såfremt indskudskontoen er negativ primo eller ultimo, kan

der fra og med den 11. juni 2014 ikke spares op i VSO. Der er mulighed for at foretage opsparing i

virksomheden frem til den 10. juni 2014, hvorefter dette ikke længere vil være muligt så længe

indskudskontoen er negativ.

Der er for 2014 vedtaget en overgangsregel som dikterer, at hvis den negative indskudskonto primo og ultimo

2014 med tillæg for eventuelle sikkerhedsstillelser, ikke overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr., vil der

stadig være mulighed for opsparing i VSO. Fra 2015 finder bagatelgrænsen ikke anvendelse, hvilket betyder, at

en negativ indskudskonto fra 2015 vil forbyde opsparing i virksomheden under VSO.

Sikkerhedsstillelser

Stilles der sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver fra og med den 11. juni 2014, anses det laveste

beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsen for overført til den erhvervsdrivende. En

sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014 skal derfor beskattes hos den erhvervsdrivende i indkomståret, hvor

der er stillet sikkerhed for virksomhedens aktiver.

Har den erhvervsdrivende stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld før den 11. juni 2014, gælder

der dog særlige regler. Den erhvervsdrivende bliver i dette tilfælde ikke beskattet af sikkerhedsstillelsen i den

personlige indkomst i indkomståret, men skal senest primo 2018 have indfriet sikkerhedsstillelserne. Eksisterer

sikkerhedsstillen stadig primo 2018, vil den erhvervsdrivende blive beskattet af eventuelt opsparet overskud

for perioden den 11. juni 2014 – 31. december 2017. Endvidere vil den erhvervsdrivende fra 2018 og

fremadrettet ikke have mulighed for opsparing af overskud før sikkerhedsstillelsen er blevet indfriet. 25

Rentekorrektionssats

Fra og med indkomstårets 2015 beregnes en ny rentekorrektionssats, som vil udgøres af kapitalafkastsatsen
tillagt 3 %-point. Dette indgreb er foretaget for at udligne den skattefordel, der tidligere har været ved at have
private renteudgifter i VSO.26

24 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2
25 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
26 http://www.pwc.dk/da/nyt/skat/hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordningen.jhtml
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3.3 Kriterier for anvendelse af virksomhedsordningen
I VSO er der en række krav der skal være opfyldt for, at ordningen kan anvendes. Kravene handler om, at der

skal opgøres en indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast, som vil blive gennemgået nærmere

nedenfor.

3.3.1 Selvstændige erhvervsdrivende personer
Ifølge VSL § 1, stk. 1 kan VSO anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Såfremt den

skattepligtige driver flere virksomheder, skal samtlige virksomheder behandles som én virksomhed ved

anvendelse af VSO. 27

3.3.2 Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen
Den selvstændige erhvervsdrivende kan frit vælge om VSO skal anvendes for et givent indkomstår. Såfremt den

skattepligtige vælger at benytte ordningen, skal valget træffes med en positiv tilkendegivelse herom i

selvangivelsen for indkomståret. Den selvstændige erhvervsdrivende kan senest den 30. juni i det

efterfølgende indkomstår ændre beslutningen om hvorvidt VSO skal anvendes.

Beskatning efter VSO har kun virkning for ét indkomstår af gangen, hvorfor der fra år til år kan skiftes mellem

beskatning efter PSL og VSO. Hvis VSO ønskes anvendt i det efterfølgende år, skal dette igen tilkendegives i

selvangivelsen. 28

3.3.3 Regnskabsmæssige krav
Det er en betingelse for at anvende VSO, at der udarbejdes et selvstændigt virksomhedsregnskab, der opfylder

bogføringslovens krav. Bogføringen skal desuden være tilrettelagt således, at der sker en adskillelse mellem

virksomhedsøkonomien og privatøkonomien.29 Årsagen til adskillelsen skyldes, at privatøkonomien bliver

beskattet efter PSL, mens virksomhedsøkonomien beskattes efter VSL.

Aktiver, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan som hovedregel ikke indgå i VSO. Dog kan den

erhvervsmæssige del, eller den del der ikke tjener som bolig for ejeren, indgå i VSO. Desuden er der mulighed

for at medtage blandet benyttede biler, telefon, datakommunikationsforbindelser og computere i VSO. 30

Aktier omfattet af ABL og uforrentede obligationer kan ikke indgå i VSO, medmindre den skattepligtige er

næringsdrivende med sådanne værdipapirer. 31

Der er desuden krav om, at den skattepligtige skal opstille følgende specifikationer:

 Indskudskonto, jf. VSL § 3

 Kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § 8

 Kapitalafkast, jf. VSL § 7

 Opsparingskonto, jf. VSL § 10

27 VSL § 2 stk. 3.
28 Grundlæggende skatteret, side 464
29 VSL § 2 stk. 1
30 VSL § 1 stk. 3
31 VSL § 1 stk. 2
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3.4 Indskudskonto
Indskudskontoen er et udtryk for den egenkapital, som den selvstændige har indskudt i VSO, og som kan føres

ud af virksomheden uden beskatning i henhold til hæverækkefølgen, som beskrives under punkt 3.9.32

Indskudskontoen skal opgøres ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor VSO første gang anvendes,

hvorefter kontoen reguleres årligt på baggrund af opgørelsen. Ved regulering af indskudskontoen lægges årets

indskud til, mens overførsler til den selvstændige, der ikke udgøres af virksomhedens overskud, fratrækkes.33

Indskud i virksomheden er et udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra privatøkonomien til

virksomhedsøkonomien, dog med undtagelse af værdier bogført under mellemregningskontoen, som beskrives

under punkt 3.6. Omvendt er hævninger udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra

virksomhedsøkonomien til privatøkonomien. 34

Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver i virksomheden fratrukket virksomhedens gæld. 35

Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL § 3 stk. 3

3.4.1 Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto
Aktiver og passiver værdiansættes ud fra VSL § 3, stk. 4. Nedenfor vil der blive gennemgået hvordan specifikke

aktivposter og gæld værdiansættes.

Fast ejendom

Fast ejendom værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved

indkomstårets begyndelse. Såfremt værdiansættelsen sker ud fra ejendomsværdien, skal værdien reduceres

med byrder, der ikke er taget hensyn til i vurderingen af ejendomsværdien. Har der været forbedringer eller

ombygninger, der ikke er medregnet i vurderingen af ejendomsværdien, skal anskaffelsessummen af

forbedringerne tillægges.

Er der ikke fastsat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdi senest den 1. oktober forud for

indkomstårets begyndelse, med tillæg for eventuel ikke medtaget anskaffelsessum af forbedringer og

ombygning.

For at undgå, at den skattepligtige træder ind og ud af VSO for at opnå skattemæssige fordele ved

værdiansættelsen af ejendommen, er der indsat en værnsregel, jf. VSL § 3, stk. 7. Værnsreglen betyder, at

såfremt en selvstændig erhvervsdrivende træder ind og ud af ordningen, skal ejendommen ved indtrædelse i

ordningen medregnes til den værdi, som den indgik med på indskudskontoen sidst VSO blev benyttet.

32 Grundlæggende skatteret, side 466
33 VSL § 3 stk. 2 og stk. 6
34 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.1
35 Grundlæggende skatteret, side 466
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Værnsreglen er dog kun gældende, hvis den selvstændige indtræder i VSO inden for en periode på 5 år efter sin

udtræden. 36

Driftsmidler og skibe

Driftsmidler og skibe værdiansættes til den afskrivningsberettigede saldoværdi, hvor en eventuel negativ saldo

ikke kan fradrages i indskudskontoen. Delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe opgøres som

den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Andre løsøregenstande medregnes til

handelsværdien.37

Varelager

Varelagre kan værdiansættes på tre måder, jf. VLL § 1, stk. 1-3:

1. Dagsprisen ved regnskabsårets afslutning

2. Indkøbspris med tillæg af fragt, told og lignende

3. Fremstillingsprisen, under forudsætning af, at varen er fremstillet i egen virksomhed. 38

Goodwill

Goodwill værdiansættes til den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret for afskrivninger.

Øvrige aktiver

Øvrige aktiver værdiansættes som anskaffelsessummen med fradrag for skattemæssige afskrivninger. Såfremt

anskaffelsessummen er omregnet til en kontantværdi, skal denne værdi bruges.

Gæld

Gæld skal opgøres til kursværdien.39

3.4.2 Negativ indskudskonto
En negativ indskudskonto opstår ved, at virksomhedens gæld overstiger aktiverne. Den negative indskudskonto
kan forekomme ved, at den erhvervsdrivende har indskudt privat gæld i VSO, hvilket betyder, at der skal
beregnes en rentekorrektion. Korrektionen beregnes ud fra den skattemæssige værdi af de renteudgifter, som
den selvstændige skulle betale, såfremt lånet var optaget i et pengeinstitut eller lignende.40 Rentekorrektionen
har derfor til formål at sikre, at selvstændige erhvervsdrivende ikke udnytter VSO’s skattemæssige fordele i
privat henseende.41

Der er dog mulighed for at nulstille den negative indskudskonto, hvis den selvstændige kan dokumentere, at
der kun indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Er årsagen til den negative indskudskonto udelukkende
gæld i virksomheden, skal der ikke foretages en rentekorrektion.

Når indskudskontoen er positiv, sondres der normalt ikke mellem erhvervsmæssig og privat gæld. Den
selvstændige har dermed mulighed for at trække sine private renteudgifter fra i virksomhedens indkomst.

36 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
37 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
38 VLL § 1 stk. 1-3
39 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
40 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.1
41 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.1
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Dog opnår den selvstændige erhvervsdrivende ikke skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i
virksomheden, da kapitalafkast og rentekorrektion, som beskrevet nedenfor, modvirker dette. 42

3.5 Rentekorrektion
Rentekorrektion anvendes i tilfælde af, at der er foretaget private hævninger fra virksomhedsøkonomien til

privatøkonomien i VSO. Formålet med rentekorrektionen er at neutralisere de skattemæssige fordele ved at

indskyde privat gæld i virksomheden. Rentekorrektionen sikrer dermed, at skatteværdien af renterne er den

samme, som hvis gælden holdes uden for virksomheden. 43

Rentekorrektionen skal lægges til i den personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten.

Der skal beregnes rentekorrektion i to tilfælde:

1. Når indskudskontoen er negativ, jf. VSL § 11, stk. 1

2. Hvis der i samme indkomstår sker både hævning og indskud på indskudskontoen, jf. VSL § 11, stk. 2

3.5.1 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto
Der skal foretages rentekorrektion, når saldoen på indskudskontoen er negativ ved enten indtræden i VSO eller

ved indkomstårets udløb.

Rentekorrektionsbeløbet bliver beregnet ud fra kapitalafkastsatsen. Fra 2015 skal kapitalafkastsatsen tillægges

3 %-point, som en del af lovændringen i VSO, når rentekorrektionen beregnes. I afsnit 3.7.2 bliver det forudsat,

at kapitalafkastsatsen for 2015 er 1 %, da denne endnu ikke er fastsat. Rentekorrektionssatsen for 2015 er

derfor 4 % ud fra denne forudsætning, hvilket også fremgår af beregningen i figur 7.

Beregning af rentekorrektion foretages ud fra følgende:

1. Indskudskonto primo og ultimo sammenlignes med kapitalafkastgrundlag primo og ultimo. De mest

negative beløb fra henholdsvis indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget markeres.

2. Det mindst negative beløb fra indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er det beløb

rentekorrektionen beregnes ud fra

3. Rentekorrektionen kan ikke overstige virksomhedens samlede nettofinansieringsudgifter. 44

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT45

42 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.4
43 Lærebog om indkomstskat, side 225
44 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.11
45 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.11
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3.5.2 Hævninger og indskud i samme indkomstår
Selvom den selvstændige erhvervsdrivende hæver et beløb i begyndelsen af et indkomstår og genindskyder

samme beløb senere samme år, skal der ske rentekorrektion. Årsagen hertil er, at privatøkonomien opnår en

rentebesparelse på bekostning af virksomhedsøkonomien. 46

Grundlaget for rentekorrektionen er summen af de værdier, der er overført til den selvstændige i

hæverækkefølgen, der behandles under punkt 3.9.

Rentekorrektionen beregnes som summen af hævningerne ganget med rentekorrektionssatsen. Såfremt

indskuddene i løbet af året er mindre end hævningerne, beregnes rentekorrektionen dog ud fra indskuddet. 47

Kilde: Egen tilvirkning

3.6 Mellemregningskonto
Da det er en betingelse i VSO at adskille privatøkonomien fra virksomhedsøkonomien, skal opdelingen ske på
en mellemregningskonto. En mellemregningskonto er et udtryk for overførsler fra den selvstændiges
privatøkonomi til virksomheden, som ikke forrentes. Forskellen mellem en indskudskonto og en
mellemregningskonto er, at indskudskontoen anses for et indskud på egenkapitalen, som den erhvervsdrivende
har i VSO, mens mellemregningskontoen anses som gæld til den erhvervsdrivende. Beløb på
mellemregningskontoen kan derfor hæves skattefrit uden om hæverækkefølgen.

Saldoen på mellemregningskontoen må ikke blive negativ, da det vil være udtryk for, at den erhvervsdrivende
har private lån i virksomheden. Bliver saldoen på mellemregningskontoen negativ, skal saldoen udlignes ved en
overførsel i henhold til hæverækkefølgen. 48

Der kan ikke bogføres på mellemregningskontoen på det tidspunkt VSO anvendes første gang, hvorfor kontoen
først kan benyttes efterfølgende.49

3.7 Kapitalafkast
Kapitalafkast er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændige
erhvervsdrivendes investering i virksomheden.50 Kapitalafkastet opgøres som kapitalafkastgrundlaget ganget
med kapitalafkastsatsen, og kan ikke blive negativt eller overstige årets skattepligtige overskud i
virksomheden.51

46 Lærebog om indkomstskat, side 225
47 Lægebog om indkomstskat, side 225
48 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.6
49 VSL § 4a stk. 2
50 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.1
51 Lærebog om indkomstskat, side 228
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Kapitalafkastet er en del af virksomhedens skattepligtige resultat og beskattes som kapitalindkomst, mens det
fratrækkes i den personlige indkomst, medmindre afkastet bliver opsparet i VSO. 52

I nedenstående figur fremgår fordelingen af kapitalafkast og det resterende overskud.

Kilde: Egen tilvirkning53

3.7.1 Kapitalafkastgrundlag
Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den investerede kapital i virksomheden. For virksomheder der

indtræder i VSO, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres primo i det indkomstår virksomheden indtræder, mens

det for nyetablerede virksomheder skal opgøres ved virksomhedens start.54

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL § 8

Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, skal kapitalafkastet sættes til 0 kr.

3.7.2 Kapitalafkastsats
Kapitalafkastsatsen er en forrentningsprocent der udtrykker overskuddet af den investerede kapital.

Kapitalafkastsatsen fastsættes en gang årligt og beregnes på baggrund af Danmarks Nationalbanks opgjorte

kassekreditrente af de første 6 måneder af indkomståret, hvorfor kapitalafkastsatsen for 2015 endnu ikke er

fastsat. 55 Kapitalafkastsatsen for 2014 udgjorde 2 % og det forudsættes, at satsen for 2015 er 1 % på baggrund

af det nuværende lave renteniveau.

3.7.3 Værdiansættelse
Kapitalafkastgrundlaget værdiansættes som udgangspunkt med samme værdier som indskudskontoen, hvorfor
der henvises til gennemgangen af værdiansættelse på indskudskontoen under punkt 3.4.

52 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.9.1
53 Grundlæggende skatteret 2014, side 468
54 VSL § 8 stk. 1
55 VSL § 9
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En væsentlig forskel i værdiansættelsen af kapitalafkastgrundlaget kontra indskudskontoen forekommer dog
ved værdiansættelse af fast ejendom.

Fast ejendom blev på indskudskontoen værdiansat til den kontante anskaffelsessum, eller ejendomsværdien
ved indkomstårets begyndelse med fradrag af eventuelle byrder og tillæg af eventuelle forbedringer og
ombygninger, der ikke er taget hensyn til i vurderingen.

I kapitalafkastgrundlaget værdiansættes fast ejendom til den kontante anskaffelsessum. Har den selvstændige
haft udgifter til ombygning og forbedringer, skal udgifterne indgå i kapitalafkastgrundlaget det første år efter
den selvstændige erhvervsdrivende har haft udgiften. Udgiften skal dog ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget,
hvis udgifterne er trukket fra ved opgørelsen af virksomhedens resultat.

Valget af værdiansættelsesmetode på fast ejendom træffes årligt.

3.7.4 Beregning af kapitalafkast
Der er udarbejdet følgende eksempel på beregningen af kapitalafkastet:

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT56

Der er følgende kommentarer til beregningen af kapitalafkastet i figur 11:

Eksempel 1

Kapitalafkastet er beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget ganget med kapitalafkastsatsen. Da det beregnede

kapitalafkast er mindre end årets skattepligtige overskud, tages der udgangspunkt i denne beregning.

Eksempel 2

Det beregnede kapitalafkast er i eksempel 2 på 5.000 kr., hvilket modsat eksempel 1, er større end årets
skattepligtige overskud. Eftersom kapitalafkastet ikke må overstige årets skattepligtige overskud, fastsættes
kapitalafkastet til det skattepligtige overskud på 4.000 kr.

Eksempel 3

Kapitalafkastgrundlaget er negativt, hvilket betyder, at kapitalafkastet sættes til 0 kr.

3.7.5 Den selvkontrollerende effekt
VSO giver mulighed for at medtage privat gæld, og dermed opnå fuldt rentefradrag i den personlige indkomst.

For ikke at kunne misbruge ordningen indeholder VSO en selvkontrollerende effekt, da indskydelse af privat

gæld i virksomheden vil betyde, at kapitalafkastgrundet og dermed kapitalafkastet bliver mindre. Derfor skal

den selvkontrollerende effekt umiddelbart bevirke, at den erhvervsdrivende ikke kan få rentefradrag. Dog

fungerer den selvkontrollerende effekt ikke nødvendigvis optimalt, da private lån ofte bliver forrentet til en

højere rente end kapitalafkastsatsen. Det betyder, at det ofte vil være en god idé for den erhvervsdrivende at

56 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.2.9.2
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medtage privat gæld i virksomheden, da den erhvervsdrivende vil opnå en besparelse. Den erhvervsdrivende

bør dog være opmærksom på de nye vedtagne regler, som betyder, at såfremt der medtages privat gæld, som

kan medvirke til, at indskudskontoen bliver negativ, vil virksomhedsejeren ikke kunne opspare overskuddet.

Medtager den selvstændige så meget privat gæld, at kapitalafkastgrundlaget bliver negativt, vil det have den

betydning, at der ikke beregnes et kapitalafkast i virksomheden. Der skal samtidig beregnes en rentekorrektion

af indskudskontoen, såfremt denne er negativ eller hvis der er foretaget hævninger og indskud i året, jf. punkt

3.5. Da rentekorrektionssatsen efter de nye regler er tillagt 3 % fra 1. januar 2015, er der i højere grad tale om

en selvkontrollerende effekt, hvor den erhvervsdrivende ikke har samme mulighed for at opnå en besparelse

ved at indskyde privat gæld i virksomheden.

3.8 Opsparet overskud og hævning i senere indkomstår
Når virksomhedens overskud er opgjort, giver VSO mulighed for en opdeling af overskuddet i et opsparet

overskud og et hævet overskud, som vist i figur 9.

3.8.1 Opsparet overskud
Det opsparede overskud skal kun beskattes med en proportional sats svarende til selskabsskatteprocenten, der
er på 23,5 % i 2015 og 24,5 % i 2014. Det opsparede overskud skal derfor ikke medregnes i den skattepligtige
indkomst for indkomståret, da den resterende skattebetaling udskydes til det indkomstår, hvor hævningen
foretages. Det opsparede overskud bidrager derfor til en konsolidering og styrkelse af virksomhedens økonomi,
da 76,5 % af virksomhedens opsparede overskud i 2015 reinvesteres i virksomheden og dermed styrker evnen
til at generere en fremtidig indtjening.

Det opsparede overskud skal desuden registreres på en selvstændig konto fratrukket den foreløbige
virksomhedsskat, hvorefter den vil indgå i virksomhedens egenkapital. 57

Den maksimale opsparing i virksomheden beregnes på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

3.8.2 Hævet overskud
Der findes to typer af hævet overskud:

Hævet kapitalafkast

Det hævede kapitalafkast i indkomståret beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst, jf. afsnit 3.7.

Derfor vil det hævede kapitalafkast som udgangspunkt heller ikke indgå i beregningsgrundlaget for AM-

bidrag.58

57 Grundlæggende skatteret 2014, side 467
58 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
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Hævet resterende overskud

Når et opsparet overskud hæves i et senere indkomstår, skal det beskattes som personlig indkomst, hvor
beskatningsprocenten reguleres med den foreløbige virksomhedsskat, der er betalt i indkomståret for
opsparing i virksomheden. Det hævede overskud kan både vedrøre faktiske hævninger i indkomståret, samt
hensatte beløb til senere faktisk hævning, og skal indgå i beregningsgrundlaget for AM-bidrag.59

3.9 Hæverækkefølgen
Overførsler af værdier fra virksomhedens økonomi til den selvstændige erhvervsdrivendes private økonomi
skal ske i en bestemt rækkefølge, kaldt hæverækkefølgen. Formålet med hæverækkefølgen er at sikre en
effektiv beskatning af de beløb, der hæves i VSO.

Virksomhedsskat og rentekorrektion hæves dog uden om hæverækkefølgen. 60

Hæverækkefølgen, som er beskrevet i VSL § 5, er illustreret nedenfor. Sker der hævninger fra virksomheden,
skal det foretages i den illustreret rækkefølge:

Kilde: Egen tilvirkning61

Der er tre typer af hævninger fra VSO til privatøkonomien:

3.9.1 Beløb, der faktisk overføres
Beløb, der faktisk er overført, kan eksempelvis bestå af kontanter der bogføres via kassebeholdning, eller
penge hævet i virksomhedens bankbeholdning. Desuden kan det bestå af driftsmidler og andre aktiver, der er
registreret i virksomhedens regnskab.

3.9.2 Beløb, der anses for overført
Beløb, der anses for overført, kan eksempelvis være privat kørsel i en bil eller privat rådighed over en telefon,
som er en del af VSO. Værdien heraf vil blive tillagt virksomhedens indkomst og anses herefter for overført til
den erhvervsdrivende.

3.9.3 Beløb, der er hensat til senere hævning
Hensatte beløb skal beskattes i det indkomstår, som overførslen vedrører, og kan dermed hæves skattefrit ved
den faktiske hævning. Beløb, der er hensat til senere hævning skal bogføringsmæssigt være overført fra
virksomheden til privatøkonomien inden fristen for selvangivelse for indkomståret, som er den 1. juli i det

59 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
60 VSL 5 stk. 2 og stk. 3
61 Grundlæggende skatteret, side 468



Page 26 of 95

efterfølgende år. For hensættelser til senere hævning gælder det også, at der ikke må foretages hævninger fra
indskudskontoen.62

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

foretaget fra virksomheden til privatøkonomien i indkomståret.

Fordelingen af hævningerne sker i en prioriteret rækkefølge, som er illustreret nedenfor:

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT63

Såfremt den selvstændige ikke har overført et beløb svarende til de tvungne overførsler ved indkomstårets

afslutning, skal det hensættes til senere hævning eller føres over på indskudskontoen.64

3.11 Indkomstopgørelse
Den skattepligtige indkomst er alle skattepligtige indtægter fratrukket alle fradragsberettigede udgifter. Den
selvstændige erhvervsdrivende får derfor fuld skatteværdi af alle driftsomkostninger, herunder også
renteudgifter, der er tilknyttet virksomheden. 65

Det er et krav, at der foretages korrekt periodisering af renter, jf. VSL § 6, stk. 2. Ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst skal faktiske overførsler fratrækkes, og beløb som anses for overført skal tillægges.
Herunder skal beløb vedrørende faglige kontingenter tillægges, da disse ikke er fradragsberettigede. Dog kan
den selvstændige erhvervsdrivende få fradrag i sine ligningsmæssige fradrag på op til 6.000 kr., jf. LL § 13.

62 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.1
63 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.3
64 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.3
65 Bog og indkomstskat, side 467
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Nedenfor er illustreret opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

3.12 Overskudsdisponering
Som anført i figur 9 kan virksomhedens overskud enten blive opsparet til en proportional skatteprocent på 23,5
%, eller hæves som personlig indkomst og blive beskattet op til 51,95 %. 66

Ved overskudsdisponeringen kan den selvstændige vælge at opspare så meget som muligt, og dermed undgå at
betale topskat.

Ved hjælp af overskudsdisponering i et såkaldt kassesystem, kan den selvstændige erhvervsdrivende vælge
hvor meget af det resterende overskud der skal hæves og beskattes som personlig indkomst, og hvor meget
der skal opspares i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 %

Kassesystemet er illustreret nedenfor:

Figur 16: Overskudsdisponering

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

Figuren illustrerer fordelingen af virksomhedens overskud, hvorfra det kan tilrettelægges således, at det
hævede overskud til personlig beskatning kun udgør et beløb op til topskattegrænsen.

66 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
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3.13 Underskud
Ved anvendelse af VSO gælder en særlig rækkefølge for modregning af underskud.

Underskud skal modregnes i følgende rækkefølge:

1. Virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat

2. Positiv nettokapitalindkomst

3. Anden personlig indkomst uden for VSO

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13

3.13.1 Opsparede overskud
Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat, sker
modregningen i virksomhedsindkomsten. Er det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskatten større
end årets underskud, skal der ske modregning efter FIFO-princippet, dvs. det tidligst opsparede overskud skal
først modregnes i underskuddet. Kontoen for opsparet overskud skal reduceres med det beløb, der modregnes
på kontoen. Beløbet kan opgøres som en procentdel af underskuddet. Såfremt underskuddet modregnes i
overskud mellem 2007-2013 vil kontoen for opsparede overskud blive reduceret med 75 %, mens det i 2014 vil
være 75,5 %, 67som følge af den løbende ændret skattesats.

3.13.2 Positiv nettokapitalindkomst
Er virksomhedens underskud større end det opsparede overskud, skal det resterende underskud modregnes i
den evt. positive nettokapitalindkomst.68 Modregningen af kapitalindkomsten fradrages i den skattepligtige
indkomst, jf. VSL § 13 stk. 4.

3.13.3 Anden personlig indkomst
Såfremt underskuddet ikke kan modregnes fuldt ud i det opsparede overskud og den positive
nettokapitalindkomst, skal modregningen ske i den personlige indkomst.69 Modregningen af underskuddet i
den personlige indkomst skal fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. VSL § 13 stk. 4.

3.13.4 Senere indkomstår jf. PSL § 13
Kan virksomhedens underskud ikke modregnes fuldt ud i den gennemgåede rækkefølge, skal underskuddet
modregnes i senere indkomstår. Der beregnes skat af det resterende underskud, med beskatning af
underskuddet i sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat. Skatteværdien af underskuddet modregnes i
skatteberegningen.

Efterfølgende underskud fremføres til fradrag i den skattepligtiges indkomst for de efterfølgende indkomstår.

4 Kapitalafkastordningen
KAO blev indført i 1993 som et mere forenklet alternativ til VSO. Forenklingen kommer først og fremmest til

udtryk ved, at der ikke stilles de samme regnskabsmæssige krav til KAO, som der stilles til VSO. Derudover er

der ikke krav om indskudskonto og mellemregningskonto, som er gældende i VSO. Årsagen til, at

67 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
68 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
69 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
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mellemregningskontoen ikke er et krav i KAO skyldes, at der ikke er krav om adskillelse af virksomhedsøkonomi

og privatøkonomi.

Selvom KAO er enklere end VSO, opnås nogle af de samme fordele i KAO:

 Rentefradragsværdi

 Forrentning af egenkapital

 Indkomstudjævning

Ved anvendelse af KAO skal kapitalafkastgrundlaget oplyses, jf. § 23 i bekg. Nr. 594 af 12. juni 2006.

I KAO opgøres personlig indkomst og kapitalindkomst efter reglerne i PSL. Renteindtægter og renteudgifter

indgår derfor ved opgørelsen af kapitalindkomsten uden hensynstagen til, om de har privat eller

erhvervsmæssig karakter. 70

Der skal i KAO dernæst opgøres et kapitalafkast af samtlige erhvervsmæssige aktiver. Den del af virksomhedens

overskud, der kan henføres til forrentning af denne bruttoformue, fragår herefter i den personlige indkomst og

lægges til i kapitalindkomsten.71 Kapitalafkastet tilgodeses dermed på lige fod med VSO, samtidig med at den

opgjorte kapitalindkomst får karakter af en forrentning af egenkapitalen.72

4.1 Kriterier for anvendelse af ordningen
KAO kan anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som enten er fuldt eller

begrænset skattepligtige i Danmark, jf. VSL § 22 a stk. 1.

KAO skal ligesom VSO vælges ved en positiv tilkendegivelse herom for hvert indkomstår, hvilket giver

fleksibiliteten til at træde ind og ud af KAO på samme måde som i VSO.

4.1.1 Regnskabsmæssige krav
KAO’s forenklede regnskabsmæssige krav betyder, at der ikke er de samme administrative tunge krav til KAO

som VSO. Der er bl.a. ikke krav om udarbejdelse af regnskab, hvorfor kravet udelukkende går ud på, at

bogføringsloven og mindstebekendtgørelsen overholdes.

Desuden er der ikke i KAO krav om adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi.73

4.2 Kapitalafkastgrundlaget
Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 22 a stk. 5, og skal opgøres primo

hvert år. Kapitalafkastgrundlaget opgøres som udgangspunkt på samme måde som i VSO, dog med den

undtagelse, at følgende aktiver ikke skal medregnes:

 Konkursindkomst

 Kontante beløb

 Finansielle fordringer, bortset fra varedebitorer

70 Lærebog om indkomstskat, side 240
71 VSL § 22 a stk. 1 og PSL § 4 stk. 1 nr. 3a
72 Lærebog om indkomstskat, side 241
73 Lærebog om indkomstskat, side 240
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4.2.1 Aktiver der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget
I VSL § 22 a stk. 7 er opremset hvilke aktiver, der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget. I

kapitalafkastgrundlaget tillades konkursindkomst efter konkursskattelovens § 6 ikke at indgå. Derudover kan

kontante beløb og fordringer, bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser, ikke indgå.

Aktier og andre finansielle aktiver kan ligeledes ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget. Endvidere gælder det for

igangværende arbejder for fremmed regning, at kun nettoværdien kan indgå.

Den sammenlagte værdi af igangværende arbejder, varelagre og fordringer erhvervet ved salg og

tjenesteydelser kan kun indgå, hvis denne værdi overstiger værdien af gæld ved varer og tjenesteydelser.

Nedenfor er vist et eksempel på en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Kilde: Egen tilvirkning

Beregningen af kapitalafkastgrundlaget er vist i de to ovenstående figurer. Eftersom varedebitorer,

igangværende arbejder og varelager overstiger varekreditorer, er det overskydende beløb medtaget i

beregningen af kapitalafkastgrundlaget.

4.3 Kapitalafkast
Kapitalafkastet er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændige

erhvervsdrivendes aktiver i virksomheden.

Kapitalafkastet trækkes fra i den personlige indkomst og lægges til i kapitalindkomsten. På den måde får den

selvstændige erhvervsdrivende fradrag i den personlige indkomst for de renteudgifter, der er knyttet til

finansieringen af de erhvervsmæssige aktiver.

Kapitalafkastet beregnes på samme som i VSO, jf. punkt 3.7.

Størrelsen på kapitalafkastet maksimeres efter VSL § 22 a stk. 3, da det ikke må overstige den største

talmæssige værdi af enten:

 Den personlige nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter PSL § 3

 Negativ nettokapitalindkomst før fradrag af kapitalafkast efter PSL § 4
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4.3.1 Den positive nettoindkomst
Den positive nettoindkomst opgøres som bruttoindkomsten med fradrag af driftsomkostninger, afskrivninger

mv. Desuden skal beløb, der henlægges til konjunkturudligning, som beskrevet nedenfor, fratrækkes ved

opgørelsen af den positive nettoindkomst. Dog skal henlagt konjunkturudligningsbeløb medregnes ved

opgørelsen af den personlige nettoindkomst for det indkomstår, det opsparede beløb hæves.

4.3.2 Negativ kapitalindkomst
Ved opgørelsen af nettoindkomsten ses bort fra kapitalafkast efter KAO og negativ kapitalindkomst efter PSL §

4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13. 74

Hvis nettoindkomsten er negativ, skal den sættes til nul. Modsætningsvis, hvis nettokapitalindkomsten er

positiv, skal den sættes til nul ved kapitalafkastberegningen.

Hvis den ene faktor af enten nettoindkomsten eller kapitalindkomsten er nul, så afgør den anden

kapitalafkastets størrelse. Er begge faktorer nul, sættes kapitalafkastet til 0 kr. 75

Nedenfor er vist et eksempel på maksimeringsreglen:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKAT’s juridiske vejledning C.C.5.3.1.2

Der er følgende kommentarer til figur 19:

Eksempel 1

Efter maksimeringsreglen gælder det, at såfremt det beregnede kapitalafkast er mindre end nettoindkomst og

negativ nettokapitalindkomst, skal kapitalafkastet udgøre det beregnede kapitalafkast.

Eksempel 2

Da nettoindkomsten er negativ, skal kapitalafkastet sættes til nul. Nettokapitalindkomsten er desuden positiv,

og sættes derfor også til nul. Da begge faktorer er nul er kapitalafkastet nul.

Eksempel 3

Nettoindkomsten er negativ og fastsættes derfor til nul. Da den negative nettokapitalindkomst er mindre end

det beregnede kapitalafkast, tages der udgangspunkt i dette beløb.

Eksempel 4

Nettokapitalindkomsten er positiv og fastsættes derfor som udgangspunkt til nul. Da nettoindkomsten derimod

er positiv og mindre end det beregnede kapitalafkast, fastsættes kapitalafkastet efter nettoindkomsten.

74 Virksomhedsskatteloven med kommentarer, side 380
75 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.3.2.2.2.
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4.4 Konjunkturudligning
Ved anvendelse af KAO har den selvstændige mulighed for at foretage henlæggelse til konjunkturudligning.

Formålet med henlæggelse til konjunkturudligning er, at der på samme måde som ved opsparing i VSO kan

foretages indkomstudjævning overfor svingende virksomhedsoverskud.

Konjunkturudligningskontoen minder derfor om kontoen for opsparet overskud i VSO.

Konjunkturudligningskontoen indeholder dog en væsentlig begrænsning om, at der højst kan foretages

henlæggelse på 25 % af overskuddet, og at beløbet minimum skal være på 5.000 kr. i henlæggelsesåret. Det er

desuden et krav, at der sker en binding af det opsparede beløb på en konto i et pengeinstitut i minimum 3

måneder, og at henlæggelsen skal indtægtsføres indenfor 10 år. 76

Vælger den selvstændige erhvervsdrivende at indtægtsføre et beløb fra konjunkturudligningskontoen i et

indkomstår, kan der ikke i samme indkomstår henlægges til konjunkturudligningskontoen. På samme måde

som i VSO, betales der en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % af det opsparede beløb i 2015.77

Henlæggelsesgrundlaget opgøres med udgangspunkt i henlæggelsesårets erhvervsmæssige overskud før

regulering for renter, skattepligtige kursgevinster og kurstab.

Det opgjorte henlæggelsesbeløb fratrækkes ved opgørelsen af den personlige indkomst, mens der ved hævning

af det opsparede beløb sker beskatning i den personlige indkomst. Det år henlæggelsen hæves skal den

foreløbige virksomhedsskat fratrækkes i slutskatten.78

4.5 Underskud
Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende har underskud i et indkomstår, skal underskuddet modregnes i

konjunkturudligningskontoen.79 Er konjunkturudligningskontoens midler ikke tilstrækkelig til at dække årets

underskud, skal modregningen ske i øvrig personlig indkomst eller positiv nettokapitalindkomst. Kan årets

underskud ikke dækkes af konjunkturudligningskonto eller anden personlig indkomst, skal modregningen ske

efter PSL § 13 stk. 3 og 4.80 Ifølge PSL § 13 stk. 3 skal modregningen ske i positiv kapitalindkomst, mens den

efter PSL § 13, stk. 4 skal modregnes i ægtefællens personlige indkomst.

5 Sammenligning af PSL, VSO og KAO
For at give et samlet overblik over PSL, VSO og KAO vil der i dette kapitel foretages en sammenfatning af hvilke

generelle forskelle der er i de tre beskatningsformer, herunder hvilke skattemæssige fordele og ulemper de

indebærer.

76 VSL § 22 b
77 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.3.2.2.2.
78 Lærebog om indkomstskat, side 242
79 VSL § 22 b stk. 7
80 www.skat.dk - Juridisk vejledning – C.C.8.4
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Kilde: Egen tilvirkning

5.1 Krav for anvendelse
Ved beskatning efter PSL er det eneste krav, at personen skal være fuldt eller begrænset skattepligtig i

Danmark. I både VSO og KAO er det derimod et krav, at den pågældende person er selvstændig

erhvervsdrivende. For at blive beskattet efter VSO eller KAO skal den selvstændige erhvervsdrivende positivt

tilkendegive det årligt, ellers sker beskatningen efter PSL.

Uanset hvilken beskatningsform der anvendes er der krav om, at bogføringsloven og

mindstekravsbekendtgørelsen overholdes, hvorfor der ingen forskel er mellem de enkelte beskatningsformer

på dette område. 81

PSL og KAO indeholder derimod ikke krav om regnskabsaflæggelse, jf. mindstekravsbekendtgørelsens § 6,

medmindre SKAT efterspørger det. Dernæst er der i de to beskatningsformer heller ikke krav om adskillelse af

privat- og virksomhedsøkonomi. 82

PSL er administrativt den letteste løsning, da den ikke stiller yderligere krav end ovenævnte. KAO adskiller sig

derimod fra PSL ved, at der stilles krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og

konjunkturudligningskonto.

VSO er den administrativt tungeste løsning, da det i ordningen er et krav, at der foretages regnskabsaflæggelse,

jf. VSL § 2, samtidig med at der kræves en adskillelse af virksomheds- og privatøkonomien. Dernæst indeholder

81 Jf. mindstekravsbekendtgørelsen § 1 og bogføringsloven § 1
82 Lærebog om indkomstskat, side 240
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VSO en række af de samme krav som i KAO, herunder krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og

kapitalafkast. Endvidere stilles en række yderligere krav om opgørelse af indskudskonto, evt. rentekorrektion,

mellemregningskonto og konto for opsparet overskud.

Ved valg af beskatningsform bør den selvstændige erhvervsdrivende derfor foretage en afvejning af den

skattemæssige besparelse i forhold til beskatningsformerne, kontra det administrative arbejde, som kan kræve

en meromkostning i form af bistand fra en revisor. Som udgangspunkt kræves det at den erhvervsdrivende har

regnskabsmæssig indsigt for selvstændigt at kunne opgøre specifikationer efter VSO, og da mange

erhvervsdrivende har fokus på driften og dermed manglende forståelse for det regnskabsmæssige og

skattemæssige, vil der i de fleste tilfælde kræves assistance fra en revisor.

5.2 Renter
Da den personlige indkomst bliver beskattet med en højere skattesats end kapitalindkomsten, er det en fordel,

at den personlige indkomst reduceres i takt med en stigende kapitalindkomst.

I PSL og KAO bliver alle renter beskattet som kapitalindkomst, hvorfor negative nettorenter ikke fradrages i den

personlige indkomst. Forekommer der derimod positive nettorenter, vil det være en fordel at disse beskattes i

kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi.

I VSO bliver erhvervsmæssige nettorenter fratrukket i den personlige indkomst, hvilket betyder, at der sker fuld

rentefradrag af erhvervsmæssige negative nettorenteudgifter. Har virksomheden negative nettorenter, opnås

dermed en besparelse i AM-bidraget, da det beregnes ud fra virksomhedens overskud efter renter. Har

virksomheden i stedet erhvervsmæssige positive nettorenter bliver disse tillagt i den personlige indkomst til en

højere skatteprocent end i kapitalindkomsten, samtidig med at AM-bidraget vil stige, hvorfor dette forhold er

en ulempe under VSO. Valget af beskatningsformen ud fra renterne vil derfor afhænge af om der er tale om

positive eller negative nettorenter.

5.3 Kapitalafkast
I PSL er der ikke mulighed for at beregne et kapitalafkast, hvilket betyder, at de almindelige regler ikke giver

mulighed for at blive tilgodeset af den investerede kapital i virksomheden. Denne mulighed forekommer til

gengæld både i VSO og KAO, dog er der forskel mellem hvilke poster der indgår i kapitalafkastgrundlaget i de to

ordninger.

Kapitalafkastet reducerer den personlige indkomst og forøger kapitalindkomsten, hvilket er en fordel, idet

beskatningsprocenten er størst i den personlige indkomst. Derfor er det mest optimale at have et så stort

kapitalafkast som muligt.

Kapitalafkastet vil som udgangspunkt ikke være ens i VSO og KAO, da kapitalafkastgrundlaget ikke opgøres på

samme måde. I VSO medregnes alle aktiver og gæld, hvorimod KAO indeholder enkelte undvigelser. KAO

medtager til forskel for VSO kun nettoværdien af igangværende arbejder, varelager og debitorer fra salg og

tjenesteydelser fratrukket værdien af varekreditorer, såfremt værdien er positiv. Endvidere medtager KAO ikke

kontante beløb og finansielle fordringer. Kapitalafkastet i de to ordninger afhænger derfor af forholdet mellem

de omtalte poster, og posterne afgør i hvilken beskatningsform det højeste kapitalafkastgrundlag opnås.
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5.4 Opsparede overskud
Der er i PSL ikke mulighed for opsparing i virksomheden og derfor kommer hele overskuddet til beskatning i

indkomståret. I VSO og KAO er der derimod mulighed for opsparing mod en foreløbig virksomhedsskat på 23,5

% i 2015.

I KAO er der kun en begrænset mulighed for opsparing, da der højst kan spares 25 % af virksomhedens

overskud op. Der er desuden krav om, at der som minimum skal henlægges 5.000 kr., og at henlæggelsen skal

være bundet på en bankkonto i minimum 3 måneder. KAO giver derfor ikke de samme

konsolideringsmuligheder som VSO, idet der ikke er fuldkommen frihed til at anvende overskuddet til

finansiering af investeringer eller lignende. Der kan dog være mulighed for indkomstudjævning, såfremt

henlæggelsen på 25 % er tilstrækkelig til at undgå at betale topskat, hvilket afhænger af virksomhedens

overskud. Hvis dette ikke er tilfældet vil KAO’s begrænsning være hæmmende for skatteoptimeringen.

Ved anvendelse af VSO er der mulighed for opsparing af hele virksomhedens overskud efter kapitalafkast og

hævninger i den personlige indkomst. Virksomheder med svingende indkomster har ved beskatning efter VSO

dermed mulighed for at udjævne indkomsten mellem indkomstårene og tilrettelægge det således, at den

selvstændige erhvervsdrivende ikke skal betale topskat. Desuden er det en fordel i VSO, at det opsparede

overskud kan anvendes til konsolidering, således virksomheden fremstår stærk over for de eksterne

interessenter.

6 Analyse af valget mellem beskatningsalternativerne ud fra opstillede

scenarier
Analysen har til formål at undersøge hvilken beskatningsform der er mest attraktiv for den selvstændige

erhvervsdrivende i forskellige situationer. Der er derfor opstillet følgende to scenarier:

 Scenarie 1: Ingen erhvervsmæssige renteudgifter

 Scenarie 2: Store erhvervsmæssige renteudgifter

Dernæst er der opstillet en case, som er gældende for begge de opstillede scenarier.

6.1 Præsentation af case
Den fiktive case handler om et snedkerfirma, i casen benævnt ”Snedkerfirmaet”, som ejes 100 % af den

selvstændige erhvervsdrivende, Kim Hansen. Virksomheden har eksisteret siden 2010, hvor Kim Hansen ved

opstart af virksomheden købte en ejendom, der udelukkende bliver anvendt som værksted, kontor og lager.

Ejendommen blev i 2010 købt til nominelt 1.700.000 kr. og den seneste vurdering er pr. 1. oktober 2013, hvor

ejendommen er blevet vurderet til 1.900.000 kr.

Kim Hansen har været passiv i sit valg af beskatningsform siden virksomhedens opstart, da han ikke har haft

kendskab til hverken VSO eller KAO, og er derfor altid blevet beskattet efter PSL.

Virksomhedens personale består kun af Kim og en enkelt medarbejder, der ligesom Kim Hansen er uddannet

snedker. Kim Hansen har derfor grundet virksomhedens størrelse valgt at stå for alle administrative og

økonomiske arbejdsopgaver i virksomheden, men har qua sin manglende ekspertise åbent erkendt et behov

om ekstern bistand i hans skatteretlige forhold.
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Kim Hansen har ikke nogen samlevende ægtefælle og bor i Ringsted kommune, hvorfor de gældende

skattesatser herfra anvendes. Ifølge bilag 1 fremgår det, at kommuneskatten for 2015 i Ringsted kommune er

26,7 % og kirkeskatten 0,97 %. Virksomheden har ligeledes adresse i Ringsted og den ligger blot 11 kilometer

fra Kim Hansens bopæl, hvilket betyder, at han ikke er berettiget til et befordringsfradrag.

Kim Hansen har de sidste par år indbetalt til en privat ratepension op til det årlige fradragsberettigede beløb på

51.700 kr. i 2015.83 Afhængig af virksomhedens resultater, som de seneste år har været stabile, påregner Kim

Hansen at fortsætte med den maksimale indbetaling til ratepensionen. Ud over ratepensionen indbetaler Kim

Hansen også et årligt beløb til sin a-kasse på 8.500 kr.

På det privatøkonomiske plan har Kim Hansen haft renteindtægter for 865 kr., som består af forrentningen af

sin private opsparing i sit pengeinstituttet. Af renteudgifter har Kim Hansen haft 22.505 kr., som udgøres af

rente- og bidragsbetalinger i forbindelse med hans prioritetsgæld tilknyttet hans private bolig.

Det forudsættes i de opstillede scenarier, at de oplyste regnskabsmæssige resultater er identiske med de

skattemæssige resultater.

Da Kim Hansen ønsker at blive rådgivet om hvilken beskatningsform, som han bør anvende i forskellige

situationer, har han det seneste år holdt virksomhedsøkonomien og privatøkonomien adskilt, således at han

opfylder kravene i VSO.

6.2 Scenarie 1 – Ingen erhvervsmæssige renteudgifter
Der er for 2015 udarbejdet et budget for 2015 og balance for 2014 og 2015, som fremgår af bilag 2.

Det forudsættes i scenariet, at Snedkerfirmaet ikke har nogle renteudgifter, da virksomheden har haft en solid

indtjening og lav gældssætning tilknyttet driften siden opstartsfasen, hvilket har gjort det muligt at nedbringe

hele virksomhedens gæld. Snedkerfirmaet betaler sine kreditorer rettidigt, da de ikke har haft nogen

likviditetsproblemer i løbet af årene, hvorfor der i den forbindelse ikke opstår renteudgifter i form af

morarenter.

6.2.1 Beregning ved anvendelse af PSL

6.2.1.1 Opgørelse og beregning af skat

I de nedenstående beregninger vises opgørelsen af Kim Hansens skat for 2015 efter reglerne i PSL. I opgørelsen

af den skattepligtige indkomst tages der udgangspunkt i det oplyste driftsbudget i bilag 2.

Ved beregningen af Kim Hansens kapitalindkomst er de private nettorenter tillagt virksomhedens nettorenter,

hvilket adskiller sig fra VSO, da erhvervsmæssige renteindtægter og udgifter bliver tillagt i den personlige

indkomst i VSO.

83 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1816783&vId=0
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Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 21 fremgår det, at Kim Hansen har en skattepligtig indkomst på 1.418.071 kr. Nedenfor beregnes det

endelige skattetilsvar for 2015.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kim Hansen skal for 2015 samlet betale 817.186 kr. i skat ved anvendelse af PSL’s bestemmelser.

Det fremgår af figur 22, at der er beregnet et skattenedslag i den personlige indkomst, da den samlede

skattesats for sundhedsbidrag, bund-, top- og kommuneskat overstiger skatteloftet på 51,95 %.

Skattenedslaget i den personlige indkomst skyldes overordnet set, at Kim Hansen bor i Ringsted kommune,

hvor kommuneskatten er forholdsvis høj, og at hans personlige indkomst overstiger topskattegrænsen.

6.2.2 Beregning ved anvendelse af VSO
Ved beregningen af Kim Hansens skat efter VSO forudsættes det først og fremmest, at han vælger at hæve hele

Snedkerfirmaets overskud i indkomståret, hvilket betyder, at der ikke skatteoptimeres op til topskattegrænsen.

Årsagen til forudsætningen er, at sammenligningsgrundlaget mellem PSL og VSO ville være vanskeligt ved

skatteoptimering, da PSL ikke giver mulighed for at opspare overskud.

Da forudsætningen om at hæve hele overskuddet fjerner en af de essentielle fordele ved anvendelse af VSO, vil

der i kapitel 6.2.4 foretages en skatteoptimering af Kim Hansens økonomi, så han undgår betaling af topskat i

indkomståret.

Ved indtrædelse i VSO skal der primo 2015 opgøres en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag, hvilket

beregnes på baggrund af balancen for 2014, som fremgår af bilag 2.

6.2.2.1 Indskudskonto

Indskudskontoen skal opgøres primo i første regnskabsår VSO anvendes, hvorefter den skal reguleres årligt.

Kontoen opgøres på baggrund af virksomhedens indskudte aktiver fratrukket virksomhedens gæld.

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 23 viser en opgørelse af indskudskontoen primo, hvoraf det fremgår, at den er opgjort til 2.210.059 kr.
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Da det er valgfrit om ejendommen værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse, er ejendommen værdiansat til den seneste vurdering pr. 1.

oktober 2013, da denne værdi er højere end den kontante anskaffelsessum.

Øvrige aktiver og gældsposter er værdiansat til samme værdi, som fremgår af balancen for 2014 i bilag 2, da

alle aktiver og gældsposter er 100 % erhvervsmæssige poster.

Indskudskontoen bliver ikke negativ ultimo 2015, da det i scenariet forudsættes, at Kim Hansen udelukkende

hæver virksomhedens overskud. Såfremt Kim Hansen ønsker at hæve mere end virksomhedens overskud og

kapitalafkast, har han mulighed for at hæve 2.210.059 kr. skattefrit.

Da indskudskontoen i scenariet ikke er negativ primo eller ultimo 2015, skal der ikke beregnes en

rentekorrektion.

6.2.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom indskudskontoen ved at tage udgangspunkt i virksomhedens aktiver

fratrukket gæld. Opgørelsen skal foretages første gang primo i det år, at virksomhedsejeren vælger at indtræde

i VSO.

Værdiansættelse af aktiver og gæld sker på samme måde som ved indskudskontoen, dog med undtagelse af

ejendommen, som skal opgøres til den kontante anskaffelsessum.

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastet er opgjort til 20.101 kr. primo 2015, som skal fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges

i kapitalindkomsten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
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Det fremgik af afsnit 3.7.2, at kapitalafkastsatsen for 2015 endnu ikke er fastsat. Kapitalafkastsatsen for 2014

var 2 % og det forudsættes grundet det lave renteniveau, som kapitalafkastsatsen fastsættes ud fra, at

kapitalafkastsatsen for 2015 vil være 1 %.

6.2.2.3 Beregning af skat

For at kunne sammenligne de tre beskatningsformer hæves hele overskuddet uden optimering af skatten i

forhold til topskattegrænsen. Dette kan illustreres i nedenstående kassesystem:

Figur 25: Illustration af fordelingen af overskuddet

Kilde: Egen tilvirkning

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst tillægges erhvervsmæssige nettorenter i den personlige

indkomst. Der beregnes AM-bidrag af virksomhedens resultat efter renter fratrukket kapitalafkastet, hvilket

fremgår af figur 26.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge beregningerne i ovenstående figurer skal Kim Hansen betale 812.405 kr. i skat ved anvendelse af VSO.

Sammenlignes det med skatteberegningen i PSL viser det, at Kim Hansen skal betale 4.781 kr. mindre i skat ved

anvendelse af VSO, fordi det beregnede kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst til en højere

skatteværdi, mens det tillægges i kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi.

De private renter og ligningsmæssige fradrag bliver beskattet efter PSL, hvorfor de er identiske med

beregningen under PSL. Forklaringen på besparelsen ligger derfor i kapitalafkastet, som mindsker den

personlige indkomst i VSO. Renteindtægterne på 990 kr. bidrager til en forøgelse af den personlige indkomst i

VSO, men da renteindtægterne ikke er større, har dette ikke nogen væsentlig betydning for den beregnede

skat.

6.2.3 Beregning ved anvendelse af KAO

6.2.3.1 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Ved anvendelse af KAO skal der ligesom i VSO opgøres et kapitalafkastgrundlag første gang ordningen

anvendes, dog opgøres dette ikke på samme måde.

Ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i KAO indgår ikke kontante beløb, fordringer, finansielle aktiver og

andelsbeviser.84 Dette betyder, at likvide beholdninger ikke skal medtages i kapitalafkastgrundlaget, når KAO

anvendes.

Desuden skal varelager og varedebitorer kun indgå, såfremt disse værdier overstiger varekreditorerne. Af bilag

2 fremgår det, at varelager og varedebitorer sammenlagt har en værdi på 234.476 kr. i 2014, mens

84 www.skat.dk – Juridisk vejledning C.C.5.3.1.2.3
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varekreditorerne udgør 150.933 kr. Forskellen mellem værdierne på 83.543 kr. skal derfor indgå i

kapitalafkastgrundlaget.

Det forudsættes i scenariet, at andre tilgodehavender og anden gæld vedrører periodeafgrænsningsposter,

moms. mv. Eftersom disse to poster ikke anses for at vedrøre varedebitorer eller varekreditorer, indgår de ikke

i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

Beregning af kapitalafkast tager ligesom ved beregningen under VSO udgangspunkt i, at kapitalafkastsatsen er

1 %.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 28 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget primo 2015 er opgjort til 2.103.031 kr., hvorfor kapitalafkast

primo derfor er beregnet til 21.030 kr. Årsagen til et større kapitalafkastet i KAO end VSO skyldes, at posterne;

andre tilgodehavende, likvide beholdninger og anden gæld, samlet set giver et negativt beløb, og disse poster

ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget for KAO.

Ifølge maksimeringsreglen må det beregnede kapitalafkast ikke overstige værdien af den negative

nettokapitalindkomst eller den positive personlige indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning
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Det fremgår af figur 29, at det beregnede kapitalafkast er lavere end nettoindkomsten, men større end den

negative kapitalindkomst, hvorfor kapitalafkastet nedjusteres til nettokapitalindkomsten på 20.350 kr.

6.2.3.2 Beregning af skat

I gennemgangen af KAO forudsættes det på samme måde som i VSO, at der ikke foretages henlæggelser til

konjunkturudligningskontoen. Der vil ligeledes foretages beregninger med henlæggelser til

konjunkturudligningskontoen for at skatteoptimere under KAO, hvilket vil fremgå under afsnit 6.2.5.

Ved anvendelse af KAO beregnes skatten på samme måde, som ved beskatning under PSL. Den eneste forskel

er, at kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten, ligesom det også

er gældende for VSO, mens PSL ikke opererer med et kapitalafkast.

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Ved anvendelse af KAO får Kim Hansen en skattepligtig indkomst på 1.419.699 kr., hvoraf han skal betale en

skat på 812.095 kr. Forskellen på den skattepligtige indkomst i forhold til PSL er 1.628 kr., hvilket svarer til 8 %

af kapitalafkastet, da kapitalafkastet bliver fratrukket i AM-bidragsgrundlaget.

6.2.4 Optimering af skatten i VSO
I afsnit 6.2.2 blev skatten beregnet i VSO uden optimering op til topskattegrænsen. En essentiel fordel ved VSO

er dog muligheden for skatteoptimering og indkomstudjævning, hvorfor skatten i dette afsnit vil blive

optimeret, således Kim Hansen undgår at betale topskat på 15 % af overskuddet i 2015. Ved at inddrage dette

element vil fordelagtigheden – afhængig af situationen – i højere grad kunne komme til udtryk.

6.2.4.1 Overskudsdisponering

For at foretage en skatteoptimering for Kim Hansen, er det nødvendigt at beregne hvor meget han maksimalt

må hæve før AM-bidrag som personlig indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningen fremgår det, at Kim Hansen maksimalt må have en personlig indkomst før AM-bidrag på

555.326 kr. Beregningen er foretaget ved at summere topskattegrænsen efter AM-bidrag med

pensionsbetalingen, hvorefter beløbet divideres med 0,92 for at finde beløbet før AM-bidrag.

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af figur 33, at Kim Hansen skal spare 1.083.630 kr. op af virksomhedens overskud i Snedkerfirmaet

i 2015 for ikke at overskride den maksimale beregnet personlige indkomst i figur 32.

Ud fra beregningen om hvad Kim Hansens personlige indkomst må udgøre ved skatteoptimering, kan der

foretages en opgørelse af hvor meget der skal hensættes til senere faktisk hævning.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kim Hansen har i indkomståret kun hævet 335.378 kr., jf. regnskabsoplysningerne i bilag 2, og der hensættes

derfor 494.702 kr. til senere faktisk hævning. Det hensatte beløb til senere faktisk hævning kan Kim Hansen

hæve skattefrit inden selvangivelsesfristen den 1. juli 2016, da det beskattes i indkomståret 2015.

Overskudsdisponeringen ved skatteoptimering kommer på baggrund af de forudgående beregninger til at se

således ud:

Figur 35: Illustration af fordeling af overskud

Kilde: Egen tilvirkning

Af overskudsdisponeringen fremgår den optimale hævning på 555.326 kr. som personlig indkomst, mens

kontoen for det opsparede overskud vil beløbe sig på 828.977 kr. som følge af, at den foreløbige

virksomhedsskat på 254.653 kr. er blevet betalt.

Årets overførsler i form af hævninger i løbet af året, samt det hensatte beløb til senere hævning, skal samlet

set svare til summen af den udvidede hæverækkefølge.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at der er en afstemning mellem den udvidede hæverækkefølge og hævningerne i løbet

af året, som udgøres af 830.080 kr.

6.2.4.2 Beregning af skat

Ved en skatteoptimering efter VSO af Kim Hansens skattepligtige indkomst for 2015, vil beregningen af

skattetilsvaret se således ud:
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Ud fra beregningerne fremgår det, at Kim Hansen skal betale 452.788 kr. i skat, hvilket betyder, at han i 2015

undgår en skattebetaling på 359.618 kr. sammenlignet med VSO uden opsparing. Fordelagtigheden af at

anvende denne tilgang forudsætter dog, at Kim Hansen kan nøjes med en nettoindkomst op til

topskattegrænsen, da skatteoptimeringen på kort sigt vil påvirke ejerens private rådighedsbeløb. Derfor indgår

der flere aspekter i vurderingen af VSO’s egnethed for den enkelte erhvervsdrivende, om end det ud fra et

skattemæssigt synspunkt med udgangspunkt i Snedkerfirmaets overskud for indkomståret, vil være optimalt at

anvende VSO.

6.2.5 Optimering af skatten i KAO
I KAO er det muligt at foretage optimering af skatten ved brug af en konkjunkturudligningskonto. Som

beskrevet i kapitel 4.4 skal beløbet minimum være på 5.000 kr., og det er samtidig kun muligt at henlægge 25 %

af overskuddet.

KAO’s begrænsning af henlæggelsen af overskuddet i forhold til VSO betyder, at Kim Hansen i et godt

indkomstår ikke har mulighed for at henlægge op til topskattegrænsen. Denne situation er desuden gældende

for Kim Hansen i 2015, hvor han maksimalt kan henlægge 414.517 kr. af virksomhedens overskud på 1.658.066

kr. i 2015, som følge af den restriktive sats på 25 %.

6.2.5.1 Beregning af skat

Henlæggelsen på konjunkturudligningskontoen er beregnet til 414.517 kr. og indgår derfor ikke i den

personlige indkomst, men beskattes midlertidigt med 23,5 % i aconto skat for 2015.

Kapitalafkastet fratrækkes på samme måde, som beregningen i punkt 6.2.3, da kapitalafkastet ikke ændres ved

skatteoptimering. Den skattepligtige indkomst er opgjort på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning
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Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i figur 39 fremgår det, at kapitalindkomsten er opgjort til 0 kr.,

som følge af maksimeringsreglen.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at Kim Hansen skal betale 674.522 kr. i skat under forudsætning af, at 25 % af

overskuddet henlægges på en konjunkturudligningskonto. På den måde opnås en skattebesparelse på 137.563

kr. i forhold til den beregnede skat uden henlæggelse på konjunkturudligningskontoen i afsnit 6.2.3 for 2015.

Det er endvidere et krav, at det henlagte beløb bindes i et pengeinstitut i minimum 3 måneder, og at

henlæggelsen indtægtsføres indenfor 10 år. Kim Hansen bør derfor ideelt set indtægtsføre beløbet et år, hvor

overskuddet i virksomheden er lavt eller ikke eksisterende, således han så vidt muligt undgår at betale topskat,

da denne afvigelse reelt set giver den skattemæssige besparelse.

6.2.6 Sammenligning af beregninger for scenarie 1
I den nedenstående figur er der oplistet resultaterne for beregningerne ved de tre beskatningsformer, samt

ved optimering af skatten i VSO og KAO.
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Kilde: Egen tilvirkning

6.2.6.1 Personlig indkomst

Den personlige indkomst er den indkomstform der beskattes med den højeste skatteprocent, og det er derfor

at foretrække ud fra et skatteretligt perspektiv, at den personlige indkomst er så lille som mulig.

Sammenlignes beskatningsformerne, bortset fra optimeringsmulighederne, fremgår det af figur 41, at den

laveste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af KAO. Den personlige indkomst er mindst ved

anvendelse af KAO, da det beregnede kapitalafkast som fratrækkes i den personlige indkomst er større i KAO

end VSO. Kapitalafkastet er størst i KAO, da andre tilgodehavender, likvider og anden gæld sammenlagt netto

har en negativ værdi, og disse poster kun indgår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ved VSO. Samtidig er

den personlige indkomst mindre ved anvendelse af KAO end VSO, da nettorenteindtægterne på 990 kr. bliver

tillagt i den personlige indkomst i VSO.

Den højeste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af PSL, da der ikke beregnes et afkast af Kim

Hansens investering i virksomheden. Anvendelsen af VSO og KAO giver derfor en skattemæssig besparelse i

forhold til PSL, afhængig af hvor stort det opgjorte kapitalafkastgrundlag er. Den skattemæssige besparelse

uden optimering er dog minimal, hvorfor de to ordninger under denne forudsætning ikke vurderes særlig

attraktive set i forhold til de større administrative krav.

Sammenholdes beregningerne ved optimering, er den personlige indkomst mindst ved anvendelse af VSO som

følge af, at Kim Hansen kun hæver op til topskattegrænsen, hvorimod han i KAO kun kan lade 25 % af

overskuddet blive opsparet. KAO begrænsede mulighed for opsparing har størst betydning i virksomheder der

generere et stort overskud, hvilket fremgår af den fiktive case, hvor Kim Hansen under KAO er nødsaget til at

hæve langt over topskattegrænsen som personlig indkomst. Udnyttelsen af muligheden for at opspare og

udskyde skat af virksomhedens overskud i de to ordninger er derfor også meget situationsbestemt.

Eksempelvis vil en erhvervsdrivende med marginale årlige overskud i forhold til Kim Hansen, kunne udnytte

KAO’s fordele, samtidig med ikke at være begrænset af den restriktive sats på 25 %.
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6.2.6.2 Kapitalindkomst

Det fremgår af figur 41, at kapitalindkomsten er uændret ved optimering af skatten, da optimeringen kun har

betydning for den personlige indkomst i forhold til topskattegrænsen på 459.200 kr.

Ved anvendelse af PSL er der en negativ kapitalindkomst på 20.350 kr., som vedrører private og

erhvervsmæssige nettorenter. Kapitalindkomsten i VSO vedrører private nettorenter tillagt kapitalafkast og er

negativ med 1.239 kr. Kapitalindkomsten er nul i KAO, da kapitalafkastet er afsat med et beløb svarende til

private og erhvervsmæssige nettorenter, grundet maksimeringsreglen.

Der beregnes således ikke skat af kapitalindkomsten i KAO, mens Kim Hansen i VSO opnår et fradrag på 31,5

%85 af de 1.239 kr. i skatteberegningen.

6.2.6.3 Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag er identiske ved alle tre beskatningsformer, da de vedrører private udgifter, som

beskattes efter PSL.

6.2.6.4 AM-bidrag

Uden optimering fremgår det af figur 41, at det laveste AM-bidrag opstår ved anvendelse af KAO. AM-bidraget

beregnes ud fra den personlige indkomst, og da den personlige indkomst er mindst i KAO, er AM-bidraget

tilsvarende mindre.

Beregningsgrundlaget for AM-bidrag er i de tre beskatningsformer forskelligt, da AM-bidraget ved anvendelse

af PSL beregnes af resultat før renter, mens det i VSO beregnes af resultat efter renter fratrukket kapitalafkast,

og i KAO beregnes af resultat før renter fratrukket kapitalafkast.

6.2.6.5 Topskat

Topskatten kan i Snedkerfirmaet kun undgås ved at anvende optimering i VSO, da KAO’s begrænsninger

medvirker til, at en topskattebetaling ikke kan undgås. Topskattebetalingen i KAO ved optimering er dog stadig

væsentligt lavere i forhold til en hævning af hele overskuddet, hvorfor denne mulighed er en mellemløsning af

at hæve hele overskuddet og en skatteoptimering efter VSO. Sammenholdes de tre beskatningsformer uden

optimering, forekommer den laveste topskat ved anvendelse af KAO som følge af den laveste personlige

indkomst.

6.2.6.6 Beregnet skat

Den beregnede skat uden optimering er mindst ved anvendelse af KAO, som sammenlignet med PSL giver en

samlet skattemæssig besparelse på 5.091 kr. Ved optimering op til topskattegrænsen, skal der i VSO kun

betales 452.788 kr. i skat som følge af, at der kun betales en aconto skat af det opsparede overskud.

6.3 Scenarie 2 – store erhvervsmæssige renteudgifter
Der er for scenarie 2 udarbejdet et budget for 2015, samt en balance for 2014 og 2015, jf. bilag 3.

Det forudsættes i dette scenarie, at Snedkerfirmaet har store renteudgifter som følge af en prioritetsgæld og

en kassekredit i virksomheden.

85 Svarende til skattesatserne for sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat
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I afsnittet vil Kim Hansens skat for 2015 blive beregnet ud fra beskatningsformerne i PSL, VSO og KAO for at

undersøge hvilken beskatningsform, der er mest fordelagtig for ham i dette scenarie.

6.3.1 Beregning ved anvendelse af PSL
I opgørelsen af den skattepligtige indkomst tages udgangspunkt i det oplyste driftsbudget i bilag 3.

Ligesom det var gældende for scenarie 1 indbetaler Kim Hansen det maksimale beløb til ratepension på 51.700

kr.

6.3.1.1 Opgørelse og beregning af skat

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningen fremgår det, at Kim Hansen har en skattepligtig indkomst på 1.308.071 kr. i 2015.

Kilde: Egen tilvirkning
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Ifølge figuren skal Kim Hansen for 2015 samlet betale 782.349 kr. i skat ved anvendelse af PSL.

6.3.2 Beregning ved anvendelse af VSO
For at opnå et bedre sammenligningsgrundlag forudsættes det ligesom i scenarie 1, at Kim Hansen hæver hele

overskuddet i indkomståret. Ligeledes vil scenariet også tage udgangspunkt i balancen for 2014 samt budget

for 2014 og 2015 ifølge bilag 3.

Der vil efterfølgende blive foretaget en skatteoptimering i afsnit 6.3.4 for at vise hvordan VSO kan være den

optimale løsning.

6.3.2.1 Indskudskonto

Ejendommen værdiansættes ligesom i scenarie 1 til den seneste ejendomsvurdering, da denne er højere end

den kontante anskaffelsessum.

Øvrige aktiver og gældsposter der fremgår af bilag 3, skal indgå til de værdier som de er indregnet med i

balancen. Alle de indregnede aktiver og gældsposter er 100 % erhvervsmæssige, hvorfor de skal indgå fuldt ud

på indskudskontoen.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at indskudskontoen primo 2015 er på 873.162 kr. Kim Hansen har dermed mulighed for

at hæve dette beløb skattefrit, såfremt hele virksomhedens overskud og kapitalafkast er hævet, jf.

hæverækkefølgen.

I scenariet forudsættes, at Kim Hansen ikke hæver mere end Snedkerfirmaets overskud i indkomståret, hvorfor

indskudskontoen ultimo 2015 ikke bliver negativ, hvilket betyder, at der ikke skal beregnes en rentekorrektion.
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6.3.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom i scenarie 1 ud fra den oplyste balance pr. 31. december 2014, jf. bilag

3.

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastet er beregnet til 6.732 kr., og er det afkast Kim Hansen får for sin investering i Snedkerfirmaet.

Kapitalafkastet skal hæves som det første i hæverækkefølgen, jf. kapitel 3.9, idet der hverken er kapitalafkast

eller overskud fra tidligere år, da Kim Hansen tidligere er blevet beskattet efter PSL.

6.3.2.3 Beregning af skat

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Kim Hansen skal betale 753.395 kr. i skat ved anvendelse af VSO uden optimering. Sammenlignes det med den

beregnede skat ved PSL opnår Kim Hansen en besparelse på 28.954 kr. Besparelsen ved anvendelse af VSO

frem for PSL skyldes hovedsagligt, at renteudgifterne på 110.000 kr. fratrækkes i den personlige indkomst i

stedet for i kapitalindkomsten.

6.3.3 Beregning ved anvendelse af KAO
Nedenfor vil skatten for 2015 beregnes under forudsætning af, at Kim Hansen ikke foretager henlæggelse på

konjunkturudligningskontoen. Henlæggelse på konjunkturudligningskontoen vil blive gennemgået i kapitel

6.3.5.

6.3.3.1 Kapitalafkastgrundlaget

KAO er mindre administrativ tung end VSO, hvilket kommer til udtryk ved, at der ved anvendelse af KAO’s

bestemmelser kun kræves en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget.

Forskellen mellem balancen for 2014 for scenarie 1 og scenarie 2 er udelukkende den langfristede gæld,

egenkapitalen, og likvide midler. Da kapitalafkastgrundlaget i KAO ikke indeholder finansielle fordringer,

herunder langfristet gæld og likvide midler, er der derfor ikke nogen ændring i kapitalafkastgrundlaget i forhold

til scenarie 1 som er opgjort i afsnit 6.2.3.1. Det beregnede kapitalafkast er derfor 21.030 kr. i begge scenarier

under KAO, jf. opgørelsen i afsnit 6.2.3.1.
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Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge figur 48 overstiger kapitalafkastet ikke negativ nettokapitalindkomsten eller nettoindkomsten, hvorfor

det beregnede kapitalafkast er gældende. Kapitalafkastet er 14.299 kr. større ved anvendelse af KAO end VSO,

hvilket hovedsagligt skyldes, at der i dette scenarie er en stor gæld, som fratrækkes i kapitalafkastgrundlaget

ved anvendelse af VSO.

6.3.3.2 Beregning af skat

Beregning af skat vil foretages i nedenstående figurer, ved først at opgøre den skattepligtige indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra figur 50 fremgår det, at Kim Hansen skal betale 777.088 kr. i skat ved anvendelse af KAO uden

henlæggelse på konjunkturudligningskontoen.

6.3.4 Optimering af skatten i VSO

6.3.4.1 Overskudsdisponering

Ligesom i senarie 1, må den personlige indkomst maksimalt udgøre 555.326 kr. før AM-bidrag som er beregnet

i figur 32, for at Kim Hansen udgår betaling af topskat i 2015.

For at kunne foretage overskudsdisponering, beregnes hvor stor en del af Snedkerfirmaets overskud, som skal

opspares i virksomheden.

Kilde: Egen tilvirkning

Af overstående figur fremgår, at Kim Hansen i 2015 skal opspare 986.999 kr. af virksomhedens overskud, som

der kun betales en aconto skat på 23,5 % af.
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Det fremgår af bilag 3 at Kim Hansen har hævet 335.378 kr. i indkomståret. Af figur 52 fremgår hvor meget Kim

Hansen mangler at hæve af virksomhedens overskud, for at undgå betaling af topskat.

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af ovenstående figur, at der hensættes 458.624 kr. til senere faktisk hævning, som Kim Hansen skal

hæve inden fristen for selvangivelse d. 1. juli 2016.

De foranstående beregninger af hvor stor en del af Snedkerfirmaets overskud der hæves og opspares i

indkomståret, kan vises i nedenstående kassesystem.

Figur 53 – Illustration af fordeling af overskud

Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående figur illustreres overskudsdisponeringen, hvor fordelingen af virksomhedens overskud efter

renter er vist på baggrund af den optimale hævning i indkomståret for Kim Hansen.

6.3.4.2 Beregning af skat

Nedenfor vil skatten beregnes ved overskudsdisponering i VSO, hvorfor der kun hæves op til

topskattegrænsen.
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 55 fremgår det, at Kim Hansen skal betale 425.845 kr. i skat for 2015 under forudsætning af, at han kun

hæver op til topskattegrænsen i 2015. Såfremt Kim Hansen vælger at skatteoptimere, frem for at hæve hele

overskuddet ved anvendelse af VSO, opnår han i indkomståret en skattemæssig besparelse på 327.549 kr.

sammenlignet med VSO uden optimering. Besparelsen skal dog ikke ses som en reel besparelse, men er en

besparelse Kim Hansen opnår her og nu. Den reelle besparelse afhænger af tidspunktet Kim Hansen vælger at

hæve det opsparede overskud på, da der kun vil være en besparelse hvis han hæver det opsparede overskud et

år, hvor han stadig kan undgå betaling af topskat.

Det vil dermed være fordelagtigt at vente med at hæve det opsparede overskud til et år, hvor Snedkerfirmaet

oplever dårlige resultater, således topskattegrænsen så vidt muligt undgås afhængig af Kim Hansens ønske til

sin nettoindkomst.
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6.3.5 Optimering af skatten i KAO
Da Kim Hansen har et forholdsvist stort overskud i 2015, kan han ikke undgå betaling af topskat, da det ifølge

KAO kun er muligt at henlægge 25 % af overskuddet. Det vil dog stadig ud fra et skattemæssigt perspektiv være

en fordel at henlægge 25 % på konjunkturudligningskontoen, da Kim Hansen dermed skal betale mindre i

topskat.

Da den maksimale henlæggelse beregnes af resultatet før renter, hvilket er identisk med scenarie 1, er den

maksimale henlæggelse også i dette scenarie 414.517 kr. Beregning af skatten for 2015 vil tage udgangspunkt i,

at Kim Hansen henlægger det maksimale beløb på en konjunkturudligningskonto.

6.3.5.1 Beregning af skat

Nedenfor opgøres Kim Hansens skattepligtige indkomst samt skattetilsvar for 2015, under forudsætning af, at

der henlægges det maksimale beløb på konjunkturudligningskontoen.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra figuren vil en henlæggelse af 25 % af overskuddet til en konjunkturudligningskonto betyde, at Kim

Hansen skal betale 639.525 kr. i skat for 2015. Han opnår dermed en besparelse på 137.563 kr. sammenlignet

med KAO uden skatteoptimering.

6.3.6 Sammenligning af beregninger i scenarie 2
Opsummering af beregningerne for scenarie 2 illustreres i nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning
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6.3.6.1 Personlig indkomst

Sammenlignes beskatningsformerne uden optimering er den personlige indkomst lavest ved anvendelse af

VSO, idet både kapitalafkast og de erhvervsmæssige nettorenteudgifter trækkes fra i den personlige indkomst.

I KAO fratrækkes kun kapitalafkastet i den personlige indkomst, hvorfor denne post er større I KAO end VSO.

Hverken erhvervsmæssige nettorenter eller kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst ved PSL, hvilket

betyder, at den personlige indkomst er størst i denne beskatningsform.

Sammenlignes beskatningsformerne også ud fra optimeringsmulighederne, er den personlige indkomst mindst

ved anvendelse af VSO, hvilket skyldes, at Kim Hansen kun hæver op til topskattegrænsen i den personlige

indkomst, og opsparer det resterende overskud.

6.3.6.2 Kapitalindkomst

Kapitalindkomsten giver det største fradrag i den skattepligtige indkomst ved anvendelse af PSL, da både

private og erhvervsmæssige renter indgår heri. Efter PSL giver KAO det største fradrag, da den medtager både

private og erhvervsmæssige renter, men lægger kapitalafkastet til, hvilket er forskellen i kapitalindkomsten

mellem PSL og KAO. Det klart laveste fradrag forekommer under VSO, eftersom kun de private nettorenter

tillagt kapitalafkastet bliver medtaget.

6.3.6.3 Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag beskattes efter PSL og er derfor identiske for alle tre beskatningsformer.

6.3.6.4 AM-bidrag

AM-bidragets størrelse i de tre beskatningsformer har en sammenhæng med den personlige indkomst, hvorfor

AM-bidraget er mindst i VSO og størst i PSL. De store erhvervsmæssige renteudgifter, som fratrækkes i den

personlige indkomst i VSO gør, at AM-bidragsgrundlaget er lavere end i de to andre beskatningsformer.

6.3.6.5 Topskat

Sammenlignes beskatningsformerne ved hævning af hele virksomhedens overskud, skal der betales mindst i

topskat ved anvendelse af VSO, da den personlige indkomst er mindst. Under optimering af skatten, kan Kim

Hansen ved anvendelse af VSO undgå betaling af topskat.

6.3.6.6 Beregnet skat

Sammenholdes de tre beskatningsformer uden optimering, opnås den største skattemæssige besparelse ved

anvendelse af VSO. Det fremgår af oversigten i figur 58, at Kim Hansen skal betale 28.954 kr. mindre i skat ved

anvendelse af VSO frem for PSL, der giver den største skattebetaling. Ligeledes vil VSO med optimering give

den laveste skattebetaling i alt, da det maksimale beløb spares op i virksomheden.

6.4 Delkonklusion
I scenarie 1, hvor Snedkerfirmaet ikke havde nogle erhvervsmæssige renteudgifter, opnåede Kim Hansen den

største skattemæssige besparelse ved anvendelse af KAO, hvis der ses bort fra optimeringsmulighederne.

Skattebesparelsen er større i KAO end VSO på baggrund af et større beregnede kapitalafkast, og da de

erhvervsmæssige nettorenter er positive. Det fremgår af den samlede oversigt i figur 41, at der opnås en

besparelse på 5.091 kr. ved anvendelse af KAO frem for PSL, hvilket kan konkluderes som en minimal

besparelse, set i lyet af et større administrativt arbejde. Der forekommer en større besparelse ved anvendelse

af KAO end VSO, da de medtagne balanceposter under KAO giver et større kapitalafkastgrundlag. I scenariet er
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det nærmere betegnet andre tilgodehavender, anden gæld og finansielle fordringer, herunder langfristet gæld

og likvider, der samlet giver en negativ værdi. Denne forskel gør, at kapitalafkastgrundlaget ud fra

Snedkerfirmaets balance giver et større kapitalafkastgrundlag i KAO end VSO. Endvidere er KAO mere

anvendelig end VSO, når der forekommer positive nettorenter, da beskatningen er lavere i KAO.

Det forekommer dog i begge scenarier, at kapitalafkastgrundlaget er større i KAO end VSO. Til gengæld tager

scenarie 2 udgangspunkt i, at der forekommer store erhvervsmæssige renteudgifter. De negative renter

betyder, at der opnås en højere skattefradrag af disse udgifter i VSO end de to andre beskatningsformer, da

renteudgifterne bliver fratrukket i den personlige indkomst. Det fremgår derfor af oversigten i figur 58, at der

opnås en besparelse på 28.954 kr. ved anvendelse af VSO frem for PSL. Til trods for, at der formodentligt er

behov for regnskabsmæssig assistance ved anvendelsen af VSO, vurderes besparelsen at være stor nok til, at

det vil være et rentabelt valg. Endvidere taler det for anvendelsen af VSO, at det ved foretagelse af

skatteoptimering vil give Kim Hansen en yderligere skattemæssig besparelse, da han for indkomståret undgår

topskattebetaling. Valget af VSO giver derfor Kim Hansen en større frihed over virksomhedens overskud, da

han selv afgør, afhængig af sine præferencer og virksomhedens fremtidige resultater, hvor meget og dermed til

hvilken marginalsats, som overskuddet skal beskattes af.

Overordnet set vil det for Kim Hansen være en fordel at anvende VSO ved optimering qua de store resultater i

Snedkerfirmaet, som udløser en høj marginalskat. KAO vil ikke være en oplagt mulighed, da begrænsningen på

de maksimale 25 % af overskuddet, ikke vil fjerne en topskattebetaling. For at det på lang sigt reelt set vil

kunne betale sig for Kim Hansen at spare det optimale overskud op i virksomheden kræver det, at

Snedkerfirmaet oplever resultater af mindre god karakter, da det ellers ikke er muligt at

indkomstudjævne/hæve overskuddet uden at betale topskat.

Ønsker Kim Hansen ikke skatteoptimering, eksempelvis på grund af, at han i privat henseende ønsker den

største nettoindkomst som muligt her og nu, afhænger valget af beskatningsform i scenarie 1 af Kim Hansens

evne til at kunne anvende KAO selvstændigt. Har Kim Hansen ikke behov for assistance fra en revisor, vil

anbefalingen være, at han anvender KAO. Omvendt hvis Kim Hansens anvendelse af KAO kræver assistance fra

revisor, bør PSL fortsat anvendes, da besparelsen ved anvendelse af KAO som udgangspunkt ikke kan modsvare

den udgift der vil være til en revisor.

7 Analyse af lovændring nr. 992 i VSO
Analysen af lovændringen i VSO vil blive foretaget ud fra en fiktiv case, hvor konsekvenserne for den

selvstændige erhvervsdrivende vil blive analyseret ud fra to scenarier i VSO; sikkerhedsstillelser og negativ

indskudskonto.

7.1 Præsentation af case
Den fiktive case omhandler et trykkeri, i opgaven benævnt ”Trykkeriet”, som er 100 % personligt ejet af Ole

Madsen. Virksomheden har eksisteret siden 2011, hvor han besluttede at starte op som selvstændig

erhvervsdrivende efter at have tilbragt mange år i branchen.

Trykkeriet har ud over Ole Madsen fem ansatte, som består af én sælger, 3 typografer og én grafiker.

Ole Madsen begyndte at anvende VSO i 2012, hvor han ved sin indtrædelse i ordningen fik assistance til at

opgøre indskudskonto, kapitalafkastgrundlag mv. af en revisor. Efterfølgende var Ole Madsen på et mindre
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kursus, hvor han blev sat ind i VSO’s bestemmelser og hvordan indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og

kapitalafkast fremadrettet skulle opgøres. Siden da har Ole Madsen selv formået at opstille specifikationer til

VSO, håndteret bogføringen, opstillet regnskab og udfyldt selvangivelsen.

Af bilag 4 fremgår de regnskabsmæssige data for Trykkeriet for 2014, heriblandt det opgjorte

kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Ole Madsen har desuden oplyst, at han har betalt 7.000 kr. til a-kasse i

indkomståret, samt haft renteindtægter for 495 kr. og renteudgifter for 5.923 kr.

Ole Madsen bor i Københavns kommune, hvorfor de gældende kommune- og kirkeskattesats herfor anvendes,

jf. bilag 1. Da Trykkeriet ligger tæt på hans private bolig, er Ole Madsen ikke berettiget til befordringsfradrag.

Samtidig oplyser Ole Madsen, at han ikke har nogen ægtefælle.

På baggrund af lovændringerne i VSO, som blev implementeret i september 2014, er Ole Madsen blevet i tvivl

om hvilken skattemæssig påvirkning det vil have for ham. Han har derfor bedt om ekstern assistance til at løse

sit problem.

7.2 Sikkerhedsstillelser

7.2.1 Sikkerhedsstillelser efter d. 10. juni 2014
Ole Madsen købte i 2007 en ejendom til en nominel værdi på 2.200.000 kr. Uheldigvis købte han ejendommen

på toppen af boligmarkedet og til en alt for høj pris, hvilket har betydet, at ejendommen er faldet væsentligt i

værdi siden købet. Den seneste vurdering viser, at ejendom er vurderet til 1.000.000 kr. samtidig med, at Ole

Madsen ikke har fået nedbragt prioritetsgælden i ejendommen, da han optog et 10-årigt afdragsfrit lån. Den

negative udvikling i den private gældssætning førte til, at Ole Madsens realkreditinstitut krævede, at han enten

nedbragte sin gæld eller stillede ekstra sikkerhed for gælden. Realkreditinstituttet krævede mere konkret, at

prioritetsgældens andel af ejendommen blev reduceret til de oprindeligt 80 %, således at deres risiko blev

nedsat og de slap for at skulle stille ekstra sikkerhed over for obligationsejerne. Såfremt Ole Madsen ikke kunne

nedbringe prioritetsgælden til et acceptabelt niveau, ville det i yderste konsekvens afføde en tvangsauktion.

Da Ole Madsen privatøkonomisk ikke havde mulighed for at nedbringe gælden gennem privat formue, stillede

han Trykkeriets ejendom til sikkerhed svarende til en værdi på 1.000.000 kr. den 16. oktober 2014.

Ole Madsen havde dog ikke holdt sig opdateret på ændringer i de skatteretlige regler på daværende tidspunkt,

samtidig med, at han ikke havde et direkte samarbejde med en revisor. Derfor var Ole Madsen ikke bekendt

med lovændringerne i VSO på det pågældende tidspunkt, men blev det først ved regnskabets afslutning.

Ole Madsen var derfor af den overbevisning, da han stillede virksomhedens ejendom til sikkerhed for den

private bolig, at de gamle regler stadig var gældende, og at sikkerhedsstillelsen ikke ville have nogen

skatteretlig betydning for ham. De nye regler betyder dog, at sikkerhedsstillelsen har store skatteretlige

konsekvenser for Ole Madsen, da den uheldigvis blev effektueret efter den 10. juni 2014. Han skal derfor

beskattes af et beløb svarende til enten sikkerhedsstillelsen eller kursværdien i den personlige indkomst, da

sikkerhedsstillelsen i lov nr. 992 anses som en hævning.

Opgørelsen af Ole Madsens skattepligtige indkomst er beregnet ud fra de oplyste regnskabsdata, jf. bilag 4. Der

er ikke oplyst nogen indskudskonto, idet det forudsættes, at den er positiv både primo og ultimo 2014.

Nedenstående beregninger viser hvordan hans skattepligtige indkomst er opgjort som følge af, at
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sikkerhedsstillelsen på 1.000.000 kr. for 2014 tillægges i hans personlige indkomst, da Ole Madsen bliver

beskattet af den laveste værdi af enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi.

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figurerne fremgår det, at Ole Madsens skattepligtige indkomst er på 1.842.396 kr., hvilket afføder en

skattebetaling på 1.028.809 kr. Den høje skattepligtige indkomst er en konsekvens af de nye regler i VSO der

gør, at den private sikkerhedsstillelse tillægges i den personlige indkomst. Det fremgår derfor af ovenstående

beregninger, at det er uhensigtsmæssigt for selvstændige erhvervsdrivende at stille sikkerhed for privat gæld i

fremtiden, da dette vil medføre en beskatning. Derfor vil det formodentligt sjældent optræde fremover i

praksis.
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7.2.2 Beregning af sikkerhedsstillelsen ved de gamle regler
I afsnittet forudsættes det, at de nye regler som Ole Madsen ikke har været bekendt med, ikke er trådt i kraft.

For at sammenligne de reelle konsekvenser lovændringen har haft for Ole Madsen, vil beregningerne inden de

nye regler trådte i kraft derfor sammenlignes med resultaterne som følge af lovændringen.

Da Ole Madsen oplever meget svingende resultater i Trykkeriet, vil han gerne udnytte muligheden for at

indkomstudjævne.

Inden den skattepligtige indkomst opgøres, skal der beregnes hvor stor en del af virksomhedens overskud, der

skal spares op i virksomheden for at ramme topskattegrænsen, jf. nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning

På baggrund af den beregnede virksomhedsopsparing i figur 61, kan Ole Madsens skattepligtige indkomst og

skattetilsvar beregnes for 2014:

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Skatteberegningen i de to ovenstående figurer viser, at Ole Madsen ville have en skattepligtig indkomst på

435.952 kr., heraf en skattebetaling på 312.717 kr., som følge af en optimering af skatten op til

topskattegrænsen.

En sammenligning mellem de gamle og nye regler viser, at Ole Madsen skal betale 716.091 kr. mere i skat i

2014 på baggrund af de nye regler vedrørende sikkerhedsstillelser.

Sammenligningen viser derfor, at det har store konsekvenser for den erhvervsdrivendes skattepligtige

opgørelse i indkomståret, såfremt der stilles sikkerhed i virksomheden for privat gæld efter lovændringerne i

VSO. Fremadrettet vil det derfor formentligt være et sjældent syn, at den enkelte erhvervsdrivende stiller

sikkerhed for privat gæld qua den efterfølgende beskatning, hvorfor det kun kan være hensigtsmæssigt i privat

øjemed i meget tilspidsede situationer.

7.2.3 Sikkerhedsstillelse før den 10. juni 2014
Såfremt Ole Madsen havde foretaget sikkerhedsstillelsen før den 10. juni 2014, ville hans skatteopgørelse for

2014 være identisk med beregningen i figur 63, som ikke implementerer de nye regler. Kravet er til gengæld, at

Ole Madsen skal indfri sikkerhedsstillelsen inden primo 2018, hvis han vil slippe for beskatning efter de nye

regler. Hvis Ole Madsen ikke har mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen primo 2018 vil konsekvensen være,

at han fra 2018 ikke har mulighed for opsparing i virksomheden, samtidig med, at han skal beskattes af det

opsparede overskud mellem den 11. juni 2014 og frem til den 31. december 2017, i 2018.86

7.2.4 Delkonklusion
Hvis Ole Madsen havde foretaget sikkerhedsstillelse efter den 10. juni 2014, ville det have store skattemæssige

konsekvenser for ham i 2014. Ifølge figur 60 ville det betyde, at Ole Madsen skulle betale 1.028.809 kr. i skat.

Eftersom den øgede skattebetaling både er uhensigtsmæssig og umulig for Ole Madsen at betale, er det en

oplagt mulighed at træde ud af VSO og i stedet blive beskattet efter PSL. Ved at foretage dette skift vil Ole

86 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
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Madsen dog skulle beskattes af et eventuelt opsparet overskud i VSO.87 Lovændringerne i VSO har derfor en

betydelig konsekvens for erhvervsdrivende med anseelige opsparede overskud, og som vælger at foretage

sikkerhedsstillelse for privat gæld efter den 10. juni 2014.

Har Ole Madsen i stedet stillet sikkerhed for den private gæld før den 11. juni 2014, vil det ikke have nogen

skattemæssige konsekvenser for ham i 2014. Sikkerhedsstillelsen efter lovændringerne vil derimod have

betydning for ham i 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen stadig eksisterer i primo 2018. Konsekvensen for Ole

Madsen vil være, at han ikke vil kunne foretage opsparing af virksomhedens overskud, samtidig med, at hans

opsparede overskud mellem den 11. juni 2014 – 31. december 2017 skal hæves og beskattes i den personlige

indkomst.

7.3 Negativ indskudskonto

7.3.1 Præsentation af case
Scenariet med den negative indskudskonto tager udgangspunkt i den samme case, som er benyttet i det

foregående afsnit om sikkerhedsstillelse.

I scenariet forudsættes det, at Ole Madsen i 2013 har indskudt en privat gæld på 1.700.000 kr. i virksomheden.

Dette har betydet, at han ultimo 2013 havde en negativ indskudskonto, hvorfor der i det foregående år blev

beregnet en rentekorrektion af gælden.

Opgørelsen af de regnskabsmæssige data, herunder kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og indskudskonto,

fremgår af bilag 5.

7.3.2 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2014
Af bilag 5 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget er negativt, hvilket betyder, at kapitalafkastet sættes til nul.

Denne sammenhæng skyldes den selvkontrollerende effekt, der har den konsekvens for Ole Madsens, at der

ikke beregnes et afkast for hans private indskud i virksomheden.

Af bilag 5 fremgår også indskudskontoen, som ikke bliver reguleret i forhold til primo, da Ole Madsen ikke har

foretaget hævninger eller indskud ud over Trykkeriets overskud. Indskudskontoen er negativ, hvorfor der ud fra

de tidligere beskrevet regler, skal beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektionssatsen svarer i 2014 til

kapitalafkastsatsen på 2 %, da kapitalafkastsatsen først fra 2015 tillægges 3 %-point ved beregning af

rentekorrektion.

Det forudsættes i scenariet, at renteindtægter og renteudgifter, jf. bilag 5, udelukkende vedrører renter af

likvide midler og prioritetsgæld, jf. SEL § 11 B stk. 4, hvorfor nettorenterne svarer til

nettofinansieringsudgifterne.

Beregning af rentekorrektion fremgår af nedenstående figur.

87 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.13.4
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Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 64 fremgår det, at den beregnede rentekorrektion er mindre end nettofinansieringsudgifterne, hvorfor

den beregnede rentekorrektions fulde beløb er gældende.

De nye regler betyder, at overskud efter den 10. juni 2014 ikke kan spares op i virksomheden, så længe

indskudskontoen er negativ, og i indkomståret 2014 overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kr. De nye regler

giver dog mulighed for at lave en forholdsmæssig fordeling af årets overskud for perioden 1. december 2014 –

10. juni 2014 og 11. juni 2014 – 31. december 2014. Ved en forholdsmæssig fordeling består perioden d. 1.

januar – 10. juni 2014 af 161 dage, mens 11. juni – 31. december består af 204 dage, som danner grundlaget

for den forholdsmæssige fordeling af overskuddet.

Årets hævning på 372.424 kr. skal i denne forbindelse anses som en hævning af årets overskud fra og med 11.

juni 2014. 88

Kilde: Egen tilvirkning89

Ifølge beregningen fremgår det, at Ole Madsen har mulighed for at spare 428.814 kr. op i 2014, mens det

resterende overskud skal hæves. Fordelingen danner dermed grundlaget for beregningen af den skattepligtige

indkomst.

88 Lovændringer af Virksomhedsordningen I 2014 – L200 med kommentarer, S. 73
89 Inspiration fra “Lovændringer af virksomhedsordningen I 2014 – L200 med kommentarer”, s. 74
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 67 fremgår det, at Ole Madsen ikke har mulighed for at optimere op til topskattegrænsen, som en

konsekvens af den negative indskudskonto. Ole Madsen skal derfor betale 314.295 kr. i skat for 2014.

Den negative indskudskonto har ifølge beregningerne ikke den store konsekvens for Ole Madsen i 2014, idet

Trykkeriets overskud i indkomståret ikke er større og derfor ikke resulterer i en højere topskattebetaling.

I 2015 vil den negative indskudskonto som udgangspunkt have større konsekvenser for Ole Madsen, da han

ikke vil have mulighed for at foretage opsparing i virksomheden, og da rentekorrektion beregnes ud fra

kapitalafkastsatsen tillagt 3 %-point. Ole Madsen bør derfor overveje muligheden for at hæve den private gæld,

såfremt det er muligt, således den ikke indgår som en del af VSO, samtidig med at indskudskontoen bliver

positiv.
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7.3.3 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2015
Regnskabsdata for Trykkeriet for 2015 fremgår af bilag 5.

Rentekorrektionssatsen tillægges 3 %-point af kapitalafkastsatsen i 2015, som beskrevet i afsnit 3.2.

Eftersom kapitalafkastssatsen for 2015 ikke er fastsat endnu, forudsættes det på baggrund af det lave

renteniveau, at satsen udgør 1 %. Den anvendte rentekorrektionssats for 2015 i scenariet er derfor på 4 %.

Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge figur 68 er rentekorrektionen for 2015 på 3.988 kr., som tillægges i den personlige indkomst og

fratrækkes i kapitalindkomsten. Det fremgår dermed, at rentekorrektionen er mindre i 2015 end i 2014 på

trods af, at kapitalafkastsatsen fra 2015 tillægges 3 %-point. Årsagen til at rentekorrektionen er mindre, skyldes

det relativt lave kapitalafkastgrundlag, som rentekorrektionen beregnes ud fra.

Herefter kan Ole Madsen skattepligtige indkomst opgøres:

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af beregningerne, at Ole Madsen skal betale 587.861 kr. i skat, da han ikke har mulighed for at

spare overskuddet op i virksomheden. Denne mulighed vil Ole Madsen først få igen, når indskudskontoen er

positiv. Den nye lovændring har derfor betydning for fordelagtigheden af VSO, da den begrænser én af de

centrale fordele, såfremt den erhvervsdrivende har en negativ indskudskonto.

7.3.4 Delkonklusion
Lovændringen i VSO vedrørende negativ indskudskonto kan have negative konsekvenser for den enkelte

erhvervsdrivende, som har indskudt privat gæld i virksomheden der fører til, at indskudskontoen bliver negativ.

Såfremt den erhvervsdrivende har indskudt gæld i virksomheden der medvirker til, at indskudskontoen bliver

negativ, vil den erhvervsdrivende ikke have mulighed for at spare overskud op i virksomheden. Restriktionen

ved den negative indskudskonto betyder, at en af de væsentlige fordele ved at anvende VSO forsvinder, da den

manglende mulighed for opsparing af overskuddet gør, at det hverken er muligt at indkomstudjævne eller

skatteoptimere. De nye lovændringer i VSO har derfor den effekt, at ordningen overordnet set bliver mindre

attraktiv for selvstændige erhvervsdrivende.

8 Konklusion
Selvstændige erhvervsdrivende der driver personlig virksomhed har mulighed for at lade sig beskatte ud fra tre

former; PSL, VSO eller KAO. De tre beskatningsformer rummer forskellige fordele og ulemper, som den

selvstændige erhvervsdrivende skal opveje inden valg af beskatningsform.

PSL er den mest enkle beskatningsform, da den kun stiller regnskabsmæssige krav om overholdelse af

bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. Til gengæld indeholder PSL ikke de samme skattemæssige

fordele, som de to øvrige ordninger, da disse to er rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
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KAO skal anses som en mindre overbygning af PSL, da ordningen indeholder de samme regnskabsmæssige

krav, med tillæg af kravet om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Opgørelsen af den personlige

indkomst, kapitalindkomst og de ligningsmæssige fradrag sker dermed på samme måde som i PSL. Den eneste

forskel i den skattemæssige opgørelse er, at kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i

kapitalindkomsten, hvilket giver en skattefordel i KAO. Dernæst giver KAO mulighed for at spare op til 25 % af

virksomhedens overskud på en konjunkturudligningskonto, hvilket kan begrænse en topskattebetaling i et

indkomstår helt eller delvist afhængigt af virksomhedens overskud.

VSO kan derimod anses som en udvidet udgave af KAO, som giver mulighed for flest skattemæssige fordele,

men til gengæld er den administrativt tungere end de to andre beskatningsformer. Udover at indeholde de

samme krav som i KAO, kræver VSO en udarbejdelse af virksomhedsregnskab, og at virksomheds- og

privatøkonomi holdes adskilt. Endvidere er der krav til opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast,

indskudskonto, evt. rentekorrektion, konto for opsparet overskud og mellemregningskonto.

VSO adskiller sig i den skattemæssige opgørelse fra de to andre beskatningsformer ved, at de erhvervsmæssige

nettorenter fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Dette giver en

skattemæssig besparelse, afhængig af den negative nettorente i virksomheden.

VSO giver endvidere modsat de to andre beskatningsformer mulighed for at spare hele virksomhedens

overskud op, hvilket på lang sigt kan afføde en skattemæssig besparelse i tilfælde af mindre overskudsgivende

år. Dernæst bevirker opsparingen til, at der foretages en konsolidering af virksomheden, hvilket styrker

virksomhedens position over for de eksterne interessenter.

Analysen af de to opstillede scenarier, hvor der forekom henholdsvis ingen og store erhvervsmæssige

renteudgifter, viste scenarierne ikke et entydigt svar på hvilken beskatningsform, der var mest optimal.

I begge scenarier konkluderes det overordnet, at PSL er den beskatningsform, der fører til den største

beregnede skattebetaling, men som skal opvejes i forhold til de større administrative krav i de to ordninger.

I scenarie 1 under forudsætning af, at hele overskuddet hæves i ordningerne, var den skattemæssige

besparelse mellem beskatningsformerne minimal. Analysen fremviste, at KAO gav den største besparelse på

5.091 kr. i forhold til PSL, hvilket fører til en konklusion om, at de to ordninger ved hævning af hele

overskuddet under dette scenarie, ikke er særlig attraktivt. Sammenholdes resultaterne med foretagelse af

skatteoptimering, fremgik det ud fra Snedkerfirmaets overskud, at VSO er den mest optimale løsning, da

topskattebetalingen kun kan undgås i VSO under de gældende forudsætninger.

I scenarie 2 var der et mere entydigt svar på hvilken beskatningsform, der var mest optimal. Det overordnede

resultat var, at VSO var den mest fordelagtige beskatningsform, uafhængigt af skatteoptimering, da scenariet

forudsatte relative høje negative nettorenter. Derfor gav det en væsentlig skattemæssige besparelse i VSO, da

renteudgifterne modsat de to andre beskatningsformer, fratrækker i den personlige indkomst og tillægger det i

kapitalindkomsten.

Derfor kan det overordnet konkluderes, at VSO isoleret set vil være at foretrække, såfremt virksomheden har

store renteudgifter. Ligeledes vil der skulle foretages en overordnet vurdering af de to ordninger i VSL ud fra

den pågældende virksomheds balance, da de adskiller sig fra hinanden i forhold til hvilke poster, der indgår i

opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.
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Ud fra den anden del af analysen, som behandlede den nye lovændring i VSO, konkluderes det overordnet set,

at det kan have store skattemæssige konsekvenser for selvstændige erhvervsdrivende, der benytter VSO.

Endvidere reducerer det fordelagtigheden af VSO for visse segmenter af erhvervsdrivende, da de ikke vil have

mulighed for at benytte sig af opsparing i virksomheden.

I forhold til sikkerhedsstillelse fremgik det i analysen, at sikkerhedsstillelse for privat gæld efter den 10. juni

2014 vil betyde, at Ole Madsen skulle betale 716.091 kr. mere i skat ifølge lovændringen kontra de

forhenværende regler. Baggrunden for forskellen ligger i, at der foretages beskatning af den laveste værdi af

enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi i den personlige indkomst, da den anses som en hævning.

Er der derimod forekommet sikkerhedsstillelse for privat gæld i virksomheden inden den 10. juni 2014, vil det

først have konsekvenser fra primo 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen ikke indfries. Har den selvstændige

erhvervsdrivende ikke mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen inden primo 2018, vil det betyde, at den

erhvervsdrivende ikke har mulig for opsparing i virksomheden fra 2018, og desuden skal hæve og dermed

beskattes at et eventuelt opsparet overskud fra perioden 11. juni 2014 – 31. december 2017.

Lovændringen har ud over sikkerhedsstillelsen også foretaget et indgreb på den negative indskudskonto.

Indgrebet betyder, at det fra 2015 ikke er muligt at foretage opsparing i virksomheden, såfremt

indskudskontoen er negativ. I 2014 har erhvervsdrivende dog mulighed for opsparing af virksomhedens

overskud fra 1. januar 2014 – 10. juni 2014. Desuden indgår bagatelgrænsen på 500.000 kr. i 2014, som

betyder, at erhvervsdrivende, der sammenlagt har en negativ indskudskonto og negativ sikkerhedsstillelse

under 500.000 kr., stadig har mulighed for fuld opsparing i 2014. Derfor skal der i denne situation ikke laves en

forholdsmæssig fordeling af hvor stor en del af overskuddet der må opspares. Virksomheder med negativ

indskudskonto over 500.000 kr. i 2014 og en generel negativ indskudskonto fra 2015 mister derfor en af de

centrale fordele i VSO. Dernæst bliver rentekorrektionen fra 2015 beregnet med en højere sats, idet

kapitalafkastsatsen skal tillægges 3 %-point, hvilket endvidere gør det dyrere for den selvstændige

erhvervsdrivende at besidde en negativ indskudskonto.

I analysen fremgår det, at den negative indskudskonto i forhold til de nye regler ikke har store konsekvenser for

Ole Madsen i 2014, idet hans overskud ikke er større. Han har derfor i 2014 mulighed for at spare overskud op

for perioden 1. januar 2014 – 10. juni 2014, hvilket i Ole Madsens tilfælde betyder, at han stort set stadig har

mulighed for at undgå topskattebetaling i 2014. Virksomheder med større overskud i 2014 end Ole Madsen vil

derfor ikke i lige så høj grad have mulighed for at undgå topskattebetaling.

Det kan ud fra analysen dermed konkluderes, at lovændringen betyder, at det for en række erhvervsdrivende

med høje sikkerhedsstillelser for privat gæld og/eller negativ indskudskonto, ikke længere er attraktivt at

anvende VSO.

Ud fra opgavens samlede resultater kan det konkluderes, at den optimale beskatningsform for den enkelte

selvstændige erhvervsdrivende afhænger af en situationsanalyse af den pågældende virksomhed og

erhvervsdrivende. Opgaven tydeliggør ligeledes fordelagtigheden i at få analyseret og vurderet den

skattemæssige situation, samt få klarlagt de faktorer der påvirker denne, da det i sidste ende kan føre til

skattemæssige besparelser – både til gavn for ejeren og virksomheden.
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Bilag 1 – oversigt over kommuneskatter
Kommuneskatter 2015

Kommunenavn Kommune Amt Kirke Skattenedslag

Albertslund 25,10 0,00 0,85 0,23

Allerød 24,30 0,00 0,58 0,00

Assens 26,10 0,00 0,95 1,23

Ballerup 25,50 0,00 0,72 0,63

Billund 25,20 0,00 0,89 0,33

Bornholm 26,20 0,00 0,93 1,33

Brøndby 24,50 0,00 0,80 0,00

Brønderslev 26,90 0,00 1,10 2,03

Dragør 24,80 0,00 0,60 0,00

Egedal 25,70 0,00 0,76 0,83

Esbjerg 25,40 0,00 0,81 0,53

Fanø 24,30 0,00 1,14 0,00

Favrskov 25,70 0,00 1,02 0,83

Faxe 26,10 0,00 1,08 1,23

Fredensborg 25,30 0,00 0,64 0,43

Fredericia 25,50 0,00 0,88 0,63

Frederiksberg 22,80 0,00 0,50 0,00

Frederikshavn 26,20 0,00 1,03 1,33

Frederikssund 25,40 0,00 0,96 0,53

Furesø 24,80 0,00 0,65 0,00

Faaborg-Midtfyn 26,10 0,00 1,05 1,23

Gentofte 22,80 0,00 0,43 0,00

Gladsaxe 23,90 0,00 0,75 0,00

Glostrup 23,70 0,00 0,67 0,00
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Greve 23,90 0,00 0,73 0,00

Gribskov 24,70 0,00 0,90 0,00

Guldborgsund 25,80 0,00 1,16 0,93

Haderslev 26,30 0,00 0,95 1,43

Halsnæs 25,70 0,00 0,85 0,83

Hedensted 25,40 0,00 0,98 0,53

Helsingør 25,40 0,00 0,66 0,53

Herlev 23,70 0,00 0,77 0,00

Herning 24,90 0,00 0,99 0,03

Hillerød 25,60 0,00 0,69 0,73

Hjørring 25,90 0,00 1,19 1,03

Holbæk 25,10 0,00 0,96 0,23

Holstebro 25,30 0,00 1,08 0,43

Horsens 25,20 0,00 0,89 0,33

Hvidovre 25,50 0,00 0,72 0,63

Høje-Taastrup 24,70 0,00 0,85 0,00

Hørsholm 23,20 0,00 0,62 0,00

Ikast-Brande 25,60 0,00 1,00 0,73

Ishøj 25,00 0,00 0,90 0,13

Jammerbugt 25,70 0,00 1,20 0,83

Kalundborg 25,00 0,00 1,01 0,13

Kerteminde 26,20 0,00 0,99 1,33

Kolding 25,00 0,00 0,94 0,13

København 23,80 0,00 0,80 0,00

Køge 24,90 0,00 0,87 0,03

Langeland 27,80 0,00 1,14 2,93

Lejre 25,30 0,00 1,06 0,43
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Lemvig 25,20 0,00 1,27 0,33

Lolland 26,70 0,00 1,23 1,83

Lyngby-Taarbæk 23,70 0,00 0,61 0,00

Læsø 25,80 0,00 1,30 0,93

Mariagerfjord 25,90 0,00 1,15 1,03

Middelfart 25,80 0,00 0,95 0,93

Morsø 25,80 0,00 1,20 0,93

Norddjurs 25,10 0,00 1,00 0,23

Nordfyns 26,00 0,00 1,04 1,13

Nyborg 26,40 0,00 1,14 1,53

Næstved 25,00 0,00 0,98 0,13

Odder 25,10 0,00 1,00 0,23

Odense 24,50 0,00 0,68 0,00

Odsherred 26,60 0,00 0,98 1,73

Randers 25,60 0,00 0,89 0,73

Rebild 25,10 0,00 1,20 0,23

Ringkøbing-Skjern 25,00 0,00 1,05 0,13

Ringsted 26,70 0,00 0,97 1,83

Roskilde 25,20 0,00 0,84 0,33

Rudersdal 22,50 0,00 0,56 0,00

Rødovre 25,70 0,00 0,72 0,83

Samsø 26,00 0,00 1,40 1,13

Silkeborg 25,50 0,00 0,95 0,63

Skanderborg 25,70 0,00 0,86 0,83

Skive 25,50 0,00 1,00 0,63

Slagelse 24,70 0,00 0,96 0,00

Solrød 24,60 0,00 0,82 0,00
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Sorø 26,40 0,00 0,95 1,53

Stevns 25,00 0,00 1,10 0,13

Struer 24,90 0,00 1,20 0,03

Svendborg 26,80 0,00 1,05 1,93

Syddjurs 25,90 0,00 1,00 1,03

Sønderborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Thisted 25,50 0,00 1,28 0,63

Tønder 25,30 0,00 1,18 0,43

Tårnby 23,30 0,00 0,61 0,00

Vallensbæk 25,10 0,00 0,68 0,23

Varde 25,10 0,00 1,01 0,23

Vejen 25,20 0,00 1,06 0,33

Vejle 23,40 0,00 0,90 0,00

Vesthimmerland 27,00 0,00 1,18 2,13

Viborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Vordingborg 25,20 0,00 1,02 0,33

Ærø 26,10 0,00 1,08 1,23

Aabenraa 25,60 0,00 0,95 0,73

Aalborg 25,40 0,00 0,98 0,53

Aarhus 24,40 0,00 0,75 0,0090

Kommuneskatter for 2014

Kommunenavn Kommune Amt Kirke Skattenedslag

Albertslund 25,10 0,00 0,85 0,23

Allerød 24,30 0,00 0,58 0,00

Assens 26,10 0,00 0,95 1,23

90 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2015
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Ballerup 25,50 0,00 0,72 0,63

Billund 25,20 0,00 0,89 0,33

Bornholm 26,20 0,00 0,93 1,33

Brøndby 24,50 0,00 0,80 0,00

Brønderslev 26,90 0,00 1,10 2,03

Dragør 24,80 0,00 0,61 0,00

Egedal 25,70 0,00 0,76 0,83

Esbjerg 25,40 0,00 0,81 0,53

Fanø 24,30 0,00 1,14 0,00

Favrskov 25,70 0,00 1,02 0,83

Faxe 26,10 0,00 1,08 1,23

Fredensborg 25,30 0,00 0,66 0,43

Fredericia 25,50 0,00 0,88 0,63

Frederiksberg 22,80 0,00 0,50 0,00

Frederikshavn 26,20 0,00 1,03 1,33

Frederikssund 25,40 0,00 0,96 0,53

Furesø, Farum (Særordning 2007-2013) 24,80 0,00 0,65 0,00

Furesø, Værløse 24,80 0,00 0,65 0,00

Faaborg-Midtfyn 26,10 0,00 1,05 1,23

Gentofte 22,80 0,00 0,43 0,00

Gladsaxe 24,00 0,00 0,75 0,00

Glostrup 23,90 0,00 0,67 0,00

Greve 23,90 0,00 0,73 0,00

Gribskov 24,70 0,00 0,92 0,00

Guldborgsund 25,80 0,00 1,16 0,93

Haderslev 26,50 0,00 0,95 1,63

Halsnæs 25,70 0,00 0,85 0,83
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Hedensted 25,40 0,00 1,02 0,53

Helsingør 25,40 0,00 0,67 0,53

Herlev 23,70 0,00 0,77 0,00

Herning 24,90 0,00 0,99 0,03

Hillerød 25,60 0,00 0,69 0,73

Hjørring 25,60 0,00 1,19 0,73

Holbæk 25,10 0,00 0,96 0,23

Holmsland (Særordning 2007-2010) 24,70 0,00 1,05 0,00

Holstebro 25,30 0,00 1,08 0,43

Horsens 25,20 0,00 0,89 0,33

Hvidovre 25,50 0,00 0,72 0,63

Høje-Taastrup 24,70 0,00 0,85 0,00

Hørsholm 23,20 0,00 0,62 0,00

Ikast-Brande 25,10 0,00 1,00 0,23

Ishøj 25,00 0,00 0,90 0,13

Jammerbugt 25,70 0,00 1,20 0,83

Kalundborg 25,00 0,00 1,01 0,13

Kerteminde 26,20 0,00 0,99 1,33

Kolding 25,00 0,00 0,94 0,13

København 23,80 0,00 0,80 0,00

Køge 24,90 0,00 0,87 0,03

Langeland 27,80 0,00 1,15 2,93

Lejre 25,30 0,00 1,06 0,43

Lemvig 25,20 0,00 1,27 0,33

Lolland 26,70 0,00 1,23 1,83

Lyngby-Taarbæk 23,70 0,00 0,62 0,00

Læsø 25,80 0,00 1,30 0,93
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Mariagerfjord 25,90 0,00 1,15 1,03

Middelfart 25,80 0,00 0,95 0,93

Morsø 25,80 0,00 1,20 0,93

Norddjurs 25,10 0,00 1,00 0,23

Nordfyns 26,10 0,00 1,04 1,23

Nyborg 26,40 0,00 1,14 1,53

Næstved 25,00 0,00 0,98 0,13

Odder 25,10 0,00 1,00 0,23

Odense 24,50 0,00 0,68 0,00

Odsherred 26,60 0,00 0,98 1,73

Randers 25,60 0,00 0,89 0,73

Rebild 25,10 0,00 1,20 0,23

Ringkøbing-Skjern 24,70 0,00 1,05 0,00

Ringsted 26,70 0,00 0,97 1,83

Roskilde 25,20 0,00 0,84 0,33

Rudersdal 22,50 0,00 0,56 0,00

Rødovre 25,70 0,00 0,72 0,83

Samsø 26,00 0,00 1,45 1,13

Silkeborg 25,50 0,00 0,95 0,63

Skanderborg 25,70 0,00 0,86 0,83

Skive 25,50 0,00 1,00 0,63

Slagelse 24,70 0,00 0,96 0,00

Solrød 24,60 0,00 0,82 0,00

Sorø 26,40 0,00 0,95 1,53

Stevns 25,00 0,00 1,10 0,13

Struer 24,90 0,00 1,20 0,03

Svendborg 26,80 0,00 1,06 1,93
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Syddjurs 25,70 0,00 1,00 0,83

Sønderborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Thisted 25,50 0,00 1,28 0,63

Tønder 25,30 0,00 1,20 0,43

Tårnby 23,50 0,00 0,61 0,00

Vallensbæk 25,10 0,00 0,68 0,23

Varde 25,10 0,00 1,02 0,23

Vejen 25,20 0,00 1,06 0,33

Vejle 23,40 0,00 0,90 0,00

Vesthimmerland 27,00 0,00 1,18 2,13

Viborg 25,80 0,00 0,93 0,93

Vordingborg 25,20 0,00 1,02 0,33

Ærø 26,10 0,00 1,09 1,23

Aabenraa 25,40 0,00 0,95 0,53

Aalborg 25,40 0,00 0,98 0,53

Aarhus 24,40 0,00 0,75 0,0091

91 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2014
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Bilag 2 – scenarie 1

Regnskabsdata – ingen erhvervsmæssige renter

Budget 2015

Balance 2015
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Balance 2014
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Bilag 3 – scenarie 2

Regnskabsdata – store erhvervsmæssige renter

Budget 2015

Balance 2015
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Balance 2014
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Bilag 4 – sikkerhedsstillelser

Regnskabsdata pr. 31. december 2014
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Bilag 5 – negativ indskudskonto

Regnskabsdata for 2014
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Regnskabsdata for 2015
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1. Indledning

1.1 Indledning
Mange selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive deres virksomhed i personligt regi frem for i

selskabsform, hvilket fremgår af en opgørelse udarbejdet af Danmarks Statistik i 2011.

Kilde: Egen tilvirkning1

Opgørelsen viser en tydelig tendens om, at størstedelen af de selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive

deres virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. Oplagte årsagsforklaringer til fordelingen kan være, at

virksomheder drevet i selskabsform kræver indskudskapital og stiller større krav til regnskabsaflæggelse og

revision.

Selvstændig erhvervsdrivende der driver enkeltmandsvirksomhed, kan vælge at lade sig beskatte ud fra enten

personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, herunder enten virksomhedsordningen eller

kapitalafkastordningen.

Beskatning efter personskatteloven anvendes som følge af den selvstændige erhvervsdrivendes bevidste eller

ubevidste passivitet, mens et valg af beskatning ud fra virksomhedsskatteloven skal ske ved en positiv

tilkendegivelse hvert år.

Tesen om den manglende stillingtagen hos en lang række enkeltmandsvirksomheder, der medfører en

beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven, er det centrale udgangspunkt i opgaven. Tesen

bygger på en formodning om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden, interesse og/eller

fokus på hvordan den bedste skattemæssige situation opnås. Det vil derfor være mere naturligt, at ejeren

hovedsageligt er orienteret mod den primære drift, som ofte vil hænge sammen med ejerens

kernekompetencer.

Et manglende fokus på de skattemæssige forhold kan dog i mere eller mindre grad være uhensigtsmæssigt for

den selvstændige erhvervsdrivende, da de skattemæssige forhold lige såvel som virksomhedens primære drift,

kan blive optimeret og bidrage med en øget værdi for både virksomheden og den erhvervsdrivendes

privatøkonomi. Ejere af personligt drevne virksomheder vil derfor ofte have et væsentligt økonomisk

incitament til at få undersøgt deres skattemæssige situation, men er ikke altid bekendt med de skattemæssige

muligheder, og får derfor ikke foretaget denne vurdering.

Opgavens fokus vil udelukkende være på de skattemæssige overvejelser og besparelser, der kan opnås for en

personligt drevet virksomhed i valget af de tre beskatningsformer. Formålet med opgaven er derfor at

undersøge hvilken beskatningsform der er optimal for den selvstændige erhvervsdrivende ud fra forskellige

situationer.

1 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17958/staa.pdf , side 376
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1.2 Problemformulering
På baggrund af den præsenterede problemstilling i indledningen, og formodningen om den manglende

stillingtagen til beskatningsform hos selvstændige erhvervsdrivende der driver personligt drevne virksomheder,

er følgende problemformulering blevet udarbejdet:

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, hvilken beskatningsform er den mest optimale for den

selvstændige erhvervsdrivende, der driver personlig drevet virksomhed, under forskellige forudsætninger?

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål
Til besvarelse af problemformuleringen er følgende undersøgelsesspørgsmål udarbejdet:

1. Redegørelse for beskatningsreglerne for selvstændige erhvervsdrivende der driver

enkeltmandsvirksomhed, herunder hvilke krav der stilles til de tre beskatningsformer.

2. Undersøgelse af hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende de tre forskellige beskatningsformer.

3. Analyse af de skattemæssige konsekvenser ved de tre beskatningsformer ud fra to scenarier; ingen

erhvervsmæssige renteudgifter og store erhvervsmæssige renteudgifter.

4. Analyse af hvilke konsekvenser lov nr. 992 af 9. september 2014 har for selvstændige

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen.

1.3 Afgrænsning
Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med skatteretlige forhold for selvstændige erhvervsdrivende med

enkeltmandsvirksomheder, ud fra tesen om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden,

interesse og/eller fokus på de skattemæssige forhold. Opgaven vil derfor ikke foretage en redegørelse eller

sammenligning af andre mulige virksomheds- og selskabsformer.

Opgavens centrale fokus ligger på den skattemæssige optimering, som ejeren af den personligt drevne

virksomhed kan opnå ved at foretage en analyse og vurdering af sin skattemæssige situation. Analysernes

fokus og resultater vil derfor primært blive vurderet ud fra et skattemæssigt perspektiv.

Analysen af de skattemæssige forhold mellem de tre beskatningsformer, vil blive foretaget ud fra to opstillede

scenarier, som bygger på ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter. Baggrunden for de to udvalgte

scenarier er, at de erhvervsmæssige renter er en af de essentielle forhold, der adskiller beskatningsformerne

fra hinanden.

Opgaven vil udelukkende fokusere på enlige skattepligtige personer, hvilket betyder, at fradrag som følge af en

mulig ægtefælle, ikke vil indgå i opgavens analyser.

I den skattemæssige opgørelse behandles CFC-indkomst, aktieindkomst og udligningsskat ikke, da disse

begreber ikke vurderes relevante eller af betydning for valget mellem beskatningsformerne.

Opgaven tager afsæt i personer der er fuldt skattepligtige i Danmark, hvorfor der ikke vil blive kigget på

reglerne vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I opgaven antages det, at de skatte- og regnskabsmæssige resultater er identiske, hvorfor der i analysen ikke

reguleres for afskrivninger og andre fradragsberettigede omkostninger, da det ikke vurderes at have betydning

for den endelige vurdering af valg af beskatningsform.
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1.4 Metode

1.4.1 Opgavens opbygning

Opgaven er delt op i to dele, som består af en teoretisk og en analytisk del.

Den teoretiske del indeholder en redegørelse af de tre beskatningsformer, som opgaven tager afsæt i, der

består af personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. I redegørelsen vil der løbende

blive vist eksempler på de skattemæssige forhold i henhold til lovgivningen og praksis for at skabe et

overskueligt overblik. Efter redegørelsen af de tre beskatningsformer, vil fordele og ulemper ved de enkelte

beskatningsformer blive fastslået, hvorefter beskatningsformerne vil blive sammenlignet med hinanden. Den

teoretiske del af opgaven vil derfor dække over undersøgelsesspørgsmål 1 og 2.

Anden del af opgaven består af den analytiske del, hvor undersøgelsesspørgsmål nummer 3 og 4 vil blive

undersøgt.

Den første del af analysen vil begynde med at foretage skatteberegninger ud fra beskatningsformerne i de to

opstillede scenarier; ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter, for at undersøge hvilken beskatningsform

der finder bedst anvendelse i de to situationer.

Den anden del af analysen vil undersøge hvilke konsekvenser de nye regler i virksomhedsordningen har for den

selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen foretages ud fra en fiktiv case, hvor der vil blive foretaget

beregninger der skal vise hvordan de nye regler påvirker den selvstændige erhvervsdrivende.



Page 8 of 95

1.4.2 Skattesatser
I den teoretiske gennemgang vil skattesatserne for 2015 blive anvendt i de løbende eksempler, da satserne har

den største aktualitet. Da både 2014 og 2015 skattesatser anvendes i den analytiske del, vil redegørelsen dog

også beskrive skattesatser for 2014.

I kapitel 6 vil analysen af beskatningsformerne ud fra de to scenarier udelukkende tage afsæt i skattesatserne

for 2015, da det giver analysen den største aktualitet.

I kapitel 7 vil der blive foretaget en analyse af de nye lovændringer i virksomhedsordningen med afsæt i både

skattesatserne for 2014 og 2015. Kapitlet vil blive opdelt i to, hvor den første del analyserer betydningen af

sikkerhedsstillelse, mens den anden del undersøger betydningen af en negativ indskudskonto.

Lovændringen vedrørende sikkerhedsstillelse for privat gæld er vurderet til at have størst relevans for 2014,

hvor lovændringen trådte i kraft, da tidspunktet for sikkerhedsstillelsen har stor betydning for lovændringens

påvirkning for den selvstændige erhvervsdrivende. Den anden del af lovændringen vedrører den negative

indskudskonto, hvor analysen af ændringen foretages gennem beregninger for 2014 og 2015 for at undersøge

hvilke konsekvenser det har for begge indkomstår.

1.4.3 Undersøgelsesdesign
Opgaven bygger hovedsagligt på lovtekster, heriblandt særligt personskatteloven og virksomhedsskatteloven,

samt SKAT’s juridiske vejledning.

I redegørelsen af de tre beskatningsformer anvendes sekundært data i form af lovtekster, SKAT’s juridiske

vejledning og anden relevant litteratur. Ved anvendelse af anden litteratur end lovtekster og den juridiske

vejledning, er litteraturen holdt op i mod lovtekster for at validere den anvendte litteratur.

Ud fra de opstillede scenarier omkring erhvervsmæssige renter, vil den beskrevne empiri i opgavens første del

anvendes til at beregne og analysere hvilken beskatningsform, der er mest optimal i de to scenarier.

Scenarierne er opstillet ud fra en fiktiv case, hvor regnskabsgrundlaget reguleres afhængig af scenariet.

Analysen vil i første omgang forudsætte, at den erhvervsdrivende vælger at hæve hele overskuddet ved

anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Forudsætningen gør det muligt at foretage en

sammenligning mellem personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da førstnævnte

ikke giver mulighed for opsparing af overskud. Efterfølgende vil der blive foretaget en optimering af skatten i

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da denne mulighed er en af de væsentlige fordele i de to

ordninger, og giver derfor et mere retvisende sammenligningsgrundlag.

I andel del af analysen ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål belyst: ”Hvilke konsekvenser har lovændringen

i virksomhedsordningen for den selvstændige erhvervsdrivende? ”

Undersøgelsesspørgsmålet vil blive opdelt i forhold til konsekvenserne af henholdsvis sikkerhedsstillelser og

negativ indskudskonto. Ud fra begge elementer vil der blive taget udgangspunkt i en ny fiktiv case med

forskellige forudsætninger, som slutteligt skal vise de pågældende konsekvenser.
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1.4.5 Forkortelser og begrebsforklaring

Selvstændig erhvervsdrivende

Opgaven tager udgangspunkt i selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor det vurderes relevant at definere

begrebet, da der ikke eksisterer en nærmere definition af begrebet selvstændig erhvervsdrivende i

skattelovgivningen. I den juridiske vejledning karakteriseres en selvstændig erhvervsdrivende ved, at de for

egen regning og risiko udøver virksomhed af økonomisk karakter, med det formål at generere overskud. 2

Der skal ske en afgrænsning fra lønmodtagere og hobbyvirksomheder for at blive defineret som selvstændig

erhvervsdrivende. Lønmodtagere beskrives i ligningsvejledningen som værende i et tjenesteforhold, hvor

arbejdet udføres efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. En hobbyvirksomhed er

karakteriseret ved, at indtægter ikke er det afgørende formål for skatteyderen.

Forkortelser

Følgende forkortelser vil fremover blive anvendt i opgaven:

AMBL = Arbejdsmarkedsbidragsloven

ABL = Aktieavancebeskatning

KAO = Kapitalafkastordningen

PSL = Personskatteloven

SL = Statsskatteloven

VSL = Virksomhedsskatteloven

VSO = Virksomhedsordningen

2. Personskatteloven

2.1 Indledning
De overordnede regler for beskatning efter PSL har deres udspring i SL, som er dansk skatterets hovedregler

inden for opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Reglerne for beskatning kommer hovedsageligt til udtryk i SL §§ 4-6, som beskriver de centrale retningslinjer

inden for den skattepligtige indkomst.3

Ifølge SL § 4 skal alle indkomster som udgangspunkt indgå i indkomstopgørelsen. Undtagelserne til de

skattepligtige indtægter er opremset i SL § 5, hvor indtægterne er skattefrie, medmindre de er led i næringsvej

eller spekulationsøjemed. I SL § 6 behandles de udgifter, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst,

heriblandt renteudgifter og driftsomkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde

indkomsten.

2 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.1.1.1
3 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.1.1
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2.2 Kriterier for anvendelse af PSL
Selvstændige erhvervsdrivende, der er skattepligtige i Danmark, er omfattet af beskatning efter PSL,

medmindre de aktivt har valgt VSO eller KAO. 4

Ved beskatning efter PSL er der krav om, at bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen overholdes,

hvilket vil sige, at den erhvervsdrivende skal indgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen.

Derudover er der ikke krav om udarbejdelse af regnskab, medmindre SKAT anmoder om det.

2.3 Indkomstbegreber
Der findes følgende indkomstformer:

 Personlig indkomst

 Kapitalindkomst

 Aktieindkomst

 CFC-indkomst

I den skattepligtige indkomst indgår den personlige indkomst og kapitalindkomst. Aktieindkomst og CFC-

indkomst bliver derimod opgjort og beskattet særskilt, hvorfor de ikke er en del af den skattepligtige

indkomst.5

Den skattepligtige indkomst beskattes efter PSL6 og bliver opgjort således:

Kilde: Egen tilvirkning7

2.4 Personlig indkomst
Definitionen på personlig indkomst er beskrevet i PSL § 3 stk. 1, hvori det fremgår, at den personlige indkomst
udgøres af alle indkomster, der ikke er kapitalindkomst.

Personlig indkomst kan omfatte lønindkomst, honorarer, indtægter ved personlig drevet virksomhed mv.8 Det

er af betydning for den personlige indkomst at definere om den skattepligtige er selvstændig erhvervsdrivende

eller lønmodtager. Baggrunden for dette er, at den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage

driftsomkostninger, med undtagelse af renteudgifter i den personlige indkomst, jf. PSL § 3 stk. 2. Både

lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage bidrag til pensionsindbetalinger

og AM-bidrag, hvorfor forskellen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende ligger i fradragsretten

for driftsomkostninger.

4 PSL § 1
5 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.1.1
6 PSL § 1
7 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.2.2
8 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.2.2
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2.5 Kapitalindkomst
Den samlede kapitalindkomst bliver opgjort i et nettobeløb, da kapitalindkomst både udgøres af indtægter og
udgifter. PSL § 4, stk. 1 indeholder en udtømmende liste over kapitalindkomster, heriblandt renteindtægter og
kursgevinster.

Det fremgår af PSL 4 stk. 2, at fradragsberettigede omkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og
vedligeholde kapitalindkomsten, skal fradrages i kapitalindkomsten. Der skal derfor skelnes mellem
fradragsberettigede omkostninger der vedrører kapitalindkomst og personlig indkomst, jf. § 3 stk. 2 pkt. 1.

Da kapitalindkomst opgøres efter nettoprincippet, kan kapitalindkomsten være negativ, hvilket betyder, at

kapitalindkomsten modregnes i den skattepligtige indkomst.

Ved en positiv nettokapitalindkomst har den selvstændige erhvervsdrivende et bundfradrag på 41.400 kr. i

2015 og 40.800 kr. i 2014. Såfremt den positive nettokapitalindkomst er større end bundfradraget, beskattes

den med op til 42,7 %, som udgøres af skattesatserne; bund-, top-, kommune-, evt. kirkeskat og

sundhedsbidrag. Er der modsat tale om en negativ nettokapitalindkomst, er skatteværdien af fradraget på op

til 33,6 % i både 2014 og 2015.9

2.6 Ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag består af faglige kontingenter, underholdsbidrag til ægtefæller og børn, indskud på

etableringskonto mv. 10

De ligningsmæssige fradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvor skatteværdien er på ca. 29,6 % i

201511 og 30,6 % i 201412 afhængig af bopæl, og beregnes ud fra sundhedsbidrag, kommune- og evt. kirkeskat.

Ligningsmæssige fradrag kan omfatte følgende:

 Kontingent til fagforening og a-kasse. Der er for 2015 højst fradrag for 6.000 kr. vedrørende

fagforening, og for 2014 3.000 kr., mens der ikke er noget loft for fradrag af a-kasse. 13

 Gaver til almennyttige foreninger/religiøse samfund efter LL § 8 a

 Befordringsfradrag efter LL § 9 C

 Beskæftigelsesfradrag efter LL § 9 J. Fradraget beregnes i 2015 med en procentsats på 8,05 af den

personlige indkomst og kan højst udgøre 26.800 kr., mens det for 2014 fastlægges ud fra en

procentsats på 7,65 og maksimalt kan udgøre 25.000 kr.

 Underholdsbidrag efter LL § 10

 Børnepenge efter LL § 11

9 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
10 Valg af selskabsform, side 592
11 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
12 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/
13http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789764
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2.7 Beregning af indkomstskatten
Efter PSL § 5 opgøres indkomstskatten til staten som summen af:

1. Bundskat efter § 6

2. Topskat efter § 7

3. Udligningsskat efter § 7 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning.

4. Sundhedsbidrag efter § 8

5. Skat af aktieindkomst efter § 8 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning.

6. Skat af CFC-indkomst efter § 8 b, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning

7. Skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c

2.7.1 Arbejdsmarkedsbidrag
AM-bidrag består af en skatteprocent på 8 % og beregnes af den skattepligtiges bruttoløn efter fradrag for ATP

og eget pensionsbidrag, jf. AMBL §§ 1 og 4. Indkomstskatten til staten efter PSL foretages derfor efter at AM-

bidraget er fratrukket.14

2.7.2 Bundskat
Bundskat udgør i 2015 8,08 % og i 2014 6,83 % af den personlige indkomst, tillagt positiv nettokapitalindkomst,

jf. PSL § 6. Bundskatten nedsættes med den skattemæssige værdi af personfradraget.

2.7.3 Topskat
Topskatten gælder kun for skattepligtige med en personlig indkomst der overstiger 459.200 kr. i 2015 og

449.100 kr. i 2014 efter AM-bidrag er fratrukket. Topskattesatsen er på 15 % og betales af det beløb der

overstiger topskattegrænsen.15

2.7.4 Sundhedsbidrag
Sundhedsbidraget udgør 4 % i 2015 og 5 % i 2014, og beregnes af den skattepligtige indkomst reduceret med

personfradraget. Sundhedsbidraget nedsættes med 1 % årligt frem til 2019, hvor sundhedsbidraget vil være

udfaset. I takt med sundhedsbidragets procentvise fald, vil bundskatten stige med modsvarende sats som følge

af Forårspakken 2.0.16

2.7.5 Kommuneskat
Kommuneskatten beregnes af den skattepligtige indkomst, og nedsættes med skatteværdien af
personfradraget.

Satsen for kommuneskatten afhænger af hvilken kommune den skattepligtige er bosat i, og er illustreret i bilag
1 for både 2015 og 2014.

14 Bogen om skat for selvstændige, side 29
15 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
16 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20/skattereform-2009-foraarspakke-20-%E2%80%93-information/
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2.7.6 Kirkeskat
Kirkeskatten er valgfri og betales som følge af den skattepligtiges medlemskab i den danske folkekirke. Ligesom
kommuneskatten beregnes kirkeskatten af den skattepligtige indkomst fratrukket den skattemæssige værdi af
personfradraget. Skattesatsen for kirkeskatten er ligeledes afhængig af den pågældende kommune, den
skattepligtige er bosat i.

2.7.7 Personfradrag
Alle personer der er fyldt 18 år og er fuld skattepligtige i Danmark, har ifølge PSL § 10 et personfradrag på

43.400 kr. i 2015 og 42.800 kr. i 2014. Personfradraget beregnes ud fra skatteværdien af bundskatten,

sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten.

2.7.8 Skatteloft
Skatteloftet betyder, at der efter PSL § 19 stk. 2 er fastsat en maksimal skattegrænse. Ifølge PSL § 19 stk. 1 er
den fastsatte øvre grænse på 51,95 % i 2015 og 51,7 % i 2014 for den personlige indkomst, der angiver den
maksimale skattesats ved beregningen af indkomstskatten. Skatteloftet for positiv kapitalindkomst er fastsat
til 42 %, jf. PSL § 19 stk. 2. Såfremt skattesatserne overstiger skatteloftet, beregnes der et nedslag i
topskatten.17

2.7.9 Opsummering af skattesatser og beregningsgrundlag
I nedenstående figur er de ovenfor beskrevne skatter opstillet og overskueliggjort:

Kilde: Egen tilvirkning jf. satser fra SKAT18

2.8 Eksempel på skatteberegning efter PSL
For at opsummere gennemgangen af PSL er der udarbejdet et eksempel på en beregning af den skattepligtige

indkomst, samt beregningen af skatten for 2015. I eksemplet tages der udgangspunkt i en skattepligtig person,

der er bosiddende i Københavns kommune, hvor kommuneskatten er 23,8 % og kirkeskatten 0,8 %, jf. bilag 1.

17 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
18 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningerne fremgår det, at den skattepligtige samlet set skal betale en skat på 209.054 kr. i 2015. Da

sundhedsbidrag, kommune-, bund- og topskat tilsammen udgør 50,88 %, skal der ikke beregnes skattenedslag

af den personlige indkomst. Derudover fremgår det af figur 4, at kapitalindkomsten er negativ, hvorfor der ikke

skal beregnes skattenedslag heraf.

2.9 Underskud
Virksomhedsunderskud modregnes i den personlige indkomst i indkomståret. Såfremt underskuddet overstiger

den personlige indkomst, skal modregningen ske i den positive kapitalindkomst. Hvis der efter modregning i

den personlige indkomst og positive nettokapitalindkomst fortsat er et underskud, skal det resterende

underskud i de efterfølgende år modregnes i den positive nettokapitalindkomst og derefter i den personlige

indkomst.19

19 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.8.4
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3 Virksomhedsordningen
En ny skattereform i 1987 betød, at beskatning efter PSL blev ændret således, at der ikke længere kun skulle

opgøres en skattepligtig indkomst, men også en personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Denne

ændring i opdelingen førte til, at de erhvervsdrivende mistede den fulde fradragsværdi for en række

erhvervsmæssige udgifter. Som led i skattereformen blev det derfor besluttet, at der skulle indføres en ordning

for selvstændige erhvervsdrivende, der stadig sikrede fuld fradragsret for erhvervsmæssige udgifter, hvilket i

dag kendes som virksomhedsordningen. 20 VSO har gjort det muligt for erhvervsdrivende at få fuldt

rentefradrag, samt opnå skattemæssige fordele som beskrives nedenfor.

3.1 Formålet med virksomhedsordningen
Formålet med indførslen af VSO var at ligestille personligt drevne virksomheder med virksomheder drevet i

selskabsform.

Fordelene ved anvendelse af VSO frem for beskatning efter PSL udgøres af følgende punkter:

1. Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter

2. Indkomstudjævning

3. Konsolidering af virksomheden

4. Besparelse af AM-bidrag

Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter

Det fulde fradrag for renteudgifter opnås ved, at de erhvervsmæssige renteudgifter kan fratrækkes i den
personlige indkomst, da nettorenteudgifterne fratrækkes i virksomhedens resultat. Renteudgifterne ved VSO
kan derfor fradrages på lige fod med de driftsomkostninger, der skal erhverve, sikre og vedligeholde
indkomsten. 21

Skatteværdien af rentefradraget er derfor højere i VSO end ved beskatning ifølge PSL, da renteudgifterne ifølge
PSL fradrages i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien kun er på ca. 33,6 %, afhængig af skattesatserne i den
pågældende kommune. 22

Indkomstudjævning

VSO kan benyttes til at udjævne indkomster som følge af svingende resultater i virksomheden, da den giver
mulighed for, at overskud opspares i virksomheden mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % i
2015 og 24,5 % i 2014. 23 Virksomhedsejeren kan derfor udjævne sin personlige indkomst således, at der spares
op i virksomheden til mindre overskudsgivende år, og at virksomhedsejeren undgår betaling af topskat på 15 %.

Konsolidering af virksomheden

VSO’s mulighed for at opspare overskuddet indeholder ikke blot en skattemæssig fordel, men styrker også

virksomhedens økonomiske robusthed, hvilket kan gavne virksomheden i mange forskellige henseender, både

på kort og lang sigt. En større økonomisk styrke og fleksibilitet vil eksempelvis forbedre virksomhedens

20 Grundlæggende skatteret 2014, side 463
21 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.1.2
22 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
23 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.1.2
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kreditværdighed, hvilket kan have betydning for de finansielle udgifter og lånemuligheder, samtidig med at

virksomheden har større handlekraft til at agere over for markeds- og konkurrenceforhold.

Besparelse af AM-bidrag

Såfremt virksomheden har flere renteudgifter end renteindtægter, bliver beregningsgrundlaget for AM-bidrag
mindre, da erhvervsmæssige renter fradrages i den personlige indkomst. Ved anvendelse af PSL’s regler,
beregnes der ikke AM-bidrag af erhvervsmæssige renter, idet disse indgår i kapitalindkomsten.24

3.2 Nye regler i virksomhedsordningen
Der blev den 9. september 2014 vedtaget et lovgivningsmæssigt indgreb i VSO, som har betydning for den
selvstændige erhvervsdrivende i nedenstående tilfælde.

Negativ indskudskonto

En del af lovændringen, jf. lov nr. 992 betyder, at såfremt indskudskontoen er negativ primo eller ultimo, kan

der fra og med den 11. juni 2014 ikke spares op i VSO. Der er mulighed for at foretage opsparing i

virksomheden frem til den 10. juni 2014, hvorefter dette ikke længere vil være muligt så længe

indskudskontoen er negativ.

Der er for 2014 vedtaget en overgangsregel som dikterer, at hvis den negative indskudskonto primo og ultimo

2014 med tillæg for eventuelle sikkerhedsstillelser, ikke overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr., vil der

stadig være mulighed for opsparing i VSO. Fra 2015 finder bagatelgrænsen ikke anvendelse, hvilket betyder, at

en negativ indskudskonto fra 2015 vil forbyde opsparing i virksomheden under VSO.

Sikkerhedsstillelser

Stilles der sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver fra og med den 11. juni 2014, anses det laveste

beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsen for overført til den erhvervsdrivende. En

sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014 skal derfor beskattes hos den erhvervsdrivende i indkomståret, hvor

der er stillet sikkerhed for virksomhedens aktiver.

Har den erhvervsdrivende stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld før den 11. juni 2014, gælder

der dog særlige regler. Den erhvervsdrivende bliver i dette tilfælde ikke beskattet af sikkerhedsstillelsen i den

personlige indkomst i indkomståret, men skal senest primo 2018 have indfriet sikkerhedsstillelserne. Eksisterer

sikkerhedsstillen stadig primo 2018, vil den erhvervsdrivende blive beskattet af eventuelt opsparet overskud

for perioden den 11. juni 2014 – 31. december 2017. Endvidere vil den erhvervsdrivende fra 2018 og

fremadrettet ikke have mulighed for opsparing af overskud før sikkerhedsstillelsen er blevet indfriet. 25

Rentekorrektionssats

Fra og med indkomstårets 2015 beregnes en ny rentekorrektionssats, som vil udgøres af kapitalafkastsatsen
tillagt 3 %-point. Dette indgreb er foretaget for at udligne den skattefordel, der tidligere har været ved at have
private renteudgifter i VSO.26

24 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2
25 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
26 http://www.pwc.dk/da/nyt/skat/hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordningen.jhtml
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3.3 Kriterier for anvendelse af virksomhedsordningen
I VSO er der en række krav der skal være opfyldt for, at ordningen kan anvendes. Kravene handler om, at der

skal opgøres en indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast, som vil blive gennemgået nærmere

nedenfor.

3.3.1 Selvstændige erhvervsdrivende personer
Ifølge VSL § 1, stk. 1 kan VSO anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Såfremt den

skattepligtige driver flere virksomheder, skal samtlige virksomheder behandles som én virksomhed ved

anvendelse af VSO. 27

3.3.2 Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen
Den selvstændige erhvervsdrivende kan frit vælge om VSO skal anvendes for et givent indkomstår. Såfremt den

skattepligtige vælger at benytte ordningen, skal valget træffes med en positiv tilkendegivelse herom i

selvangivelsen for indkomståret. Den selvstændige erhvervsdrivende kan senest den 30. juni i det

efterfølgende indkomstår ændre beslutningen om hvorvidt VSO skal anvendes.

Beskatning efter VSO har kun virkning for ét indkomstår af gangen, hvorfor der fra år til år kan skiftes mellem

beskatning efter PSL og VSO. Hvis VSO ønskes anvendt i det efterfølgende år, skal dette igen tilkendegives i

selvangivelsen. 28

3.3.3 Regnskabsmæssige krav
Det er en betingelse for at anvende VSO, at der udarbejdes et selvstændigt virksomhedsregnskab, der opfylder

bogføringslovens krav. Bogføringen skal desuden være tilrettelagt således, at der sker en adskillelse mellem

virksomhedsøkonomien og privatøkonomien.29 Årsagen til adskillelsen skyldes, at privatøkonomien bliver

beskattet efter PSL, mens virksomhedsøkonomien beskattes efter VSL.

Aktiver, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan som hovedregel ikke indgå i VSO. Dog kan den

erhvervsmæssige del, eller den del der ikke tjener som bolig for ejeren, indgå i VSO. Desuden er der mulighed

for at medtage blandet benyttede biler, telefon, datakommunikationsforbindelser og computere i VSO. 30

Aktier omfattet af ABL og uforrentede obligationer kan ikke indgå i VSO, medmindre den skattepligtige er

næringsdrivende med sådanne værdipapirer. 31

Der er desuden krav om, at den skattepligtige skal opstille følgende specifikationer:

 Indskudskonto, jf. VSL § 3

 Kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § 8

 Kapitalafkast, jf. VSL § 7

 Opsparingskonto, jf. VSL § 10

27 VSL § 2 stk. 3.
28 Grundlæggende skatteret, side 464
29 VSL § 2 stk. 1
30 VSL § 1 stk. 3
31 VSL § 1 stk. 2
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3.4 Indskudskonto
Indskudskontoen er et udtryk for den egenkapital, som den selvstændige har indskudt i VSO, og som kan føres

ud af virksomheden uden beskatning i henhold til hæverækkefølgen, som beskrives under punkt 3.9.32

Indskudskontoen skal opgøres ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor VSO første gang anvendes,

hvorefter kontoen reguleres årligt på baggrund af opgørelsen. Ved regulering af indskudskontoen lægges årets

indskud til, mens overførsler til den selvstændige, der ikke udgøres af virksomhedens overskud, fratrækkes.33

Indskud i virksomheden er et udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra privatøkonomien til

virksomhedsøkonomien, dog med undtagelse af værdier bogført under mellemregningskontoen, som beskrives

under punkt 3.6. Omvendt er hævninger udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra

virksomhedsøkonomien til privatøkonomien. 34

Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver i virksomheden fratrukket virksomhedens gæld. 35

Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL § 3 stk. 3

3.4.1 Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto
Aktiver og passiver værdiansættes ud fra VSL § 3, stk. 4. Nedenfor vil der blive gennemgået hvordan specifikke

aktivposter og gæld værdiansættes.

Fast ejendom

Fast ejendom værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved

indkomstårets begyndelse. Såfremt værdiansættelsen sker ud fra ejendomsværdien, skal værdien reduceres

med byrder, der ikke er taget hensyn til i vurderingen af ejendomsværdien. Har der været forbedringer eller

ombygninger, der ikke er medregnet i vurderingen af ejendomsværdien, skal anskaffelsessummen af

forbedringerne tillægges.

Er der ikke fastsat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdi senest den 1. oktober forud for

indkomstårets begyndelse, med tillæg for eventuel ikke medtaget anskaffelsessum af forbedringer og

ombygning.

For at undgå, at den skattepligtige træder ind og ud af VSO for at opnå skattemæssige fordele ved

værdiansættelsen af ejendommen, er der indsat en værnsregel, jf. VSL § 3, stk. 7. Værnsreglen betyder, at

såfremt en selvstændig erhvervsdrivende træder ind og ud af ordningen, skal ejendommen ved indtrædelse i

ordningen medregnes til den værdi, som den indgik med på indskudskontoen sidst VSO blev benyttet.

32 Grundlæggende skatteret, side 466
33 VSL § 3 stk. 2 og stk. 6
34 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.1
35 Grundlæggende skatteret, side 466
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Værnsreglen er dog kun gældende, hvis den selvstændige indtræder i VSO inden for en periode på 5 år efter sin

udtræden. 36

Driftsmidler og skibe

Driftsmidler og skibe værdiansættes til den afskrivningsberettigede saldoværdi, hvor en eventuel negativ saldo

ikke kan fradrages i indskudskontoen. Delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe opgøres som

den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Andre løsøregenstande medregnes til

handelsværdien.37

Varelager

Varelagre kan værdiansættes på tre måder, jf. VLL § 1, stk. 1-3:

1. Dagsprisen ved regnskabsårets afslutning

2. Indkøbspris med tillæg af fragt, told og lignende

3. Fremstillingsprisen, under forudsætning af, at varen er fremstillet i egen virksomhed. 38

Goodwill

Goodwill værdiansættes til den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret for afskrivninger.

Øvrige aktiver

Øvrige aktiver værdiansættes som anskaffelsessummen med fradrag for skattemæssige afskrivninger. Såfremt

anskaffelsessummen er omregnet til en kontantværdi, skal denne værdi bruges.

Gæld

Gæld skal opgøres til kursværdien.39

3.4.2 Negativ indskudskonto
En negativ indskudskonto opstår ved, at virksomhedens gæld overstiger aktiverne. Den negative indskudskonto
kan forekomme ved, at den erhvervsdrivende har indskudt privat gæld i VSO, hvilket betyder, at der skal
beregnes en rentekorrektion. Korrektionen beregnes ud fra den skattemæssige værdi af de renteudgifter, som
den selvstændige skulle betale, såfremt lånet var optaget i et pengeinstitut eller lignende.40 Rentekorrektionen
har derfor til formål at sikre, at selvstændige erhvervsdrivende ikke udnytter VSO’s skattemæssige fordele i
privat henseende.41

Der er dog mulighed for at nulstille den negative indskudskonto, hvis den selvstændige kan dokumentere, at
der kun indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Er årsagen til den negative indskudskonto udelukkende
gæld i virksomheden, skal der ikke foretages en rentekorrektion.

Når indskudskontoen er positiv, sondres der normalt ikke mellem erhvervsmæssig og privat gæld. Den
selvstændige har dermed mulighed for at trække sine private renteudgifter fra i virksomhedens indkomst.

36 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
37 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
38 VLL § 1 stk. 1-3
39 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
40 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.1
41 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.1
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Dog opnår den selvstændige erhvervsdrivende ikke skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i
virksomheden, da kapitalafkast og rentekorrektion, som beskrevet nedenfor, modvirker dette. 42

3.5 Rentekorrektion
Rentekorrektion anvendes i tilfælde af, at der er foretaget private hævninger fra virksomhedsøkonomien til

privatøkonomien i VSO. Formålet med rentekorrektionen er at neutralisere de skattemæssige fordele ved at

indskyde privat gæld i virksomheden. Rentekorrektionen sikrer dermed, at skatteværdien af renterne er den

samme, som hvis gælden holdes uden for virksomheden. 43

Rentekorrektionen skal lægges til i den personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten.

Der skal beregnes rentekorrektion i to tilfælde:

1. Når indskudskontoen er negativ, jf. VSL § 11, stk. 1

2. Hvis der i samme indkomstår sker både hævning og indskud på indskudskontoen, jf. VSL § 11, stk. 2

3.5.1 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto
Der skal foretages rentekorrektion, når saldoen på indskudskontoen er negativ ved enten indtræden i VSO eller

ved indkomstårets udløb.

Rentekorrektionsbeløbet bliver beregnet ud fra kapitalafkastsatsen. Fra 2015 skal kapitalafkastsatsen tillægges

3 %-point, som en del af lovændringen i VSO, når rentekorrektionen beregnes. I afsnit 3.7.2 bliver det forudsat,

at kapitalafkastsatsen for 2015 er 1 %, da denne endnu ikke er fastsat. Rentekorrektionssatsen for 2015 er

derfor 4 % ud fra denne forudsætning, hvilket også fremgår af beregningen i figur 7.

Beregning af rentekorrektion foretages ud fra følgende:

1. Indskudskonto primo og ultimo sammenlignes med kapitalafkastgrundlag primo og ultimo. De mest

negative beløb fra henholdsvis indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget markeres.

2. Det mindst negative beløb fra indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er det beløb

rentekorrektionen beregnes ud fra

3. Rentekorrektionen kan ikke overstige virksomhedens samlede nettofinansieringsudgifter. 44

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT45

42 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.4
43 Lærebog om indkomstskat, side 225
44 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.11
45 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.11
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3.5.2 Hævninger og indskud i samme indkomstår
Selvom den selvstændige erhvervsdrivende hæver et beløb i begyndelsen af et indkomstår og genindskyder

samme beløb senere samme år, skal der ske rentekorrektion. Årsagen hertil er, at privatøkonomien opnår en

rentebesparelse på bekostning af virksomhedsøkonomien. 46

Grundlaget for rentekorrektionen er summen af de værdier, der er overført til den selvstændige i

hæverækkefølgen, der behandles under punkt 3.9.

Rentekorrektionen beregnes som summen af hævningerne ganget med rentekorrektionssatsen. Såfremt

indskuddene i løbet af året er mindre end hævningerne, beregnes rentekorrektionen dog ud fra indskuddet. 47

Kilde: Egen tilvirkning

3.6 Mellemregningskonto
Da det er en betingelse i VSO at adskille privatøkonomien fra virksomhedsøkonomien, skal opdelingen ske på
en mellemregningskonto. En mellemregningskonto er et udtryk for overførsler fra den selvstændiges
privatøkonomi til virksomheden, som ikke forrentes. Forskellen mellem en indskudskonto og en
mellemregningskonto er, at indskudskontoen anses for et indskud på egenkapitalen, som den erhvervsdrivende
har i VSO, mens mellemregningskontoen anses som gæld til den erhvervsdrivende. Beløb på
mellemregningskontoen kan derfor hæves skattefrit uden om hæverækkefølgen.

Saldoen på mellemregningskontoen må ikke blive negativ, da det vil være udtryk for, at den erhvervsdrivende
har private lån i virksomheden. Bliver saldoen på mellemregningskontoen negativ, skal saldoen udlignes ved en
overførsel i henhold til hæverækkefølgen. 48

Der kan ikke bogføres på mellemregningskontoen på det tidspunkt VSO anvendes første gang, hvorfor kontoen
først kan benyttes efterfølgende.49

3.7 Kapitalafkast
Kapitalafkast er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændige
erhvervsdrivendes investering i virksomheden.50 Kapitalafkastet opgøres som kapitalafkastgrundlaget ganget
med kapitalafkastsatsen, og kan ikke blive negativt eller overstige årets skattepligtige overskud i
virksomheden.51

46 Lærebog om indkomstskat, side 225
47 Lægebog om indkomstskat, side 225
48 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.6
49 VSL § 4a stk. 2
50 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.1
51 Lærebog om indkomstskat, side 228



Page 22 of 95

Kapitalafkastet er en del af virksomhedens skattepligtige resultat og beskattes som kapitalindkomst, mens det
fratrækkes i den personlige indkomst, medmindre afkastet bliver opsparet i VSO. 52

I nedenstående figur fremgår fordelingen af kapitalafkast og det resterende overskud.

Kilde: Egen tilvirkning53

3.7.1 Kapitalafkastgrundlag
Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den investerede kapital i virksomheden. For virksomheder der

indtræder i VSO, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres primo i det indkomstår virksomheden indtræder, mens

det for nyetablerede virksomheder skal opgøres ved virksomhedens start.54

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL § 8

Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, skal kapitalafkastet sættes til 0 kr.

3.7.2 Kapitalafkastsats
Kapitalafkastsatsen er en forrentningsprocent der udtrykker overskuddet af den investerede kapital.

Kapitalafkastsatsen fastsættes en gang årligt og beregnes på baggrund af Danmarks Nationalbanks opgjorte

kassekreditrente af de første 6 måneder af indkomståret, hvorfor kapitalafkastsatsen for 2015 endnu ikke er

fastsat. 55 Kapitalafkastsatsen for 2014 udgjorde 2 % og det forudsættes, at satsen for 2015 er 1 % på baggrund

af det nuværende lave renteniveau.

3.7.3 Værdiansættelse
Kapitalafkastgrundlaget værdiansættes som udgangspunkt med samme værdier som indskudskontoen, hvorfor
der henvises til gennemgangen af værdiansættelse på indskudskontoen under punkt 3.4.

52 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.9.1
53 Grundlæggende skatteret 2014, side 468
54 VSL § 8 stk. 1
55 VSL § 9
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En væsentlig forskel i værdiansættelsen af kapitalafkastgrundlaget kontra indskudskontoen forekommer dog
ved værdiansættelse af fast ejendom.

Fast ejendom blev på indskudskontoen værdiansat til den kontante anskaffelsessum, eller ejendomsværdien
ved indkomstårets begyndelse med fradrag af eventuelle byrder og tillæg af eventuelle forbedringer og
ombygninger, der ikke er taget hensyn til i vurderingen.

I kapitalafkastgrundlaget værdiansættes fast ejendom til den kontante anskaffelsessum. Har den selvstændige
haft udgifter til ombygning og forbedringer, skal udgifterne indgå i kapitalafkastgrundlaget det første år efter
den selvstændige erhvervsdrivende har haft udgiften. Udgiften skal dog ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget,
hvis udgifterne er trukket fra ved opgørelsen af virksomhedens resultat.

Valget af værdiansættelsesmetode på fast ejendom træffes årligt.

3.7.4 Beregning af kapitalafkast
Der er udarbejdet følgende eksempel på beregningen af kapitalafkastet:

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT56

Der er følgende kommentarer til beregningen af kapitalafkastet i figur 11:

Eksempel 1

Kapitalafkastet er beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget ganget med kapitalafkastsatsen. Da det beregnede

kapitalafkast er mindre end årets skattepligtige overskud, tages der udgangspunkt i denne beregning.

Eksempel 2

Det beregnede kapitalafkast er i eksempel 2 på 5.000 kr., hvilket modsat eksempel 1, er større end årets
skattepligtige overskud. Eftersom kapitalafkastet ikke må overstige årets skattepligtige overskud, fastsættes
kapitalafkastet til det skattepligtige overskud på 4.000 kr.

Eksempel 3

Kapitalafkastgrundlaget er negativt, hvilket betyder, at kapitalafkastet sættes til 0 kr.

3.7.5 Den selvkontrollerende effekt
VSO giver mulighed for at medtage privat gæld, og dermed opnå fuldt rentefradrag i den personlige indkomst.

For ikke at kunne misbruge ordningen indeholder VSO en selvkontrollerende effekt, da indskydelse af privat

gæld i virksomheden vil betyde, at kapitalafkastgrundet og dermed kapitalafkastet bliver mindre. Derfor skal

den selvkontrollerende effekt umiddelbart bevirke, at den erhvervsdrivende ikke kan få rentefradrag. Dog

fungerer den selvkontrollerende effekt ikke nødvendigvis optimalt, da private lån ofte bliver forrentet til en

højere rente end kapitalafkastsatsen. Det betyder, at det ofte vil være en god idé for den erhvervsdrivende at

56 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.2.9.2
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medtage privat gæld i virksomheden, da den erhvervsdrivende vil opnå en besparelse. Den erhvervsdrivende

bør dog være opmærksom på de nye vedtagne regler, som betyder, at såfremt der medtages privat gæld, som

kan medvirke til, at indskudskontoen bliver negativ, vil virksomhedsejeren ikke kunne opspare overskuddet.

Medtager den selvstændige så meget privat gæld, at kapitalafkastgrundlaget bliver negativt, vil det have den

betydning, at der ikke beregnes et kapitalafkast i virksomheden. Der skal samtidig beregnes en rentekorrektion

af indskudskontoen, såfremt denne er negativ eller hvis der er foretaget hævninger og indskud i året, jf. punkt

3.5. Da rentekorrektionssatsen efter de nye regler er tillagt 3 % fra 1. januar 2015, er der i højere grad tale om

en selvkontrollerende effekt, hvor den erhvervsdrivende ikke har samme mulighed for at opnå en besparelse

ved at indskyde privat gæld i virksomheden.

3.8 Opsparet overskud og hævning i senere indkomstår
Når virksomhedens overskud er opgjort, giver VSO mulighed for en opdeling af overskuddet i et opsparet

overskud og et hævet overskud, som vist i figur 9.

3.8.1 Opsparet overskud
Det opsparede overskud skal kun beskattes med en proportional sats svarende til selskabsskatteprocenten, der
er på 23,5 % i 2015 og 24,5 % i 2014. Det opsparede overskud skal derfor ikke medregnes i den skattepligtige
indkomst for indkomståret, da den resterende skattebetaling udskydes til det indkomstår, hvor hævningen
foretages. Det opsparede overskud bidrager derfor til en konsolidering og styrkelse af virksomhedens økonomi,
da 76,5 % af virksomhedens opsparede overskud i 2015 reinvesteres i virksomheden og dermed styrker evnen
til at generere en fremtidig indtjening.

Det opsparede overskud skal desuden registreres på en selvstændig konto fratrukket den foreløbige
virksomhedsskat, hvorefter den vil indgå i virksomhedens egenkapital. 57

Den maksimale opsparing i virksomheden beregnes på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

3.8.2 Hævet overskud
Der findes to typer af hævet overskud:

Hævet kapitalafkast

Det hævede kapitalafkast i indkomståret beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst, jf. afsnit 3.7.

Derfor vil det hævede kapitalafkast som udgangspunkt heller ikke indgå i beregningsgrundlaget for AM-

bidrag.58

57 Grundlæggende skatteret 2014, side 467
58 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
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Hævet resterende overskud

Når et opsparet overskud hæves i et senere indkomstår, skal det beskattes som personlig indkomst, hvor
beskatningsprocenten reguleres med den foreløbige virksomhedsskat, der er betalt i indkomståret for
opsparing i virksomheden. Det hævede overskud kan både vedrøre faktiske hævninger i indkomståret, samt
hensatte beløb til senere faktisk hævning, og skal indgå i beregningsgrundlaget for AM-bidrag.59

3.9 Hæverækkefølgen
Overførsler af værdier fra virksomhedens økonomi til den selvstændige erhvervsdrivendes private økonomi
skal ske i en bestemt rækkefølge, kaldt hæverækkefølgen. Formålet med hæverækkefølgen er at sikre en
effektiv beskatning af de beløb, der hæves i VSO.

Virksomhedsskat og rentekorrektion hæves dog uden om hæverækkefølgen. 60

Hæverækkefølgen, som er beskrevet i VSL § 5, er illustreret nedenfor. Sker der hævninger fra virksomheden,
skal det foretages i den illustreret rækkefølge:

Kilde: Egen tilvirkning61

Der er tre typer af hævninger fra VSO til privatøkonomien:

3.9.1 Beløb, der faktisk overføres
Beløb, der faktisk er overført, kan eksempelvis bestå af kontanter der bogføres via kassebeholdning, eller
penge hævet i virksomhedens bankbeholdning. Desuden kan det bestå af driftsmidler og andre aktiver, der er
registreret i virksomhedens regnskab.

3.9.2 Beløb, der anses for overført
Beløb, der anses for overført, kan eksempelvis være privat kørsel i en bil eller privat rådighed over en telefon,
som er en del af VSO. Værdien heraf vil blive tillagt virksomhedens indkomst og anses herefter for overført til
den erhvervsdrivende.

3.9.3 Beløb, der er hensat til senere hævning
Hensatte beløb skal beskattes i det indkomstår, som overførslen vedrører, og kan dermed hæves skattefrit ved
den faktiske hævning. Beløb, der er hensat til senere hævning skal bogføringsmæssigt være overført fra
virksomheden til privatøkonomien inden fristen for selvangivelse for indkomståret, som er den 1. juli i det

59 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
60 VSL 5 stk. 2 og stk. 3
61 Grundlæggende skatteret, side 468
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efterfølgende år. For hensættelser til senere hævning gælder det også, at der ikke må foretages hævninger fra
indskudskontoen.62

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

foretaget fra virksomheden til privatøkonomien i indkomståret.

Fordelingen af hævningerne sker i en prioriteret rækkefølge, som er illustreret nedenfor:

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT63

Såfremt den selvstændige ikke har overført et beløb svarende til de tvungne overførsler ved indkomstårets

afslutning, skal det hensættes til senere hævning eller føres over på indskudskontoen.64

3.11 Indkomstopgørelse
Den skattepligtige indkomst er alle skattepligtige indtægter fratrukket alle fradragsberettigede udgifter. Den
selvstændige erhvervsdrivende får derfor fuld skatteværdi af alle driftsomkostninger, herunder også
renteudgifter, der er tilknyttet virksomheden. 65

Det er et krav, at der foretages korrekt periodisering af renter, jf. VSL § 6, stk. 2. Ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst skal faktiske overførsler fratrækkes, og beløb som anses for overført skal tillægges.
Herunder skal beløb vedrørende faglige kontingenter tillægges, da disse ikke er fradragsberettigede. Dog kan
den selvstændige erhvervsdrivende få fradrag i sine ligningsmæssige fradrag på op til 6.000 kr., jf. LL § 13.

62 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.1
63 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.3
64 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.3
65 Bog og indkomstskat, side 467
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Nedenfor er illustreret opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

3.12 Overskudsdisponering
Som anført i figur 9 kan virksomhedens overskud enten blive opsparet til en proportional skatteprocent på 23,5
%, eller hæves som personlig indkomst og blive beskattet op til 51,95 %. 66

Ved overskudsdisponeringen kan den selvstændige vælge at opspare så meget som muligt, og dermed undgå at
betale topskat.

Ved hjælp af overskudsdisponering i et såkaldt kassesystem, kan den selvstændige erhvervsdrivende vælge
hvor meget af det resterende overskud der skal hæves og beskattes som personlig indkomst, og hvor meget
der skal opspares i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 %

Kassesystemet er illustreret nedenfor:

Figur 16: Overskudsdisponering

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

Figuren illustrerer fordelingen af virksomhedens overskud, hvorfra det kan tilrettelægges således, at det
hævede overskud til personlig beskatning kun udgør et beløb op til topskattegrænsen.

66 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
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3.13 Underskud
Ved anvendelse af VSO gælder en særlig rækkefølge for modregning af underskud.

Underskud skal modregnes i følgende rækkefølge:

1. Virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat

2. Positiv nettokapitalindkomst

3. Anden personlig indkomst uden for VSO

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13

3.13.1 Opsparede overskud
Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat, sker
modregningen i virksomhedsindkomsten. Er det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskatten større
end årets underskud, skal der ske modregning efter FIFO-princippet, dvs. det tidligst opsparede overskud skal
først modregnes i underskuddet. Kontoen for opsparet overskud skal reduceres med det beløb, der modregnes
på kontoen. Beløbet kan opgøres som en procentdel af underskuddet. Såfremt underskuddet modregnes i
overskud mellem 2007-2013 vil kontoen for opsparede overskud blive reduceret med 75 %, mens det i 2014 vil
være 75,5 %, 67som følge af den løbende ændret skattesats.

3.13.2 Positiv nettokapitalindkomst
Er virksomhedens underskud større end det opsparede overskud, skal det resterende underskud modregnes i
den evt. positive nettokapitalindkomst.68 Modregningen af kapitalindkomsten fradrages i den skattepligtige
indkomst, jf. VSL § 13 stk. 4.

3.13.3 Anden personlig indkomst
Såfremt underskuddet ikke kan modregnes fuldt ud i det opsparede overskud og den positive
nettokapitalindkomst, skal modregningen ske i den personlige indkomst.69 Modregningen af underskuddet i
den personlige indkomst skal fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. VSL § 13 stk. 4.

3.13.4 Senere indkomstår jf. PSL § 13
Kan virksomhedens underskud ikke modregnes fuldt ud i den gennemgåede rækkefølge, skal underskuddet
modregnes i senere indkomstår. Der beregnes skat af det resterende underskud, med beskatning af
underskuddet i sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat. Skatteværdien af underskuddet modregnes i
skatteberegningen.

Efterfølgende underskud fremføres til fradrag i den skattepligtiges indkomst for de efterfølgende indkomstår.

4 Kapitalafkastordningen
KAO blev indført i 1993 som et mere forenklet alternativ til VSO. Forenklingen kommer først og fremmest til

udtryk ved, at der ikke stilles de samme regnskabsmæssige krav til KAO, som der stilles til VSO. Derudover er

der ikke krav om indskudskonto og mellemregningskonto, som er gældende i VSO. Årsagen til, at

67 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
68 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
69 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
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mellemregningskontoen ikke er et krav i KAO skyldes, at der ikke er krav om adskillelse af virksomhedsøkonomi

og privatøkonomi.

Selvom KAO er enklere end VSO, opnås nogle af de samme fordele i KAO:

 Rentefradragsværdi

 Forrentning af egenkapital

 Indkomstudjævning

Ved anvendelse af KAO skal kapitalafkastgrundlaget oplyses, jf. § 23 i bekg. Nr. 594 af 12. juni 2006.

I KAO opgøres personlig indkomst og kapitalindkomst efter reglerne i PSL. Renteindtægter og renteudgifter

indgår derfor ved opgørelsen af kapitalindkomsten uden hensynstagen til, om de har privat eller

erhvervsmæssig karakter. 70

Der skal i KAO dernæst opgøres et kapitalafkast af samtlige erhvervsmæssige aktiver. Den del af virksomhedens

overskud, der kan henføres til forrentning af denne bruttoformue, fragår herefter i den personlige indkomst og

lægges til i kapitalindkomsten.71 Kapitalafkastet tilgodeses dermed på lige fod med VSO, samtidig med at den

opgjorte kapitalindkomst får karakter af en forrentning af egenkapitalen.72

4.1 Kriterier for anvendelse af ordningen
KAO kan anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som enten er fuldt eller

begrænset skattepligtige i Danmark, jf. VSL § 22 a stk. 1.

KAO skal ligesom VSO vælges ved en positiv tilkendegivelse herom for hvert indkomstår, hvilket giver

fleksibiliteten til at træde ind og ud af KAO på samme måde som i VSO.

4.1.1 Regnskabsmæssige krav
KAO’s forenklede regnskabsmæssige krav betyder, at der ikke er de samme administrative tunge krav til KAO

som VSO. Der er bl.a. ikke krav om udarbejdelse af regnskab, hvorfor kravet udelukkende går ud på, at

bogføringsloven og mindstebekendtgørelsen overholdes.

Desuden er der ikke i KAO krav om adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi.73

4.2 Kapitalafkastgrundlaget
Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 22 a stk. 5, og skal opgøres primo

hvert år. Kapitalafkastgrundlaget opgøres som udgangspunkt på samme måde som i VSO, dog med den

undtagelse, at følgende aktiver ikke skal medregnes:

 Konkursindkomst

 Kontante beløb

 Finansielle fordringer, bortset fra varedebitorer

70 Lærebog om indkomstskat, side 240
71 VSL § 22 a stk. 1 og PSL § 4 stk. 1 nr. 3a
72 Lærebog om indkomstskat, side 241
73 Lærebog om indkomstskat, side 240
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4.2.1 Aktiver der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget
I VSL § 22 a stk. 7 er opremset hvilke aktiver, der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget. I

kapitalafkastgrundlaget tillades konkursindkomst efter konkursskattelovens § 6 ikke at indgå. Derudover kan

kontante beløb og fordringer, bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser, ikke indgå.

Aktier og andre finansielle aktiver kan ligeledes ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget. Endvidere gælder det for

igangværende arbejder for fremmed regning, at kun nettoværdien kan indgå.

Den sammenlagte værdi af igangværende arbejder, varelagre og fordringer erhvervet ved salg og

tjenesteydelser kan kun indgå, hvis denne værdi overstiger værdien af gæld ved varer og tjenesteydelser.

Nedenfor er vist et eksempel på en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Kilde: Egen tilvirkning

Beregningen af kapitalafkastgrundlaget er vist i de to ovenstående figurer. Eftersom varedebitorer,

igangværende arbejder og varelager overstiger varekreditorer, er det overskydende beløb medtaget i

beregningen af kapitalafkastgrundlaget.

4.3 Kapitalafkast
Kapitalafkastet er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændige

erhvervsdrivendes aktiver i virksomheden.

Kapitalafkastet trækkes fra i den personlige indkomst og lægges til i kapitalindkomsten. På den måde får den

selvstændige erhvervsdrivende fradrag i den personlige indkomst for de renteudgifter, der er knyttet til

finansieringen af de erhvervsmæssige aktiver.

Kapitalafkastet beregnes på samme som i VSO, jf. punkt 3.7.

Størrelsen på kapitalafkastet maksimeres efter VSL § 22 a stk. 3, da det ikke må overstige den største

talmæssige værdi af enten:

 Den personlige nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter PSL § 3

 Negativ nettokapitalindkomst før fradrag af kapitalafkast efter PSL § 4
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4.3.1 Den positive nettoindkomst
Den positive nettoindkomst opgøres som bruttoindkomsten med fradrag af driftsomkostninger, afskrivninger

mv. Desuden skal beløb, der henlægges til konjunkturudligning, som beskrevet nedenfor, fratrækkes ved

opgørelsen af den positive nettoindkomst. Dog skal henlagt konjunkturudligningsbeløb medregnes ved

opgørelsen af den personlige nettoindkomst for det indkomstår, det opsparede beløb hæves.

4.3.2 Negativ kapitalindkomst
Ved opgørelsen af nettoindkomsten ses bort fra kapitalafkast efter KAO og negativ kapitalindkomst efter PSL §

4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13. 74

Hvis nettoindkomsten er negativ, skal den sættes til nul. Modsætningsvis, hvis nettokapitalindkomsten er

positiv, skal den sættes til nul ved kapitalafkastberegningen.

Hvis den ene faktor af enten nettoindkomsten eller kapitalindkomsten er nul, så afgør den anden

kapitalafkastets størrelse. Er begge faktorer nul, sættes kapitalafkastet til 0 kr. 75

Nedenfor er vist et eksempel på maksimeringsreglen:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKAT’s juridiske vejledning C.C.5.3.1.2

Der er følgende kommentarer til figur 19:

Eksempel 1

Efter maksimeringsreglen gælder det, at såfremt det beregnede kapitalafkast er mindre end nettoindkomst og

negativ nettokapitalindkomst, skal kapitalafkastet udgøre det beregnede kapitalafkast.

Eksempel 2

Da nettoindkomsten er negativ, skal kapitalafkastet sættes til nul. Nettokapitalindkomsten er desuden positiv,

og sættes derfor også til nul. Da begge faktorer er nul er kapitalafkastet nul.

Eksempel 3

Nettoindkomsten er negativ og fastsættes derfor til nul. Da den negative nettokapitalindkomst er mindre end

det beregnede kapitalafkast, tages der udgangspunkt i dette beløb.

Eksempel 4

Nettokapitalindkomsten er positiv og fastsættes derfor som udgangspunkt til nul. Da nettoindkomsten derimod

er positiv og mindre end det beregnede kapitalafkast, fastsættes kapitalafkastet efter nettoindkomsten.

74 Virksomhedsskatteloven med kommentarer, side 380
75 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.3.2.2.2.
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4.4 Konjunkturudligning
Ved anvendelse af KAO har den selvstændige mulighed for at foretage henlæggelse til konjunkturudligning.

Formålet med henlæggelse til konjunkturudligning er, at der på samme måde som ved opsparing i VSO kan

foretages indkomstudjævning overfor svingende virksomhedsoverskud.

Konjunkturudligningskontoen minder derfor om kontoen for opsparet overskud i VSO.

Konjunkturudligningskontoen indeholder dog en væsentlig begrænsning om, at der højst kan foretages

henlæggelse på 25 % af overskuddet, og at beløbet minimum skal være på 5.000 kr. i henlæggelsesåret. Det er

desuden et krav, at der sker en binding af det opsparede beløb på en konto i et pengeinstitut i minimum 3

måneder, og at henlæggelsen skal indtægtsføres indenfor 10 år. 76

Vælger den selvstændige erhvervsdrivende at indtægtsføre et beløb fra konjunkturudligningskontoen i et

indkomstår, kan der ikke i samme indkomstår henlægges til konjunkturudligningskontoen. På samme måde

som i VSO, betales der en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % af det opsparede beløb i 2015.77

Henlæggelsesgrundlaget opgøres med udgangspunkt i henlæggelsesårets erhvervsmæssige overskud før

regulering for renter, skattepligtige kursgevinster og kurstab.

Det opgjorte henlæggelsesbeløb fratrækkes ved opgørelsen af den personlige indkomst, mens der ved hævning

af det opsparede beløb sker beskatning i den personlige indkomst. Det år henlæggelsen hæves skal den

foreløbige virksomhedsskat fratrækkes i slutskatten.78

4.5 Underskud
Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende har underskud i et indkomstår, skal underskuddet modregnes i

konjunkturudligningskontoen.79 Er konjunkturudligningskontoens midler ikke tilstrækkelig til at dække årets

underskud, skal modregningen ske i øvrig personlig indkomst eller positiv nettokapitalindkomst. Kan årets

underskud ikke dækkes af konjunkturudligningskonto eller anden personlig indkomst, skal modregningen ske

efter PSL § 13 stk. 3 og 4.80 Ifølge PSL § 13 stk. 3 skal modregningen ske i positiv kapitalindkomst, mens den

efter PSL § 13, stk. 4 skal modregnes i ægtefællens personlige indkomst.

5 Sammenligning af PSL, VSO og KAO
For at give et samlet overblik over PSL, VSO og KAO vil der i dette kapitel foretages en sammenfatning af hvilke

generelle forskelle der er i de tre beskatningsformer, herunder hvilke skattemæssige fordele og ulemper de

indebærer.

76 VSL § 22 b
77 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.3.2.2.2.
78 Lærebog om indkomstskat, side 242
79 VSL § 22 b stk. 7
80 www.skat.dk - Juridisk vejledning – C.C.8.4
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Kilde: Egen tilvirkning

5.1 Krav for anvendelse
Ved beskatning efter PSL er det eneste krav, at personen skal være fuldt eller begrænset skattepligtig i

Danmark. I både VSO og KAO er det derimod et krav, at den pågældende person er selvstændig

erhvervsdrivende. For at blive beskattet efter VSO eller KAO skal den selvstændige erhvervsdrivende positivt

tilkendegive det årligt, ellers sker beskatningen efter PSL.

Uanset hvilken beskatningsform der anvendes er der krav om, at bogføringsloven og

mindstekravsbekendtgørelsen overholdes, hvorfor der ingen forskel er mellem de enkelte beskatningsformer

på dette område. 81

PSL og KAO indeholder derimod ikke krav om regnskabsaflæggelse, jf. mindstekravsbekendtgørelsens § 6,

medmindre SKAT efterspørger det. Dernæst er der i de to beskatningsformer heller ikke krav om adskillelse af

privat- og virksomhedsøkonomi. 82

PSL er administrativt den letteste løsning, da den ikke stiller yderligere krav end ovenævnte. KAO adskiller sig

derimod fra PSL ved, at der stilles krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og

konjunkturudligningskonto.

VSO er den administrativt tungeste løsning, da det i ordningen er et krav, at der foretages regnskabsaflæggelse,

jf. VSL § 2, samtidig med at der kræves en adskillelse af virksomheds- og privatøkonomien. Dernæst indeholder

81 Jf. mindstekravsbekendtgørelsen § 1 og bogføringsloven § 1
82 Lærebog om indkomstskat, side 240
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VSO en række af de samme krav som i KAO, herunder krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og

kapitalafkast. Endvidere stilles en række yderligere krav om opgørelse af indskudskonto, evt. rentekorrektion,

mellemregningskonto og konto for opsparet overskud.

Ved valg af beskatningsform bør den selvstændige erhvervsdrivende derfor foretage en afvejning af den

skattemæssige besparelse i forhold til beskatningsformerne, kontra det administrative arbejde, som kan kræve

en meromkostning i form af bistand fra en revisor. Som udgangspunkt kræves det at den erhvervsdrivende har

regnskabsmæssig indsigt for selvstændigt at kunne opgøre specifikationer efter VSO, og da mange

erhvervsdrivende har fokus på driften og dermed manglende forståelse for det regnskabsmæssige og

skattemæssige, vil der i de fleste tilfælde kræves assistance fra en revisor.

5.2 Renter
Da den personlige indkomst bliver beskattet med en højere skattesats end kapitalindkomsten, er det en fordel,

at den personlige indkomst reduceres i takt med en stigende kapitalindkomst.

I PSL og KAO bliver alle renter beskattet som kapitalindkomst, hvorfor negative nettorenter ikke fradrages i den

personlige indkomst. Forekommer der derimod positive nettorenter, vil det være en fordel at disse beskattes i

kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi.

I VSO bliver erhvervsmæssige nettorenter fratrukket i den personlige indkomst, hvilket betyder, at der sker fuld

rentefradrag af erhvervsmæssige negative nettorenteudgifter. Har virksomheden negative nettorenter, opnås

dermed en besparelse i AM-bidraget, da det beregnes ud fra virksomhedens overskud efter renter. Har

virksomheden i stedet erhvervsmæssige positive nettorenter bliver disse tillagt i den personlige indkomst til en

højere skatteprocent end i kapitalindkomsten, samtidig med at AM-bidraget vil stige, hvorfor dette forhold er

en ulempe under VSO. Valget af beskatningsformen ud fra renterne vil derfor afhænge af om der er tale om

positive eller negative nettorenter.

5.3 Kapitalafkast
I PSL er der ikke mulighed for at beregne et kapitalafkast, hvilket betyder, at de almindelige regler ikke giver

mulighed for at blive tilgodeset af den investerede kapital i virksomheden. Denne mulighed forekommer til

gengæld både i VSO og KAO, dog er der forskel mellem hvilke poster der indgår i kapitalafkastgrundlaget i de to

ordninger.

Kapitalafkastet reducerer den personlige indkomst og forøger kapitalindkomsten, hvilket er en fordel, idet

beskatningsprocenten er størst i den personlige indkomst. Derfor er det mest optimale at have et så stort

kapitalafkast som muligt.

Kapitalafkastet vil som udgangspunkt ikke være ens i VSO og KAO, da kapitalafkastgrundlaget ikke opgøres på

samme måde. I VSO medregnes alle aktiver og gæld, hvorimod KAO indeholder enkelte undvigelser. KAO

medtager til forskel for VSO kun nettoværdien af igangværende arbejder, varelager og debitorer fra salg og

tjenesteydelser fratrukket værdien af varekreditorer, såfremt værdien er positiv. Endvidere medtager KAO ikke

kontante beløb og finansielle fordringer. Kapitalafkastet i de to ordninger afhænger derfor af forholdet mellem

de omtalte poster, og posterne afgør i hvilken beskatningsform det højeste kapitalafkastgrundlag opnås.
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5.4 Opsparede overskud
Der er i PSL ikke mulighed for opsparing i virksomheden og derfor kommer hele overskuddet til beskatning i

indkomståret. I VSO og KAO er der derimod mulighed for opsparing mod en foreløbig virksomhedsskat på 23,5

% i 2015.

I KAO er der kun en begrænset mulighed for opsparing, da der højst kan spares 25 % af virksomhedens

overskud op. Der er desuden krav om, at der som minimum skal henlægges 5.000 kr., og at henlæggelsen skal

være bundet på en bankkonto i minimum 3 måneder. KAO giver derfor ikke de samme

konsolideringsmuligheder som VSO, idet der ikke er fuldkommen frihed til at anvende overskuddet til

finansiering af investeringer eller lignende. Der kan dog være mulighed for indkomstudjævning, såfremt

henlæggelsen på 25 % er tilstrækkelig til at undgå at betale topskat, hvilket afhænger af virksomhedens

overskud. Hvis dette ikke er tilfældet vil KAO’s begrænsning være hæmmende for skatteoptimeringen.

Ved anvendelse af VSO er der mulighed for opsparing af hele virksomhedens overskud efter kapitalafkast og

hævninger i den personlige indkomst. Virksomheder med svingende indkomster har ved beskatning efter VSO

dermed mulighed for at udjævne indkomsten mellem indkomstårene og tilrettelægge det således, at den

selvstændige erhvervsdrivende ikke skal betale topskat. Desuden er det en fordel i VSO, at det opsparede

overskud kan anvendes til konsolidering, således virksomheden fremstår stærk over for de eksterne

interessenter.

6 Analyse af valget mellem beskatningsalternativerne ud fra opstillede

scenarier
Analysen har til formål at undersøge hvilken beskatningsform der er mest attraktiv for den selvstændige

erhvervsdrivende i forskellige situationer. Der er derfor opstillet følgende to scenarier:

 Scenarie 1: Ingen erhvervsmæssige renteudgifter

 Scenarie 2: Store erhvervsmæssige renteudgifter

Dernæst er der opstillet en case, som er gældende for begge de opstillede scenarier.

6.1 Præsentation af case
Den fiktive case handler om et snedkerfirma, i casen benævnt ”Snedkerfirmaet”, som ejes 100 % af den

selvstændige erhvervsdrivende, Kim Hansen. Virksomheden har eksisteret siden 2010, hvor Kim Hansen ved

opstart af virksomheden købte en ejendom, der udelukkende bliver anvendt som værksted, kontor og lager.

Ejendommen blev i 2010 købt til nominelt 1.700.000 kr. og den seneste vurdering er pr. 1. oktober 2013, hvor

ejendommen er blevet vurderet til 1.900.000 kr.

Kim Hansen har været passiv i sit valg af beskatningsform siden virksomhedens opstart, da han ikke har haft

kendskab til hverken VSO eller KAO, og er derfor altid blevet beskattet efter PSL.

Virksomhedens personale består kun af Kim og en enkelt medarbejder, der ligesom Kim Hansen er uddannet

snedker. Kim Hansen har derfor grundet virksomhedens størrelse valgt at stå for alle administrative og

økonomiske arbejdsopgaver i virksomheden, men har qua sin manglende ekspertise åbent erkendt et behov

om ekstern bistand i hans skatteretlige forhold.
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Kim Hansen har ikke nogen samlevende ægtefælle og bor i Ringsted kommune, hvorfor de gældende

skattesatser herfra anvendes. Ifølge bilag 1 fremgår det, at kommuneskatten for 2015 i Ringsted kommune er

26,7 % og kirkeskatten 0,97 %. Virksomheden har ligeledes adresse i Ringsted og den ligger blot 11 kilometer

fra Kim Hansens bopæl, hvilket betyder, at han ikke er berettiget til et befordringsfradrag.

Kim Hansen har de sidste par år indbetalt til en privat ratepension op til det årlige fradragsberettigede beløb på

51.700 kr. i 2015.83 Afhængig af virksomhedens resultater, som de seneste år har været stabile, påregner Kim

Hansen at fortsætte med den maksimale indbetaling til ratepensionen. Ud over ratepensionen indbetaler Kim

Hansen også et årligt beløb til sin a-kasse på 8.500 kr.

På det privatøkonomiske plan har Kim Hansen haft renteindtægter for 865 kr., som består af forrentningen af

sin private opsparing i sit pengeinstituttet. Af renteudgifter har Kim Hansen haft 22.505 kr., som udgøres af

rente- og bidragsbetalinger i forbindelse med hans prioritetsgæld tilknyttet hans private bolig.

Det forudsættes i de opstillede scenarier, at de oplyste regnskabsmæssige resultater er identiske med de

skattemæssige resultater.

Da Kim Hansen ønsker at blive rådgivet om hvilken beskatningsform, som han bør anvende i forskellige

situationer, har han det seneste år holdt virksomhedsøkonomien og privatøkonomien adskilt, således at han

opfylder kravene i VSO.

6.2 Scenarie 1 – Ingen erhvervsmæssige renteudgifter
Der er for 2015 udarbejdet et budget for 2015 og balance for 2014 og 2015, som fremgår af bilag 2.

Det forudsættes i scenariet, at Snedkerfirmaet ikke har nogle renteudgifter, da virksomheden har haft en solid

indtjening og lav gældssætning tilknyttet driften siden opstartsfasen, hvilket har gjort det muligt at nedbringe

hele virksomhedens gæld. Snedkerfirmaet betaler sine kreditorer rettidigt, da de ikke har haft nogen

likviditetsproblemer i løbet af årene, hvorfor der i den forbindelse ikke opstår renteudgifter i form af

morarenter.

6.2.1 Beregning ved anvendelse af PSL

6.2.1.1 Opgørelse og beregning af skat

I de nedenstående beregninger vises opgørelsen af Kim Hansens skat for 2015 efter reglerne i PSL. I opgørelsen

af den skattepligtige indkomst tages der udgangspunkt i det oplyste driftsbudget i bilag 2.

Ved beregningen af Kim Hansens kapitalindkomst er de private nettorenter tillagt virksomhedens nettorenter,

hvilket adskiller sig fra VSO, da erhvervsmæssige renteindtægter og udgifter bliver tillagt i den personlige

indkomst i VSO.

83 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1816783&vId=0
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Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 21 fremgår det, at Kim Hansen har en skattepligtig indkomst på 1.418.071 kr. Nedenfor beregnes det

endelige skattetilsvar for 2015.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kim Hansen skal for 2015 samlet betale 817.186 kr. i skat ved anvendelse af PSL’s bestemmelser.

Det fremgår af figur 22, at der er beregnet et skattenedslag i den personlige indkomst, da den samlede

skattesats for sundhedsbidrag, bund-, top- og kommuneskat overstiger skatteloftet på 51,95 %.

Skattenedslaget i den personlige indkomst skyldes overordnet set, at Kim Hansen bor i Ringsted kommune,

hvor kommuneskatten er forholdsvis høj, og at hans personlige indkomst overstiger topskattegrænsen.

6.2.2 Beregning ved anvendelse af VSO
Ved beregningen af Kim Hansens skat efter VSO forudsættes det først og fremmest, at han vælger at hæve hele

Snedkerfirmaets overskud i indkomståret, hvilket betyder, at der ikke skatteoptimeres op til topskattegrænsen.

Årsagen til forudsætningen er, at sammenligningsgrundlaget mellem PSL og VSO ville være vanskeligt ved

skatteoptimering, da PSL ikke giver mulighed for at opspare overskud.

Da forudsætningen om at hæve hele overskuddet fjerner en af de essentielle fordele ved anvendelse af VSO, vil

der i kapitel 6.2.4 foretages en skatteoptimering af Kim Hansens økonomi, så han undgår betaling af topskat i

indkomståret.

Ved indtrædelse i VSO skal der primo 2015 opgøres en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag, hvilket

beregnes på baggrund af balancen for 2014, som fremgår af bilag 2.

6.2.2.1 Indskudskonto

Indskudskontoen skal opgøres primo i første regnskabsår VSO anvendes, hvorefter den skal reguleres årligt.

Kontoen opgøres på baggrund af virksomhedens indskudte aktiver fratrukket virksomhedens gæld.

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 23 viser en opgørelse af indskudskontoen primo, hvoraf det fremgår, at den er opgjort til 2.210.059 kr.
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Da det er valgfrit om ejendommen værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse, er ejendommen værdiansat til den seneste vurdering pr. 1.

oktober 2013, da denne værdi er højere end den kontante anskaffelsessum.

Øvrige aktiver og gældsposter er værdiansat til samme værdi, som fremgår af balancen for 2014 i bilag 2, da

alle aktiver og gældsposter er 100 % erhvervsmæssige poster.

Indskudskontoen bliver ikke negativ ultimo 2015, da det i scenariet forudsættes, at Kim Hansen udelukkende

hæver virksomhedens overskud. Såfremt Kim Hansen ønsker at hæve mere end virksomhedens overskud og

kapitalafkast, har han mulighed for at hæve 2.210.059 kr. skattefrit.

Da indskudskontoen i scenariet ikke er negativ primo eller ultimo 2015, skal der ikke beregnes en

rentekorrektion.

6.2.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom indskudskontoen ved at tage udgangspunkt i virksomhedens aktiver

fratrukket gæld. Opgørelsen skal foretages første gang primo i det år, at virksomhedsejeren vælger at indtræde

i VSO.

Værdiansættelse af aktiver og gæld sker på samme måde som ved indskudskontoen, dog med undtagelse af

ejendommen, som skal opgøres til den kontante anskaffelsessum.

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastet er opgjort til 20.101 kr. primo 2015, som skal fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges

i kapitalindkomsten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
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Det fremgik af afsnit 3.7.2, at kapitalafkastsatsen for 2015 endnu ikke er fastsat. Kapitalafkastsatsen for 2014

var 2 % og det forudsættes grundet det lave renteniveau, som kapitalafkastsatsen fastsættes ud fra, at

kapitalafkastsatsen for 2015 vil være 1 %.

6.2.2.3 Beregning af skat

For at kunne sammenligne de tre beskatningsformer hæves hele overskuddet uden optimering af skatten i

forhold til topskattegrænsen. Dette kan illustreres i nedenstående kassesystem:

Figur 25: Illustration af fordelingen af overskuddet

Kilde: Egen tilvirkning

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst tillægges erhvervsmæssige nettorenter i den personlige

indkomst. Der beregnes AM-bidrag af virksomhedens resultat efter renter fratrukket kapitalafkastet, hvilket

fremgår af figur 26.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge beregningerne i ovenstående figurer skal Kim Hansen betale 812.405 kr. i skat ved anvendelse af VSO.

Sammenlignes det med skatteberegningen i PSL viser det, at Kim Hansen skal betale 4.781 kr. mindre i skat ved

anvendelse af VSO, fordi det beregnede kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst til en højere

skatteværdi, mens det tillægges i kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi.

De private renter og ligningsmæssige fradrag bliver beskattet efter PSL, hvorfor de er identiske med

beregningen under PSL. Forklaringen på besparelsen ligger derfor i kapitalafkastet, som mindsker den

personlige indkomst i VSO. Renteindtægterne på 990 kr. bidrager til en forøgelse af den personlige indkomst i

VSO, men da renteindtægterne ikke er større, har dette ikke nogen væsentlig betydning for den beregnede

skat.

6.2.3 Beregning ved anvendelse af KAO

6.2.3.1 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Ved anvendelse af KAO skal der ligesom i VSO opgøres et kapitalafkastgrundlag første gang ordningen

anvendes, dog opgøres dette ikke på samme måde.

Ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i KAO indgår ikke kontante beløb, fordringer, finansielle aktiver og

andelsbeviser.84 Dette betyder, at likvide beholdninger ikke skal medtages i kapitalafkastgrundlaget, når KAO

anvendes.

Desuden skal varelager og varedebitorer kun indgå, såfremt disse værdier overstiger varekreditorerne. Af bilag

2 fremgår det, at varelager og varedebitorer sammenlagt har en værdi på 234.476 kr. i 2014, mens

84 www.skat.dk – Juridisk vejledning C.C.5.3.1.2.3
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varekreditorerne udgør 150.933 kr. Forskellen mellem værdierne på 83.543 kr. skal derfor indgå i

kapitalafkastgrundlaget.

Det forudsættes i scenariet, at andre tilgodehavender og anden gæld vedrører periodeafgrænsningsposter,

moms. mv. Eftersom disse to poster ikke anses for at vedrøre varedebitorer eller varekreditorer, indgår de ikke

i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

Beregning af kapitalafkast tager ligesom ved beregningen under VSO udgangspunkt i, at kapitalafkastsatsen er

1 %.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 28 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget primo 2015 er opgjort til 2.103.031 kr., hvorfor kapitalafkast

primo derfor er beregnet til 21.030 kr. Årsagen til et større kapitalafkastet i KAO end VSO skyldes, at posterne;

andre tilgodehavende, likvide beholdninger og anden gæld, samlet set giver et negativt beløb, og disse poster

ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget for KAO.

Ifølge maksimeringsreglen må det beregnede kapitalafkast ikke overstige værdien af den negative

nettokapitalindkomst eller den positive personlige indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning
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Det fremgår af figur 29, at det beregnede kapitalafkast er lavere end nettoindkomsten, men større end den

negative kapitalindkomst, hvorfor kapitalafkastet nedjusteres til nettokapitalindkomsten på 20.350 kr.

6.2.3.2 Beregning af skat

I gennemgangen af KAO forudsættes det på samme måde som i VSO, at der ikke foretages henlæggelser til

konjunkturudligningskontoen. Der vil ligeledes foretages beregninger med henlæggelser til

konjunkturudligningskontoen for at skatteoptimere under KAO, hvilket vil fremgå under afsnit 6.2.5.

Ved anvendelse af KAO beregnes skatten på samme måde, som ved beskatning under PSL. Den eneste forskel

er, at kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten, ligesom det også

er gældende for VSO, mens PSL ikke opererer med et kapitalafkast.

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Ved anvendelse af KAO får Kim Hansen en skattepligtig indkomst på 1.419.699 kr., hvoraf han skal betale en

skat på 812.095 kr. Forskellen på den skattepligtige indkomst i forhold til PSL er 1.628 kr., hvilket svarer til 8 %

af kapitalafkastet, da kapitalafkastet bliver fratrukket i AM-bidragsgrundlaget.

6.2.4 Optimering af skatten i VSO
I afsnit 6.2.2 blev skatten beregnet i VSO uden optimering op til topskattegrænsen. En essentiel fordel ved VSO

er dog muligheden for skatteoptimering og indkomstudjævning, hvorfor skatten i dette afsnit vil blive

optimeret, således Kim Hansen undgår at betale topskat på 15 % af overskuddet i 2015. Ved at inddrage dette

element vil fordelagtigheden – afhængig af situationen – i højere grad kunne komme til udtryk.

6.2.4.1 Overskudsdisponering

For at foretage en skatteoptimering for Kim Hansen, er det nødvendigt at beregne hvor meget han maksimalt

må hæve før AM-bidrag som personlig indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningen fremgår det, at Kim Hansen maksimalt må have en personlig indkomst før AM-bidrag på

555.326 kr. Beregningen er foretaget ved at summere topskattegrænsen efter AM-bidrag med

pensionsbetalingen, hvorefter beløbet divideres med 0,92 for at finde beløbet før AM-bidrag.

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af figur 33, at Kim Hansen skal spare 1.083.630 kr. op af virksomhedens overskud i Snedkerfirmaet

i 2015 for ikke at overskride den maksimale beregnet personlige indkomst i figur 32.

Ud fra beregningen om hvad Kim Hansens personlige indkomst må udgøre ved skatteoptimering, kan der

foretages en opgørelse af hvor meget der skal hensættes til senere faktisk hævning.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kim Hansen har i indkomståret kun hævet 335.378 kr., jf. regnskabsoplysningerne i bilag 2, og der hensættes

derfor 494.702 kr. til senere faktisk hævning. Det hensatte beløb til senere faktisk hævning kan Kim Hansen

hæve skattefrit inden selvangivelsesfristen den 1. juli 2016, da det beskattes i indkomståret 2015.

Overskudsdisponeringen ved skatteoptimering kommer på baggrund af de forudgående beregninger til at se

således ud:

Figur 35: Illustration af fordeling af overskud

Kilde: Egen tilvirkning

Af overskudsdisponeringen fremgår den optimale hævning på 555.326 kr. som personlig indkomst, mens

kontoen for det opsparede overskud vil beløbe sig på 828.977 kr. som følge af, at den foreløbige

virksomhedsskat på 254.653 kr. er blevet betalt.

Årets overførsler i form af hævninger i løbet af året, samt det hensatte beløb til senere hævning, skal samlet

set svare til summen af den udvidede hæverækkefølge.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at der er en afstemning mellem den udvidede hæverækkefølge og hævningerne i løbet

af året, som udgøres af 830.080 kr.

6.2.4.2 Beregning af skat

Ved en skatteoptimering efter VSO af Kim Hansens skattepligtige indkomst for 2015, vil beregningen af

skattetilsvaret se således ud:
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Ud fra beregningerne fremgår det, at Kim Hansen skal betale 452.788 kr. i skat, hvilket betyder, at han i 2015

undgår en skattebetaling på 359.618 kr. sammenlignet med VSO uden opsparing. Fordelagtigheden af at

anvende denne tilgang forudsætter dog, at Kim Hansen kan nøjes med en nettoindkomst op til

topskattegrænsen, da skatteoptimeringen på kort sigt vil påvirke ejerens private rådighedsbeløb. Derfor indgår

der flere aspekter i vurderingen af VSO’s egnethed for den enkelte erhvervsdrivende, om end det ud fra et

skattemæssigt synspunkt med udgangspunkt i Snedkerfirmaets overskud for indkomståret, vil være optimalt at

anvende VSO.

6.2.5 Optimering af skatten i KAO
I KAO er det muligt at foretage optimering af skatten ved brug af en konkjunkturudligningskonto. Som

beskrevet i kapitel 4.4 skal beløbet minimum være på 5.000 kr., og det er samtidig kun muligt at henlægge 25 %

af overskuddet.

KAO’s begrænsning af henlæggelsen af overskuddet i forhold til VSO betyder, at Kim Hansen i et godt

indkomstår ikke har mulighed for at henlægge op til topskattegrænsen. Denne situation er desuden gældende

for Kim Hansen i 2015, hvor han maksimalt kan henlægge 414.517 kr. af virksomhedens overskud på 1.658.066

kr. i 2015, som følge af den restriktive sats på 25 %.

6.2.5.1 Beregning af skat

Henlæggelsen på konjunkturudligningskontoen er beregnet til 414.517 kr. og indgår derfor ikke i den

personlige indkomst, men beskattes midlertidigt med 23,5 % i aconto skat for 2015.

Kapitalafkastet fratrækkes på samme måde, som beregningen i punkt 6.2.3, da kapitalafkastet ikke ændres ved

skatteoptimering. Den skattepligtige indkomst er opgjort på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning
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Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i figur 39 fremgår det, at kapitalindkomsten er opgjort til 0 kr.,

som følge af maksimeringsreglen.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at Kim Hansen skal betale 674.522 kr. i skat under forudsætning af, at 25 % af

overskuddet henlægges på en konjunkturudligningskonto. På den måde opnås en skattebesparelse på 137.563

kr. i forhold til den beregnede skat uden henlæggelse på konjunkturudligningskontoen i afsnit 6.2.3 for 2015.

Det er endvidere et krav, at det henlagte beløb bindes i et pengeinstitut i minimum 3 måneder, og at

henlæggelsen indtægtsføres indenfor 10 år. Kim Hansen bør derfor ideelt set indtægtsføre beløbet et år, hvor

overskuddet i virksomheden er lavt eller ikke eksisterende, således han så vidt muligt undgår at betale topskat,

da denne afvigelse reelt set giver den skattemæssige besparelse.

6.2.6 Sammenligning af beregninger for scenarie 1
I den nedenstående figur er der oplistet resultaterne for beregningerne ved de tre beskatningsformer, samt

ved optimering af skatten i VSO og KAO.
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Kilde: Egen tilvirkning

6.2.6.1 Personlig indkomst

Den personlige indkomst er den indkomstform der beskattes med den højeste skatteprocent, og det er derfor

at foretrække ud fra et skatteretligt perspektiv, at den personlige indkomst er så lille som mulig.

Sammenlignes beskatningsformerne, bortset fra optimeringsmulighederne, fremgår det af figur 41, at den

laveste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af KAO. Den personlige indkomst er mindst ved

anvendelse af KAO, da det beregnede kapitalafkast som fratrækkes i den personlige indkomst er større i KAO

end VSO. Kapitalafkastet er størst i KAO, da andre tilgodehavender, likvider og anden gæld sammenlagt netto

har en negativ værdi, og disse poster kun indgår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ved VSO. Samtidig er

den personlige indkomst mindre ved anvendelse af KAO end VSO, da nettorenteindtægterne på 990 kr. bliver

tillagt i den personlige indkomst i VSO.

Den højeste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af PSL, da der ikke beregnes et afkast af Kim

Hansens investering i virksomheden. Anvendelsen af VSO og KAO giver derfor en skattemæssig besparelse i

forhold til PSL, afhængig af hvor stort det opgjorte kapitalafkastgrundlag er. Den skattemæssige besparelse

uden optimering er dog minimal, hvorfor de to ordninger under denne forudsætning ikke vurderes særlig

attraktive set i forhold til de større administrative krav.

Sammenholdes beregningerne ved optimering, er den personlige indkomst mindst ved anvendelse af VSO som

følge af, at Kim Hansen kun hæver op til topskattegrænsen, hvorimod han i KAO kun kan lade 25 % af

overskuddet blive opsparet. KAO begrænsede mulighed for opsparing har størst betydning i virksomheder der

generere et stort overskud, hvilket fremgår af den fiktive case, hvor Kim Hansen under KAO er nødsaget til at

hæve langt over topskattegrænsen som personlig indkomst. Udnyttelsen af muligheden for at opspare og

udskyde skat af virksomhedens overskud i de to ordninger er derfor også meget situationsbestemt.

Eksempelvis vil en erhvervsdrivende med marginale årlige overskud i forhold til Kim Hansen, kunne udnytte

KAO’s fordele, samtidig med ikke at være begrænset af den restriktive sats på 25 %.
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6.2.6.2 Kapitalindkomst

Det fremgår af figur 41, at kapitalindkomsten er uændret ved optimering af skatten, da optimeringen kun har

betydning for den personlige indkomst i forhold til topskattegrænsen på 459.200 kr.

Ved anvendelse af PSL er der en negativ kapitalindkomst på 20.350 kr., som vedrører private og

erhvervsmæssige nettorenter. Kapitalindkomsten i VSO vedrører private nettorenter tillagt kapitalafkast og er

negativ med 1.239 kr. Kapitalindkomsten er nul i KAO, da kapitalafkastet er afsat med et beløb svarende til

private og erhvervsmæssige nettorenter, grundet maksimeringsreglen.

Der beregnes således ikke skat af kapitalindkomsten i KAO, mens Kim Hansen i VSO opnår et fradrag på 31,5

%85 af de 1.239 kr. i skatteberegningen.

6.2.6.3 Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag er identiske ved alle tre beskatningsformer, da de vedrører private udgifter, som

beskattes efter PSL.

6.2.6.4 AM-bidrag

Uden optimering fremgår det af figur 41, at det laveste AM-bidrag opstår ved anvendelse af KAO. AM-bidraget

beregnes ud fra den personlige indkomst, og da den personlige indkomst er mindst i KAO, er AM-bidraget

tilsvarende mindre.

Beregningsgrundlaget for AM-bidrag er i de tre beskatningsformer forskelligt, da AM-bidraget ved anvendelse

af PSL beregnes af resultat før renter, mens det i VSO beregnes af resultat efter renter fratrukket kapitalafkast,

og i KAO beregnes af resultat før renter fratrukket kapitalafkast.

6.2.6.5 Topskat

Topskatten kan i Snedkerfirmaet kun undgås ved at anvende optimering i VSO, da KAO’s begrænsninger

medvirker til, at en topskattebetaling ikke kan undgås. Topskattebetalingen i KAO ved optimering er dog stadig

væsentligt lavere i forhold til en hævning af hele overskuddet, hvorfor denne mulighed er en mellemløsning af

at hæve hele overskuddet og en skatteoptimering efter VSO. Sammenholdes de tre beskatningsformer uden

optimering, forekommer den laveste topskat ved anvendelse af KAO som følge af den laveste personlige

indkomst.

6.2.6.6 Beregnet skat

Den beregnede skat uden optimering er mindst ved anvendelse af KAO, som sammenlignet med PSL giver en

samlet skattemæssig besparelse på 5.091 kr. Ved optimering op til topskattegrænsen, skal der i VSO kun

betales 452.788 kr. i skat som følge af, at der kun betales en aconto skat af det opsparede overskud.

6.3 Scenarie 2 – store erhvervsmæssige renteudgifter
Der er for scenarie 2 udarbejdet et budget for 2015, samt en balance for 2014 og 2015, jf. bilag 3.

Det forudsættes i dette scenarie, at Snedkerfirmaet har store renteudgifter som følge af en prioritetsgæld og

en kassekredit i virksomheden.

85 Svarende til skattesatserne for sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat
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I afsnittet vil Kim Hansens skat for 2015 blive beregnet ud fra beskatningsformerne i PSL, VSO og KAO for at

undersøge hvilken beskatningsform, der er mest fordelagtig for ham i dette scenarie.

6.3.1 Beregning ved anvendelse af PSL
I opgørelsen af den skattepligtige indkomst tages udgangspunkt i det oplyste driftsbudget i bilag 3.

Ligesom det var gældende for scenarie 1 indbetaler Kim Hansen det maksimale beløb til ratepension på 51.700

kr.

6.3.1.1 Opgørelse og beregning af skat

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningen fremgår det, at Kim Hansen har en skattepligtig indkomst på 1.308.071 kr. i 2015.

Kilde: Egen tilvirkning
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Ifølge figuren skal Kim Hansen for 2015 samlet betale 782.349 kr. i skat ved anvendelse af PSL.

6.3.2 Beregning ved anvendelse af VSO
For at opnå et bedre sammenligningsgrundlag forudsættes det ligesom i scenarie 1, at Kim Hansen hæver hele

overskuddet i indkomståret. Ligeledes vil scenariet også tage udgangspunkt i balancen for 2014 samt budget

for 2014 og 2015 ifølge bilag 3.

Der vil efterfølgende blive foretaget en skatteoptimering i afsnit 6.3.4 for at vise hvordan VSO kan være den

optimale løsning.

6.3.2.1 Indskudskonto

Ejendommen værdiansættes ligesom i scenarie 1 til den seneste ejendomsvurdering, da denne er højere end

den kontante anskaffelsessum.

Øvrige aktiver og gældsposter der fremgår af bilag 3, skal indgå til de værdier som de er indregnet med i

balancen. Alle de indregnede aktiver og gældsposter er 100 % erhvervsmæssige, hvorfor de skal indgå fuldt ud

på indskudskontoen.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at indskudskontoen primo 2015 er på 873.162 kr. Kim Hansen har dermed mulighed for

at hæve dette beløb skattefrit, såfremt hele virksomhedens overskud og kapitalafkast er hævet, jf.

hæverækkefølgen.

I scenariet forudsættes, at Kim Hansen ikke hæver mere end Snedkerfirmaets overskud i indkomståret, hvorfor

indskudskontoen ultimo 2015 ikke bliver negativ, hvilket betyder, at der ikke skal beregnes en rentekorrektion.
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6.3.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom i scenarie 1 ud fra den oplyste balance pr. 31. december 2014, jf. bilag

3.

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastet er beregnet til 6.732 kr., og er det afkast Kim Hansen får for sin investering i Snedkerfirmaet.

Kapitalafkastet skal hæves som det første i hæverækkefølgen, jf. kapitel 3.9, idet der hverken er kapitalafkast

eller overskud fra tidligere år, da Kim Hansen tidligere er blevet beskattet efter PSL.

6.3.2.3 Beregning af skat

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Kim Hansen skal betale 753.395 kr. i skat ved anvendelse af VSO uden optimering. Sammenlignes det med den

beregnede skat ved PSL opnår Kim Hansen en besparelse på 28.954 kr. Besparelsen ved anvendelse af VSO

frem for PSL skyldes hovedsagligt, at renteudgifterne på 110.000 kr. fratrækkes i den personlige indkomst i

stedet for i kapitalindkomsten.

6.3.3 Beregning ved anvendelse af KAO
Nedenfor vil skatten for 2015 beregnes under forudsætning af, at Kim Hansen ikke foretager henlæggelse på

konjunkturudligningskontoen. Henlæggelse på konjunkturudligningskontoen vil blive gennemgået i kapitel

6.3.5.

6.3.3.1 Kapitalafkastgrundlaget

KAO er mindre administrativ tung end VSO, hvilket kommer til udtryk ved, at der ved anvendelse af KAO’s

bestemmelser kun kræves en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget.

Forskellen mellem balancen for 2014 for scenarie 1 og scenarie 2 er udelukkende den langfristede gæld,

egenkapitalen, og likvide midler. Da kapitalafkastgrundlaget i KAO ikke indeholder finansielle fordringer,

herunder langfristet gæld og likvide midler, er der derfor ikke nogen ændring i kapitalafkastgrundlaget i forhold

til scenarie 1 som er opgjort i afsnit 6.2.3.1. Det beregnede kapitalafkast er derfor 21.030 kr. i begge scenarier

under KAO, jf. opgørelsen i afsnit 6.2.3.1.
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Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge figur 48 overstiger kapitalafkastet ikke negativ nettokapitalindkomsten eller nettoindkomsten, hvorfor

det beregnede kapitalafkast er gældende. Kapitalafkastet er 14.299 kr. større ved anvendelse af KAO end VSO,

hvilket hovedsagligt skyldes, at der i dette scenarie er en stor gæld, som fratrækkes i kapitalafkastgrundlaget

ved anvendelse af VSO.

6.3.3.2 Beregning af skat

Beregning af skat vil foretages i nedenstående figurer, ved først at opgøre den skattepligtige indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra figur 50 fremgår det, at Kim Hansen skal betale 777.088 kr. i skat ved anvendelse af KAO uden

henlæggelse på konjunkturudligningskontoen.

6.3.4 Optimering af skatten i VSO

6.3.4.1 Overskudsdisponering

Ligesom i senarie 1, må den personlige indkomst maksimalt udgøre 555.326 kr. før AM-bidrag som er beregnet

i figur 32, for at Kim Hansen udgår betaling af topskat i 2015.

For at kunne foretage overskudsdisponering, beregnes hvor stor en del af Snedkerfirmaets overskud, som skal

opspares i virksomheden.

Kilde: Egen tilvirkning

Af overstående figur fremgår, at Kim Hansen i 2015 skal opspare 986.999 kr. af virksomhedens overskud, som

der kun betales en aconto skat på 23,5 % af.
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Det fremgår af bilag 3 at Kim Hansen har hævet 335.378 kr. i indkomståret. Af figur 52 fremgår hvor meget Kim

Hansen mangler at hæve af virksomhedens overskud, for at undgå betaling af topskat.

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af ovenstående figur, at der hensættes 458.624 kr. til senere faktisk hævning, som Kim Hansen skal

hæve inden fristen for selvangivelse d. 1. juli 2016.

De foranstående beregninger af hvor stor en del af Snedkerfirmaets overskud der hæves og opspares i

indkomståret, kan vises i nedenstående kassesystem.

Figur 53 – Illustration af fordeling af overskud

Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående figur illustreres overskudsdisponeringen, hvor fordelingen af virksomhedens overskud efter

renter er vist på baggrund af den optimale hævning i indkomståret for Kim Hansen.

6.3.4.2 Beregning af skat

Nedenfor vil skatten beregnes ved overskudsdisponering i VSO, hvorfor der kun hæves op til

topskattegrænsen.
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 55 fremgår det, at Kim Hansen skal betale 425.845 kr. i skat for 2015 under forudsætning af, at han kun

hæver op til topskattegrænsen i 2015. Såfremt Kim Hansen vælger at skatteoptimere, frem for at hæve hele

overskuddet ved anvendelse af VSO, opnår han i indkomståret en skattemæssig besparelse på 327.549 kr.

sammenlignet med VSO uden optimering. Besparelsen skal dog ikke ses som en reel besparelse, men er en

besparelse Kim Hansen opnår her og nu. Den reelle besparelse afhænger af tidspunktet Kim Hansen vælger at

hæve det opsparede overskud på, da der kun vil være en besparelse hvis han hæver det opsparede overskud et

år, hvor han stadig kan undgå betaling af topskat.

Det vil dermed være fordelagtigt at vente med at hæve det opsparede overskud til et år, hvor Snedkerfirmaet

oplever dårlige resultater, således topskattegrænsen så vidt muligt undgås afhængig af Kim Hansens ønske til

sin nettoindkomst.
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6.3.5 Optimering af skatten i KAO
Da Kim Hansen har et forholdsvist stort overskud i 2015, kan han ikke undgå betaling af topskat, da det ifølge

KAO kun er muligt at henlægge 25 % af overskuddet. Det vil dog stadig ud fra et skattemæssigt perspektiv være

en fordel at henlægge 25 % på konjunkturudligningskontoen, da Kim Hansen dermed skal betale mindre i

topskat.

Da den maksimale henlæggelse beregnes af resultatet før renter, hvilket er identisk med scenarie 1, er den

maksimale henlæggelse også i dette scenarie 414.517 kr. Beregning af skatten for 2015 vil tage udgangspunkt i,

at Kim Hansen henlægger det maksimale beløb på en konjunkturudligningskonto.

6.3.5.1 Beregning af skat

Nedenfor opgøres Kim Hansens skattepligtige indkomst samt skattetilsvar for 2015, under forudsætning af, at

der henlægges det maksimale beløb på konjunkturudligningskontoen.

Kilde: Egen tilvirkning



Page 60 of 95

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra figuren vil en henlæggelse af 25 % af overskuddet til en konjunkturudligningskonto betyde, at Kim

Hansen skal betale 639.525 kr. i skat for 2015. Han opnår dermed en besparelse på 137.563 kr. sammenlignet

med KAO uden skatteoptimering.

6.3.6 Sammenligning af beregninger i scenarie 2
Opsummering af beregningerne for scenarie 2 illustreres i nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning
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6.3.6.1 Personlig indkomst

Sammenlignes beskatningsformerne uden optimering er den personlige indkomst lavest ved anvendelse af

VSO, idet både kapitalafkast og de erhvervsmæssige nettorenteudgifter trækkes fra i den personlige indkomst.

I KAO fratrækkes kun kapitalafkastet i den personlige indkomst, hvorfor denne post er større I KAO end VSO.

Hverken erhvervsmæssige nettorenter eller kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst ved PSL, hvilket

betyder, at den personlige indkomst er størst i denne beskatningsform.

Sammenlignes beskatningsformerne også ud fra optimeringsmulighederne, er den personlige indkomst mindst

ved anvendelse af VSO, hvilket skyldes, at Kim Hansen kun hæver op til topskattegrænsen i den personlige

indkomst, og opsparer det resterende overskud.

6.3.6.2 Kapitalindkomst

Kapitalindkomsten giver det største fradrag i den skattepligtige indkomst ved anvendelse af PSL, da både

private og erhvervsmæssige renter indgår heri. Efter PSL giver KAO det største fradrag, da den medtager både

private og erhvervsmæssige renter, men lægger kapitalafkastet til, hvilket er forskellen i kapitalindkomsten

mellem PSL og KAO. Det klart laveste fradrag forekommer under VSO, eftersom kun de private nettorenter

tillagt kapitalafkastet bliver medtaget.

6.3.6.3 Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag beskattes efter PSL og er derfor identiske for alle tre beskatningsformer.

6.3.6.4 AM-bidrag

AM-bidragets størrelse i de tre beskatningsformer har en sammenhæng med den personlige indkomst, hvorfor

AM-bidraget er mindst i VSO og størst i PSL. De store erhvervsmæssige renteudgifter, som fratrækkes i den

personlige indkomst i VSO gør, at AM-bidragsgrundlaget er lavere end i de to andre beskatningsformer.

6.3.6.5 Topskat

Sammenlignes beskatningsformerne ved hævning af hele virksomhedens overskud, skal der betales mindst i

topskat ved anvendelse af VSO, da den personlige indkomst er mindst. Under optimering af skatten, kan Kim

Hansen ved anvendelse af VSO undgå betaling af topskat.

6.3.6.6 Beregnet skat

Sammenholdes de tre beskatningsformer uden optimering, opnås den største skattemæssige besparelse ved

anvendelse af VSO. Det fremgår af oversigten i figur 58, at Kim Hansen skal betale 28.954 kr. mindre i skat ved

anvendelse af VSO frem for PSL, der giver den største skattebetaling. Ligeledes vil VSO med optimering give

den laveste skattebetaling i alt, da det maksimale beløb spares op i virksomheden.

6.4 Delkonklusion
I scenarie 1, hvor Snedkerfirmaet ikke havde nogle erhvervsmæssige renteudgifter, opnåede Kim Hansen den

største skattemæssige besparelse ved anvendelse af KAO, hvis der ses bort fra optimeringsmulighederne.

Skattebesparelsen er større i KAO end VSO på baggrund af et større beregnede kapitalafkast, og da de

erhvervsmæssige nettorenter er positive. Det fremgår af den samlede oversigt i figur 41, at der opnås en

besparelse på 5.091 kr. ved anvendelse af KAO frem for PSL, hvilket kan konkluderes som en minimal

besparelse, set i lyet af et større administrativt arbejde. Der forekommer en større besparelse ved anvendelse

af KAO end VSO, da de medtagne balanceposter under KAO giver et større kapitalafkastgrundlag. I scenariet er
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det nærmere betegnet andre tilgodehavender, anden gæld og finansielle fordringer, herunder langfristet gæld

og likvider, der samlet giver en negativ værdi. Denne forskel gør, at kapitalafkastgrundlaget ud fra

Snedkerfirmaets balance giver et større kapitalafkastgrundlag i KAO end VSO. Endvidere er KAO mere

anvendelig end VSO, når der forekommer positive nettorenter, da beskatningen er lavere i KAO.

Det forekommer dog i begge scenarier, at kapitalafkastgrundlaget er større i KAO end VSO. Til gengæld tager

scenarie 2 udgangspunkt i, at der forekommer store erhvervsmæssige renteudgifter. De negative renter

betyder, at der opnås en højere skattefradrag af disse udgifter i VSO end de to andre beskatningsformer, da

renteudgifterne bliver fratrukket i den personlige indkomst. Det fremgår derfor af oversigten i figur 58, at der

opnås en besparelse på 28.954 kr. ved anvendelse af VSO frem for PSL. Til trods for, at der formodentligt er

behov for regnskabsmæssig assistance ved anvendelsen af VSO, vurderes besparelsen at være stor nok til, at

det vil være et rentabelt valg. Endvidere taler det for anvendelsen af VSO, at det ved foretagelse af

skatteoptimering vil give Kim Hansen en yderligere skattemæssig besparelse, da han for indkomståret undgår

topskattebetaling. Valget af VSO giver derfor Kim Hansen en større frihed over virksomhedens overskud, da

han selv afgør, afhængig af sine præferencer og virksomhedens fremtidige resultater, hvor meget og dermed til

hvilken marginalsats, som overskuddet skal beskattes af.

Overordnet set vil det for Kim Hansen være en fordel at anvende VSO ved optimering qua de store resultater i

Snedkerfirmaet, som udløser en høj marginalskat. KAO vil ikke være en oplagt mulighed, da begrænsningen på

de maksimale 25 % af overskuddet, ikke vil fjerne en topskattebetaling. For at det på lang sigt reelt set vil

kunne betale sig for Kim Hansen at spare det optimale overskud op i virksomheden kræver det, at

Snedkerfirmaet oplever resultater af mindre god karakter, da det ellers ikke er muligt at

indkomstudjævne/hæve overskuddet uden at betale topskat.

Ønsker Kim Hansen ikke skatteoptimering, eksempelvis på grund af, at han i privat henseende ønsker den

største nettoindkomst som muligt her og nu, afhænger valget af beskatningsform i scenarie 1 af Kim Hansens

evne til at kunne anvende KAO selvstændigt. Har Kim Hansen ikke behov for assistance fra en revisor, vil

anbefalingen være, at han anvender KAO. Omvendt hvis Kim Hansens anvendelse af KAO kræver assistance fra

revisor, bør PSL fortsat anvendes, da besparelsen ved anvendelse af KAO som udgangspunkt ikke kan modsvare

den udgift der vil være til en revisor.

7 Analyse af lovændring nr. 992 i VSO
Analysen af lovændringen i VSO vil blive foretaget ud fra en fiktiv case, hvor konsekvenserne for den

selvstændige erhvervsdrivende vil blive analyseret ud fra to scenarier i VSO; sikkerhedsstillelser og negativ

indskudskonto.

7.1 Præsentation af case
Den fiktive case omhandler et trykkeri, i opgaven benævnt ”Trykkeriet”, som er 100 % personligt ejet af Ole

Madsen. Virksomheden har eksisteret siden 2011, hvor han besluttede at starte op som selvstændig

erhvervsdrivende efter at have tilbragt mange år i branchen.

Trykkeriet har ud over Ole Madsen fem ansatte, som består af én sælger, 3 typografer og én grafiker.

Ole Madsen begyndte at anvende VSO i 2012, hvor han ved sin indtrædelse i ordningen fik assistance til at

opgøre indskudskonto, kapitalafkastgrundlag mv. af en revisor. Efterfølgende var Ole Madsen på et mindre
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kursus, hvor han blev sat ind i VSO’s bestemmelser og hvordan indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og

kapitalafkast fremadrettet skulle opgøres. Siden da har Ole Madsen selv formået at opstille specifikationer til

VSO, håndteret bogføringen, opstillet regnskab og udfyldt selvangivelsen.

Af bilag 4 fremgår de regnskabsmæssige data for Trykkeriet for 2014, heriblandt det opgjorte

kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Ole Madsen har desuden oplyst, at han har betalt 7.000 kr. til a-kasse i

indkomståret, samt haft renteindtægter for 495 kr. og renteudgifter for 5.923 kr.

Ole Madsen bor i Københavns kommune, hvorfor de gældende kommune- og kirkeskattesats herfor anvendes,

jf. bilag 1. Da Trykkeriet ligger tæt på hans private bolig, er Ole Madsen ikke berettiget til befordringsfradrag.

Samtidig oplyser Ole Madsen, at han ikke har nogen ægtefælle.

På baggrund af lovændringerne i VSO, som blev implementeret i september 2014, er Ole Madsen blevet i tvivl

om hvilken skattemæssig påvirkning det vil have for ham. Han har derfor bedt om ekstern assistance til at løse

sit problem.

7.2 Sikkerhedsstillelser

7.2.1 Sikkerhedsstillelser efter d. 10. juni 2014
Ole Madsen købte i 2007 en ejendom til en nominel værdi på 2.200.000 kr. Uheldigvis købte han ejendommen

på toppen af boligmarkedet og til en alt for høj pris, hvilket har betydet, at ejendommen er faldet væsentligt i

værdi siden købet. Den seneste vurdering viser, at ejendom er vurderet til 1.000.000 kr. samtidig med, at Ole

Madsen ikke har fået nedbragt prioritetsgælden i ejendommen, da han optog et 10-årigt afdragsfrit lån. Den

negative udvikling i den private gældssætning førte til, at Ole Madsens realkreditinstitut krævede, at han enten

nedbragte sin gæld eller stillede ekstra sikkerhed for gælden. Realkreditinstituttet krævede mere konkret, at

prioritetsgældens andel af ejendommen blev reduceret til de oprindeligt 80 %, således at deres risiko blev

nedsat og de slap for at skulle stille ekstra sikkerhed over for obligationsejerne. Såfremt Ole Madsen ikke kunne

nedbringe prioritetsgælden til et acceptabelt niveau, ville det i yderste konsekvens afføde en tvangsauktion.

Da Ole Madsen privatøkonomisk ikke havde mulighed for at nedbringe gælden gennem privat formue, stillede

han Trykkeriets ejendom til sikkerhed svarende til en værdi på 1.000.000 kr. den 16. oktober 2014.

Ole Madsen havde dog ikke holdt sig opdateret på ændringer i de skatteretlige regler på daværende tidspunkt,

samtidig med, at han ikke havde et direkte samarbejde med en revisor. Derfor var Ole Madsen ikke bekendt

med lovændringerne i VSO på det pågældende tidspunkt, men blev det først ved regnskabets afslutning.

Ole Madsen var derfor af den overbevisning, da han stillede virksomhedens ejendom til sikkerhed for den

private bolig, at de gamle regler stadig var gældende, og at sikkerhedsstillelsen ikke ville have nogen

skatteretlig betydning for ham. De nye regler betyder dog, at sikkerhedsstillelsen har store skatteretlige

konsekvenser for Ole Madsen, da den uheldigvis blev effektueret efter den 10. juni 2014. Han skal derfor

beskattes af et beløb svarende til enten sikkerhedsstillelsen eller kursværdien i den personlige indkomst, da

sikkerhedsstillelsen i lov nr. 992 anses som en hævning.

Opgørelsen af Ole Madsens skattepligtige indkomst er beregnet ud fra de oplyste regnskabsdata, jf. bilag 4. Der

er ikke oplyst nogen indskudskonto, idet det forudsættes, at den er positiv både primo og ultimo 2014.

Nedenstående beregninger viser hvordan hans skattepligtige indkomst er opgjort som følge af, at
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sikkerhedsstillelsen på 1.000.000 kr. for 2014 tillægges i hans personlige indkomst, da Ole Madsen bliver

beskattet af den laveste værdi af enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi.

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figurerne fremgår det, at Ole Madsens skattepligtige indkomst er på 1.842.396 kr., hvilket afføder en

skattebetaling på 1.028.809 kr. Den høje skattepligtige indkomst er en konsekvens af de nye regler i VSO der

gør, at den private sikkerhedsstillelse tillægges i den personlige indkomst. Det fremgår derfor af ovenstående

beregninger, at det er uhensigtsmæssigt for selvstændige erhvervsdrivende at stille sikkerhed for privat gæld i

fremtiden, da dette vil medføre en beskatning. Derfor vil det formodentligt sjældent optræde fremover i

praksis.
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7.2.2 Beregning af sikkerhedsstillelsen ved de gamle regler
I afsnittet forudsættes det, at de nye regler som Ole Madsen ikke har været bekendt med, ikke er trådt i kraft.

For at sammenligne de reelle konsekvenser lovændringen har haft for Ole Madsen, vil beregningerne inden de

nye regler trådte i kraft derfor sammenlignes med resultaterne som følge af lovændringen.

Da Ole Madsen oplever meget svingende resultater i Trykkeriet, vil han gerne udnytte muligheden for at

indkomstudjævne.

Inden den skattepligtige indkomst opgøres, skal der beregnes hvor stor en del af virksomhedens overskud, der

skal spares op i virksomheden for at ramme topskattegrænsen, jf. nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning

På baggrund af den beregnede virksomhedsopsparing i figur 61, kan Ole Madsens skattepligtige indkomst og

skattetilsvar beregnes for 2014:

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Skatteberegningen i de to ovenstående figurer viser, at Ole Madsen ville have en skattepligtig indkomst på

435.952 kr., heraf en skattebetaling på 312.717 kr., som følge af en optimering af skatten op til

topskattegrænsen.

En sammenligning mellem de gamle og nye regler viser, at Ole Madsen skal betale 716.091 kr. mere i skat i

2014 på baggrund af de nye regler vedrørende sikkerhedsstillelser.

Sammenligningen viser derfor, at det har store konsekvenser for den erhvervsdrivendes skattepligtige

opgørelse i indkomståret, såfremt der stilles sikkerhed i virksomheden for privat gæld efter lovændringerne i

VSO. Fremadrettet vil det derfor formentligt være et sjældent syn, at den enkelte erhvervsdrivende stiller

sikkerhed for privat gæld qua den efterfølgende beskatning, hvorfor det kun kan være hensigtsmæssigt i privat

øjemed i meget tilspidsede situationer.

7.2.3 Sikkerhedsstillelse før den 10. juni 2014
Såfremt Ole Madsen havde foretaget sikkerhedsstillelsen før den 10. juni 2014, ville hans skatteopgørelse for

2014 være identisk med beregningen i figur 63, som ikke implementerer de nye regler. Kravet er til gengæld, at

Ole Madsen skal indfri sikkerhedsstillelsen inden primo 2018, hvis han vil slippe for beskatning efter de nye

regler. Hvis Ole Madsen ikke har mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen primo 2018 vil konsekvensen være,

at han fra 2018 ikke har mulighed for opsparing i virksomheden, samtidig med, at han skal beskattes af det

opsparede overskud mellem den 11. juni 2014 og frem til den 31. december 2017, i 2018.86

7.2.4 Delkonklusion
Hvis Ole Madsen havde foretaget sikkerhedsstillelse efter den 10. juni 2014, ville det have store skattemæssige

konsekvenser for ham i 2014. Ifølge figur 60 ville det betyde, at Ole Madsen skulle betale 1.028.809 kr. i skat.

Eftersom den øgede skattebetaling både er uhensigtsmæssig og umulig for Ole Madsen at betale, er det en

oplagt mulighed at træde ud af VSO og i stedet blive beskattet efter PSL. Ved at foretage dette skift vil Ole

86 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
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Madsen dog skulle beskattes af et eventuelt opsparet overskud i VSO.87 Lovændringerne i VSO har derfor en

betydelig konsekvens for erhvervsdrivende med anseelige opsparede overskud, og som vælger at foretage

sikkerhedsstillelse for privat gæld efter den 10. juni 2014.

Har Ole Madsen i stedet stillet sikkerhed for den private gæld før den 11. juni 2014, vil det ikke have nogen

skattemæssige konsekvenser for ham i 2014. Sikkerhedsstillelsen efter lovændringerne vil derimod have

betydning for ham i 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen stadig eksisterer i primo 2018. Konsekvensen for Ole

Madsen vil være, at han ikke vil kunne foretage opsparing af virksomhedens overskud, samtidig med, at hans

opsparede overskud mellem den 11. juni 2014 – 31. december 2017 skal hæves og beskattes i den personlige

indkomst.

7.3 Negativ indskudskonto

7.3.1 Præsentation af case
Scenariet med den negative indskudskonto tager udgangspunkt i den samme case, som er benyttet i det

foregående afsnit om sikkerhedsstillelse.

I scenariet forudsættes det, at Ole Madsen i 2013 har indskudt en privat gæld på 1.700.000 kr. i virksomheden.

Dette har betydet, at han ultimo 2013 havde en negativ indskudskonto, hvorfor der i det foregående år blev

beregnet en rentekorrektion af gælden.

Opgørelsen af de regnskabsmæssige data, herunder kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og indskudskonto,

fremgår af bilag 5.

7.3.2 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2014
Af bilag 5 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget er negativt, hvilket betyder, at kapitalafkastet sættes til nul.

Denne sammenhæng skyldes den selvkontrollerende effekt, der har den konsekvens for Ole Madsens, at der

ikke beregnes et afkast for hans private indskud i virksomheden.

Af bilag 5 fremgår også indskudskontoen, som ikke bliver reguleret i forhold til primo, da Ole Madsen ikke har

foretaget hævninger eller indskud ud over Trykkeriets overskud. Indskudskontoen er negativ, hvorfor der ud fra

de tidligere beskrevet regler, skal beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektionssatsen svarer i 2014 til

kapitalafkastsatsen på 2 %, da kapitalafkastsatsen først fra 2015 tillægges 3 %-point ved beregning af

rentekorrektion.

Det forudsættes i scenariet, at renteindtægter og renteudgifter, jf. bilag 5, udelukkende vedrører renter af

likvide midler og prioritetsgæld, jf. SEL § 11 B stk. 4, hvorfor nettorenterne svarer til

nettofinansieringsudgifterne.

Beregning af rentekorrektion fremgår af nedenstående figur.

87 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.13.4
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Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 64 fremgår det, at den beregnede rentekorrektion er mindre end nettofinansieringsudgifterne, hvorfor

den beregnede rentekorrektions fulde beløb er gældende.

De nye regler betyder, at overskud efter den 10. juni 2014 ikke kan spares op i virksomheden, så længe

indskudskontoen er negativ, og i indkomståret 2014 overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kr. De nye regler

giver dog mulighed for at lave en forholdsmæssig fordeling af årets overskud for perioden 1. december 2014 –

10. juni 2014 og 11. juni 2014 – 31. december 2014. Ved en forholdsmæssig fordeling består perioden d. 1.

januar – 10. juni 2014 af 161 dage, mens 11. juni – 31. december består af 204 dage, som danner grundlaget

for den forholdsmæssige fordeling af overskuddet.

Årets hævning på 372.424 kr. skal i denne forbindelse anses som en hævning af årets overskud fra og med 11.

juni 2014. 88

Kilde: Egen tilvirkning89

Ifølge beregningen fremgår det, at Ole Madsen har mulighed for at spare 428.814 kr. op i 2014, mens det

resterende overskud skal hæves. Fordelingen danner dermed grundlaget for beregningen af den skattepligtige

indkomst.

88 Lovændringer af Virksomhedsordningen I 2014 – L200 med kommentarer, S. 73
89 Inspiration fra “Lovændringer af virksomhedsordningen I 2014 – L200 med kommentarer”, s. 74
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 67 fremgår det, at Ole Madsen ikke har mulighed for at optimere op til topskattegrænsen, som en

konsekvens af den negative indskudskonto. Ole Madsen skal derfor betale 314.295 kr. i skat for 2014.

Den negative indskudskonto har ifølge beregningerne ikke den store konsekvens for Ole Madsen i 2014, idet

Trykkeriets overskud i indkomståret ikke er større og derfor ikke resulterer i en højere topskattebetaling.

I 2015 vil den negative indskudskonto som udgangspunkt have større konsekvenser for Ole Madsen, da han

ikke vil have mulighed for at foretage opsparing i virksomheden, og da rentekorrektion beregnes ud fra

kapitalafkastsatsen tillagt 3 %-point. Ole Madsen bør derfor overveje muligheden for at hæve den private gæld,

såfremt det er muligt, således den ikke indgår som en del af VSO, samtidig med at indskudskontoen bliver

positiv.
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7.3.3 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2015
Regnskabsdata for Trykkeriet for 2015 fremgår af bilag 5.

Rentekorrektionssatsen tillægges 3 %-point af kapitalafkastsatsen i 2015, som beskrevet i afsnit 3.2.

Eftersom kapitalafkastssatsen for 2015 ikke er fastsat endnu, forudsættes det på baggrund af det lave

renteniveau, at satsen udgør 1 %. Den anvendte rentekorrektionssats for 2015 i scenariet er derfor på 4 %.

Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge figur 68 er rentekorrektionen for 2015 på 3.988 kr., som tillægges i den personlige indkomst og

fratrækkes i kapitalindkomsten. Det fremgår dermed, at rentekorrektionen er mindre i 2015 end i 2014 på

trods af, at kapitalafkastsatsen fra 2015 tillægges 3 %-point. Årsagen til at rentekorrektionen er mindre, skyldes

det relativt lave kapitalafkastgrundlag, som rentekorrektionen beregnes ud fra.

Herefter kan Ole Madsen skattepligtige indkomst opgøres:

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af beregningerne, at Ole Madsen skal betale 587.861 kr. i skat, da han ikke har mulighed for at

spare overskuddet op i virksomheden. Denne mulighed vil Ole Madsen først få igen, når indskudskontoen er

positiv. Den nye lovændring har derfor betydning for fordelagtigheden af VSO, da den begrænser én af de

centrale fordele, såfremt den erhvervsdrivende har en negativ indskudskonto.

7.3.4 Delkonklusion
Lovændringen i VSO vedrørende negativ indskudskonto kan have negative konsekvenser for den enkelte

erhvervsdrivende, som har indskudt privat gæld i virksomheden der fører til, at indskudskontoen bliver negativ.

Såfremt den erhvervsdrivende har indskudt gæld i virksomheden der medvirker til, at indskudskontoen bliver

negativ, vil den erhvervsdrivende ikke have mulighed for at spare overskud op i virksomheden. Restriktionen

ved den negative indskudskonto betyder, at en af de væsentlige fordele ved at anvende VSO forsvinder, da den

manglende mulighed for opsparing af overskuddet gør, at det hverken er muligt at indkomstudjævne eller

skatteoptimere. De nye lovændringer i VSO har derfor den effekt, at ordningen overordnet set bliver mindre

attraktiv for selvstændige erhvervsdrivende.

8 Konklusion
Selvstændige erhvervsdrivende der driver personlig virksomhed har mulighed for at lade sig beskatte ud fra tre

former; PSL, VSO eller KAO. De tre beskatningsformer rummer forskellige fordele og ulemper, som den

selvstændige erhvervsdrivende skal opveje inden valg af beskatningsform.

PSL er den mest enkle beskatningsform, da den kun stiller regnskabsmæssige krav om overholdelse af

bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. Til gengæld indeholder PSL ikke de samme skattemæssige

fordele, som de to øvrige ordninger, da disse to er rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
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KAO skal anses som en mindre overbygning af PSL, da ordningen indeholder de samme regnskabsmæssige

krav, med tillæg af kravet om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Opgørelsen af den personlige

indkomst, kapitalindkomst og de ligningsmæssige fradrag sker dermed på samme måde som i PSL. Den eneste

forskel i den skattemæssige opgørelse er, at kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i

kapitalindkomsten, hvilket giver en skattefordel i KAO. Dernæst giver KAO mulighed for at spare op til 25 % af

virksomhedens overskud på en konjunkturudligningskonto, hvilket kan begrænse en topskattebetaling i et

indkomstår helt eller delvist afhængigt af virksomhedens overskud.

VSO kan derimod anses som en udvidet udgave af KAO, som giver mulighed for flest skattemæssige fordele,

men til gengæld er den administrativt tungere end de to andre beskatningsformer. Udover at indeholde de

samme krav som i KAO, kræver VSO en udarbejdelse af virksomhedsregnskab, og at virksomheds- og

privatøkonomi holdes adskilt. Endvidere er der krav til opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast,

indskudskonto, evt. rentekorrektion, konto for opsparet overskud og mellemregningskonto.

VSO adskiller sig i den skattemæssige opgørelse fra de to andre beskatningsformer ved, at de erhvervsmæssige

nettorenter fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Dette giver en

skattemæssig besparelse, afhængig af den negative nettorente i virksomheden.

VSO giver endvidere modsat de to andre beskatningsformer mulighed for at spare hele virksomhedens

overskud op, hvilket på lang sigt kan afføde en skattemæssig besparelse i tilfælde af mindre overskudsgivende

år. Dernæst bevirker opsparingen til, at der foretages en konsolidering af virksomheden, hvilket styrker

virksomhedens position over for de eksterne interessenter.

Analysen af de to opstillede scenarier, hvor der forekom henholdsvis ingen og store erhvervsmæssige

renteudgifter, viste scenarierne ikke et entydigt svar på hvilken beskatningsform, der var mest optimal.

I begge scenarier konkluderes det overordnet, at PSL er den beskatningsform, der fører til den største

beregnede skattebetaling, men som skal opvejes i forhold til de større administrative krav i de to ordninger.

I scenarie 1 under forudsætning af, at hele overskuddet hæves i ordningerne, var den skattemæssige

besparelse mellem beskatningsformerne minimal. Analysen fremviste, at KAO gav den største besparelse på

5.091 kr. i forhold til PSL, hvilket fører til en konklusion om, at de to ordninger ved hævning af hele

overskuddet under dette scenarie, ikke er særlig attraktivt. Sammenholdes resultaterne med foretagelse af

skatteoptimering, fremgik det ud fra Snedkerfirmaets overskud, at VSO er den mest optimale løsning, da

topskattebetalingen kun kan undgås i VSO under de gældende forudsætninger.

I scenarie 2 var der et mere entydigt svar på hvilken beskatningsform, der var mest optimal. Det overordnede

resultat var, at VSO var den mest fordelagtige beskatningsform, uafhængigt af skatteoptimering, da scenariet

forudsatte relative høje negative nettorenter. Derfor gav det en væsentlig skattemæssige besparelse i VSO, da

renteudgifterne modsat de to andre beskatningsformer, fratrækker i den personlige indkomst og tillægger det i

kapitalindkomsten.

Derfor kan det overordnet konkluderes, at VSO isoleret set vil være at foretrække, såfremt virksomheden har

store renteudgifter. Ligeledes vil der skulle foretages en overordnet vurdering af de to ordninger i VSL ud fra

den pågældende virksomheds balance, da de adskiller sig fra hinanden i forhold til hvilke poster, der indgår i

opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.
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Ud fra den anden del af analysen, som behandlede den nye lovændring i VSO, konkluderes det overordnet set,

at det kan have store skattemæssige konsekvenser for selvstændige erhvervsdrivende, der benytter VSO.

Endvidere reducerer det fordelagtigheden af VSO for visse segmenter af erhvervsdrivende, da de ikke vil have

mulighed for at benytte sig af opsparing i virksomheden.

I forhold til sikkerhedsstillelse fremgik det i analysen, at sikkerhedsstillelse for privat gæld efter den 10. juni

2014 vil betyde, at Ole Madsen skulle betale 716.091 kr. mere i skat ifølge lovændringen kontra de

forhenværende regler. Baggrunden for forskellen ligger i, at der foretages beskatning af den laveste værdi af

enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi i den personlige indkomst, da den anses som en hævning.

Er der derimod forekommet sikkerhedsstillelse for privat gæld i virksomheden inden den 10. juni 2014, vil det

først have konsekvenser fra primo 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen ikke indfries. Har den selvstændige

erhvervsdrivende ikke mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen inden primo 2018, vil det betyde, at den

erhvervsdrivende ikke har mulig for opsparing i virksomheden fra 2018, og desuden skal hæve og dermed

beskattes at et eventuelt opsparet overskud fra perioden 11. juni 2014 – 31. december 2017.

Lovændringen har ud over sikkerhedsstillelsen også foretaget et indgreb på den negative indskudskonto.

Indgrebet betyder, at det fra 2015 ikke er muligt at foretage opsparing i virksomheden, såfremt

indskudskontoen er negativ. I 2014 har erhvervsdrivende dog mulighed for opsparing af virksomhedens

overskud fra 1. januar 2014 – 10. juni 2014. Desuden indgår bagatelgrænsen på 500.000 kr. i 2014, som

betyder, at erhvervsdrivende, der sammenlagt har en negativ indskudskonto og negativ sikkerhedsstillelse

under 500.000 kr., stadig har mulighed for fuld opsparing i 2014. Derfor skal der i denne situation ikke laves en

forholdsmæssig fordeling af hvor stor en del af overskuddet der må opspares. Virksomheder med negativ

indskudskonto over 500.000 kr. i 2014 og en generel negativ indskudskonto fra 2015 mister derfor en af de

centrale fordele i VSO. Dernæst bliver rentekorrektionen fra 2015 beregnet med en højere sats, idet

kapitalafkastsatsen skal tillægges 3 %-point, hvilket endvidere gør det dyrere for den selvstændige

erhvervsdrivende at besidde en negativ indskudskonto.

I analysen fremgår det, at den negative indskudskonto i forhold til de nye regler ikke har store konsekvenser for

Ole Madsen i 2014, idet hans overskud ikke er større. Han har derfor i 2014 mulighed for at spare overskud op

for perioden 1. januar 2014 – 10. juni 2014, hvilket i Ole Madsens tilfælde betyder, at han stort set stadig har

mulighed for at undgå topskattebetaling i 2014. Virksomheder med større overskud i 2014 end Ole Madsen vil

derfor ikke i lige så høj grad have mulighed for at undgå topskattebetaling.

Det kan ud fra analysen dermed konkluderes, at lovændringen betyder, at det for en række erhvervsdrivende

med høje sikkerhedsstillelser for privat gæld og/eller negativ indskudskonto, ikke længere er attraktivt at

anvende VSO.

Ud fra opgavens samlede resultater kan det konkluderes, at den optimale beskatningsform for den enkelte

selvstændige erhvervsdrivende afhænger af en situationsanalyse af den pågældende virksomhed og

erhvervsdrivende. Opgaven tydeliggør ligeledes fordelagtigheden i at få analyseret og vurderet den

skattemæssige situation, samt få klarlagt de faktorer der påvirker denne, da det i sidste ende kan føre til

skattemæssige besparelser – både til gavn for ejeren og virksomheden.
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Bilag 1 – oversigt over kommuneskatter
Kommuneskatter 2015

Kommunenavn Kommune Amt Kirke Skattenedslag

Albertslund 25,10 0,00 0,85 0,23

Allerød 24,30 0,00 0,58 0,00

Assens 26,10 0,00 0,95 1,23

Ballerup 25,50 0,00 0,72 0,63

Billund 25,20 0,00 0,89 0,33

Bornholm 26,20 0,00 0,93 1,33

Brøndby 24,50 0,00 0,80 0,00

Brønderslev 26,90 0,00 1,10 2,03

Dragør 24,80 0,00 0,60 0,00

Egedal 25,70 0,00 0,76 0,83

Esbjerg 25,40 0,00 0,81 0,53

Fanø 24,30 0,00 1,14 0,00

Favrskov 25,70 0,00 1,02 0,83

Faxe 26,10 0,00 1,08 1,23

Fredensborg 25,30 0,00 0,64 0,43

Fredericia 25,50 0,00 0,88 0,63

Frederiksberg 22,80 0,00 0,50 0,00

Frederikshavn 26,20 0,00 1,03 1,33

Frederikssund 25,40 0,00 0,96 0,53

Furesø 24,80 0,00 0,65 0,00

Faaborg-Midtfyn 26,10 0,00 1,05 1,23

Gentofte 22,80 0,00 0,43 0,00

Gladsaxe 23,90 0,00 0,75 0,00

Glostrup 23,70 0,00 0,67 0,00
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Greve 23,90 0,00 0,73 0,00

Gribskov 24,70 0,00 0,90 0,00

Guldborgsund 25,80 0,00 1,16 0,93

Haderslev 26,30 0,00 0,95 1,43

Halsnæs 25,70 0,00 0,85 0,83

Hedensted 25,40 0,00 0,98 0,53

Helsingør 25,40 0,00 0,66 0,53

Herlev 23,70 0,00 0,77 0,00

Herning 24,90 0,00 0,99 0,03

Hillerød 25,60 0,00 0,69 0,73

Hjørring 25,90 0,00 1,19 1,03

Holbæk 25,10 0,00 0,96 0,23

Holstebro 25,30 0,00 1,08 0,43

Horsens 25,20 0,00 0,89 0,33

Hvidovre 25,50 0,00 0,72 0,63

Høje-Taastrup 24,70 0,00 0,85 0,00

Hørsholm 23,20 0,00 0,62 0,00

Ikast-Brande 25,60 0,00 1,00 0,73

Ishøj 25,00 0,00 0,90 0,13

Jammerbugt 25,70 0,00 1,20 0,83

Kalundborg 25,00 0,00 1,01 0,13

Kerteminde 26,20 0,00 0,99 1,33

Kolding 25,00 0,00 0,94 0,13

København 23,80 0,00 0,80 0,00

Køge 24,90 0,00 0,87 0,03

Langeland 27,80 0,00 1,14 2,93

Lejre 25,30 0,00 1,06 0,43
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Lemvig 25,20 0,00 1,27 0,33

Lolland 26,70 0,00 1,23 1,83

Lyngby-Taarbæk 23,70 0,00 0,61 0,00

Læsø 25,80 0,00 1,30 0,93

Mariagerfjord 25,90 0,00 1,15 1,03

Middelfart 25,80 0,00 0,95 0,93

Morsø 25,80 0,00 1,20 0,93

Norddjurs 25,10 0,00 1,00 0,23

Nordfyns 26,00 0,00 1,04 1,13

Nyborg 26,40 0,00 1,14 1,53

Næstved 25,00 0,00 0,98 0,13

Odder 25,10 0,00 1,00 0,23

Odense 24,50 0,00 0,68 0,00

Odsherred 26,60 0,00 0,98 1,73

Randers 25,60 0,00 0,89 0,73

Rebild 25,10 0,00 1,20 0,23

Ringkøbing-Skjern 25,00 0,00 1,05 0,13

Ringsted 26,70 0,00 0,97 1,83

Roskilde 25,20 0,00 0,84 0,33

Rudersdal 22,50 0,00 0,56 0,00

Rødovre 25,70 0,00 0,72 0,83

Samsø 26,00 0,00 1,40 1,13

Silkeborg 25,50 0,00 0,95 0,63

Skanderborg 25,70 0,00 0,86 0,83

Skive 25,50 0,00 1,00 0,63

Slagelse 24,70 0,00 0,96 0,00

Solrød 24,60 0,00 0,82 0,00
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Sorø 26,40 0,00 0,95 1,53

Stevns 25,00 0,00 1,10 0,13

Struer 24,90 0,00 1,20 0,03

Svendborg 26,80 0,00 1,05 1,93

Syddjurs 25,90 0,00 1,00 1,03

Sønderborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Thisted 25,50 0,00 1,28 0,63

Tønder 25,30 0,00 1,18 0,43

Tårnby 23,30 0,00 0,61 0,00

Vallensbæk 25,10 0,00 0,68 0,23

Varde 25,10 0,00 1,01 0,23

Vejen 25,20 0,00 1,06 0,33

Vejle 23,40 0,00 0,90 0,00

Vesthimmerland 27,00 0,00 1,18 2,13

Viborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Vordingborg 25,20 0,00 1,02 0,33

Ærø 26,10 0,00 1,08 1,23

Aabenraa 25,60 0,00 0,95 0,73

Aalborg 25,40 0,00 0,98 0,53

Aarhus 24,40 0,00 0,75 0,0090

Kommuneskatter for 2014

Kommunenavn Kommune Amt Kirke Skattenedslag

Albertslund 25,10 0,00 0,85 0,23

Allerød 24,30 0,00 0,58 0,00

Assens 26,10 0,00 0,95 1,23

90 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2015
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Ballerup 25,50 0,00 0,72 0,63

Billund 25,20 0,00 0,89 0,33

Bornholm 26,20 0,00 0,93 1,33

Brøndby 24,50 0,00 0,80 0,00

Brønderslev 26,90 0,00 1,10 2,03

Dragør 24,80 0,00 0,61 0,00

Egedal 25,70 0,00 0,76 0,83

Esbjerg 25,40 0,00 0,81 0,53

Fanø 24,30 0,00 1,14 0,00

Favrskov 25,70 0,00 1,02 0,83

Faxe 26,10 0,00 1,08 1,23

Fredensborg 25,30 0,00 0,66 0,43

Fredericia 25,50 0,00 0,88 0,63

Frederiksberg 22,80 0,00 0,50 0,00

Frederikshavn 26,20 0,00 1,03 1,33

Frederikssund 25,40 0,00 0,96 0,53

Furesø, Farum (Særordning 2007-2013) 24,80 0,00 0,65 0,00

Furesø, Værløse 24,80 0,00 0,65 0,00

Faaborg-Midtfyn 26,10 0,00 1,05 1,23

Gentofte 22,80 0,00 0,43 0,00

Gladsaxe 24,00 0,00 0,75 0,00

Glostrup 23,90 0,00 0,67 0,00

Greve 23,90 0,00 0,73 0,00

Gribskov 24,70 0,00 0,92 0,00

Guldborgsund 25,80 0,00 1,16 0,93

Haderslev 26,50 0,00 0,95 1,63

Halsnæs 25,70 0,00 0,85 0,83
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Hedensted 25,40 0,00 1,02 0,53

Helsingør 25,40 0,00 0,67 0,53

Herlev 23,70 0,00 0,77 0,00

Herning 24,90 0,00 0,99 0,03

Hillerød 25,60 0,00 0,69 0,73

Hjørring 25,60 0,00 1,19 0,73

Holbæk 25,10 0,00 0,96 0,23

Holmsland (Særordning 2007-2010) 24,70 0,00 1,05 0,00

Holstebro 25,30 0,00 1,08 0,43

Horsens 25,20 0,00 0,89 0,33

Hvidovre 25,50 0,00 0,72 0,63

Høje-Taastrup 24,70 0,00 0,85 0,00

Hørsholm 23,20 0,00 0,62 0,00

Ikast-Brande 25,10 0,00 1,00 0,23

Ishøj 25,00 0,00 0,90 0,13

Jammerbugt 25,70 0,00 1,20 0,83

Kalundborg 25,00 0,00 1,01 0,13

Kerteminde 26,20 0,00 0,99 1,33

Kolding 25,00 0,00 0,94 0,13

København 23,80 0,00 0,80 0,00

Køge 24,90 0,00 0,87 0,03

Langeland 27,80 0,00 1,15 2,93

Lejre 25,30 0,00 1,06 0,43

Lemvig 25,20 0,00 1,27 0,33

Lolland 26,70 0,00 1,23 1,83

Lyngby-Taarbæk 23,70 0,00 0,62 0,00

Læsø 25,80 0,00 1,30 0,93
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Mariagerfjord 25,90 0,00 1,15 1,03

Middelfart 25,80 0,00 0,95 0,93

Morsø 25,80 0,00 1,20 0,93

Norddjurs 25,10 0,00 1,00 0,23

Nordfyns 26,10 0,00 1,04 1,23

Nyborg 26,40 0,00 1,14 1,53

Næstved 25,00 0,00 0,98 0,13

Odder 25,10 0,00 1,00 0,23

Odense 24,50 0,00 0,68 0,00

Odsherred 26,60 0,00 0,98 1,73

Randers 25,60 0,00 0,89 0,73

Rebild 25,10 0,00 1,20 0,23

Ringkøbing-Skjern 24,70 0,00 1,05 0,00

Ringsted 26,70 0,00 0,97 1,83

Roskilde 25,20 0,00 0,84 0,33

Rudersdal 22,50 0,00 0,56 0,00

Rødovre 25,70 0,00 0,72 0,83

Samsø 26,00 0,00 1,45 1,13

Silkeborg 25,50 0,00 0,95 0,63

Skanderborg 25,70 0,00 0,86 0,83

Skive 25,50 0,00 1,00 0,63

Slagelse 24,70 0,00 0,96 0,00

Solrød 24,60 0,00 0,82 0,00

Sorø 26,40 0,00 0,95 1,53

Stevns 25,00 0,00 1,10 0,13

Struer 24,90 0,00 1,20 0,03

Svendborg 26,80 0,00 1,06 1,93
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Syddjurs 25,70 0,00 1,00 0,83

Sønderborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Thisted 25,50 0,00 1,28 0,63

Tønder 25,30 0,00 1,20 0,43

Tårnby 23,50 0,00 0,61 0,00

Vallensbæk 25,10 0,00 0,68 0,23

Varde 25,10 0,00 1,02 0,23

Vejen 25,20 0,00 1,06 0,33

Vejle 23,40 0,00 0,90 0,00

Vesthimmerland 27,00 0,00 1,18 2,13

Viborg 25,80 0,00 0,93 0,93

Vordingborg 25,20 0,00 1,02 0,33

Ærø 26,10 0,00 1,09 1,23

Aabenraa 25,40 0,00 0,95 0,53

Aalborg 25,40 0,00 0,98 0,53

Aarhus 24,40 0,00 0,75 0,0091

91 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2014
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Bilag 2 – scenarie 1

Regnskabsdata – ingen erhvervsmæssige renter

Budget 2015

Balance 2015



Page 85 of 95



Page 86 of 95

Balance 2014



Page 87 of 95

Bilag 3 – scenarie 2

Regnskabsdata – store erhvervsmæssige renter

Budget 2015

Balance 2015
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Balance 2014
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Bilag 4 – sikkerhedsstillelser

Regnskabsdata pr. 31. december 2014
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Bilag 5 – negativ indskudskonto

Regnskabsdata for 2014
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1. Indledning

1.1 Indledning
Mange selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive deres virksomhed i personligt regi frem for i

selskabsform, hvilket fremgår af en opgørelse udarbejdet af Danmarks Statistik i 2011.

Kilde: Egen tilvirkning1

Opgørelsen viser en tydelig tendens om, at størstedelen af de selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive

deres virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. Oplagte årsagsforklaringer til fordelingen kan være, at

virksomheder drevet i selskabsform kræver indskudskapital og stiller større krav til regnskabsaflæggelse og

revision.

Selvstændig erhvervsdrivende der driver enkeltmandsvirksomhed, kan vælge at lade sig beskatte ud fra enten

personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, herunder enten virksomhedsordningen eller

kapitalafkastordningen.

Beskatning efter personskatteloven anvendes som følge af den selvstændige erhvervsdrivendes bevidste eller

ubevidste passivitet, mens et valg af beskatning ud fra virksomhedsskatteloven skal ske ved en positiv

tilkendegivelse hvert år.

Tesen om den manglende stillingtagen hos en lang række enkeltmandsvirksomheder, der medfører en

beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven, er det centrale udgangspunkt i opgaven. Tesen

bygger på en formodning om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden, interesse og/eller

fokus på hvordan den bedste skattemæssige situation opnås. Det vil derfor være mere naturligt, at ejeren

hovedsageligt er orienteret mod den primære drift, som ofte vil hænge sammen med ejerens

kernekompetencer.

Et manglende fokus på de skattemæssige forhold kan dog i mere eller mindre grad være uhensigtsmæssigt for

den selvstændige erhvervsdrivende, da de skattemæssige forhold lige såvel som virksomhedens primære drift,

kan blive optimeret og bidrage med en øget værdi for både virksomheden og den erhvervsdrivendes

privatøkonomi. Ejere af personligt drevne virksomheder vil derfor ofte have et væsentligt økonomisk

incitament til at få undersøgt deres skattemæssige situation, men er ikke altid bekendt med de skattemæssige

muligheder, og får derfor ikke foretaget denne vurdering.

Opgavens fokus vil udelukkende være på de skattemæssige overvejelser og besparelser, der kan opnås for en

personligt drevet virksomhed i valget af de tre beskatningsformer. Formålet med opgaven er derfor at

undersøge hvilken beskatningsform der er optimal for den selvstændige erhvervsdrivende ud fra forskellige

situationer.

1 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17958/staa.pdf , side 376
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1.2 Problemformulering
På baggrund af den præsenterede problemstilling i indledningen, og formodningen om den manglende

stillingtagen til beskatningsform hos selvstændige erhvervsdrivende der driver personligt drevne virksomheder,

er følgende problemformulering blevet udarbejdet:

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, hvilken beskatningsform er den mest optimale for den

selvstændige erhvervsdrivende, der driver personlig drevet virksomhed, under forskellige forudsætninger?

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål
Til besvarelse af problemformuleringen er følgende undersøgelsesspørgsmål udarbejdet:

1. Redegørelse for beskatningsreglerne for selvstændige erhvervsdrivende der driver

enkeltmandsvirksomhed, herunder hvilke krav der stilles til de tre beskatningsformer.

2. Undersøgelse af hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende de tre forskellige beskatningsformer.

3. Analyse af de skattemæssige konsekvenser ved de tre beskatningsformer ud fra to scenarier; ingen

erhvervsmæssige renteudgifter og store erhvervsmæssige renteudgifter.

4. Analyse af hvilke konsekvenser lov nr. 992 af 9. september 2014 har for selvstændige

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen.

1.3 Afgrænsning
Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med skatteretlige forhold for selvstændige erhvervsdrivende med

enkeltmandsvirksomheder, ud fra tesen om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden,

interesse og/eller fokus på de skattemæssige forhold. Opgaven vil derfor ikke foretage en redegørelse eller

sammenligning af andre mulige virksomheds- og selskabsformer.

Opgavens centrale fokus ligger på den skattemæssige optimering, som ejeren af den personligt drevne

virksomhed kan opnå ved at foretage en analyse og vurdering af sin skattemæssige situation. Analysernes

fokus og resultater vil derfor primært blive vurderet ud fra et skattemæssigt perspektiv.

Analysen af de skattemæssige forhold mellem de tre beskatningsformer, vil blive foretaget ud fra to opstillede

scenarier, som bygger på ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter. Baggrunden for de to udvalgte

scenarier er, at de erhvervsmæssige renter er en af de essentielle forhold, der adskiller beskatningsformerne

fra hinanden.

Opgaven vil udelukkende fokusere på enlige skattepligtige personer, hvilket betyder, at fradrag som følge af en

mulig ægtefælle, ikke vil indgå i opgavens analyser.

I den skattemæssige opgørelse behandles CFC-indkomst, aktieindkomst og udligningsskat ikke, da disse

begreber ikke vurderes relevante eller af betydning for valget mellem beskatningsformerne.

Opgaven tager afsæt i personer der er fuldt skattepligtige i Danmark, hvorfor der ikke vil blive kigget på

reglerne vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I opgaven antages det, at de skatte- og regnskabsmæssige resultater er identiske, hvorfor der i analysen ikke

reguleres for afskrivninger og andre fradragsberettigede omkostninger, da det ikke vurderes at have betydning

for den endelige vurdering af valg af beskatningsform.
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1.4 Metode

1.4.1 Opgavens opbygning

Opgaven er delt op i to dele, som består af en teoretisk og en analytisk del.

Den teoretiske del indeholder en redegørelse af de tre beskatningsformer, som opgaven tager afsæt i, der

består af personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. I redegørelsen vil der løbende

blive vist eksempler på de skattemæssige forhold i henhold til lovgivningen og praksis for at skabe et

overskueligt overblik. Efter redegørelsen af de tre beskatningsformer, vil fordele og ulemper ved de enkelte

beskatningsformer blive fastslået, hvorefter beskatningsformerne vil blive sammenlignet med hinanden. Den

teoretiske del af opgaven vil derfor dække over undersøgelsesspørgsmål 1 og 2.

Anden del af opgaven består af den analytiske del, hvor undersøgelsesspørgsmål nummer 3 og 4 vil blive

undersøgt.

Den første del af analysen vil begynde med at foretage skatteberegninger ud fra beskatningsformerne i de to

opstillede scenarier; ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter, for at undersøge hvilken beskatningsform

der finder bedst anvendelse i de to situationer.

Den anden del af analysen vil undersøge hvilke konsekvenser de nye regler i virksomhedsordningen har for den

selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen foretages ud fra en fiktiv case, hvor der vil blive foretaget

beregninger der skal vise hvordan de nye regler påvirker den selvstændige erhvervsdrivende.
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1.4.2 Skattesatser
I den teoretiske gennemgang vil skattesatserne for 2015 blive anvendt i de løbende eksempler, da satserne har

den største aktualitet. Da både 2014 og 2015 skattesatser anvendes i den analytiske del, vil redegørelsen dog

også beskrive skattesatser for 2014.

I kapitel 6 vil analysen af beskatningsformerne ud fra de to scenarier udelukkende tage afsæt i skattesatserne

for 2015, da det giver analysen den største aktualitet.

I kapitel 7 vil der blive foretaget en analyse af de nye lovændringer i virksomhedsordningen med afsæt i både

skattesatserne for 2014 og 2015. Kapitlet vil blive opdelt i to, hvor den første del analyserer betydningen af

sikkerhedsstillelse, mens den anden del undersøger betydningen af en negativ indskudskonto.

Lovændringen vedrørende sikkerhedsstillelse for privat gæld er vurderet til at have størst relevans for 2014,

hvor lovændringen trådte i kraft, da tidspunktet for sikkerhedsstillelsen har stor betydning for lovændringens

påvirkning for den selvstændige erhvervsdrivende. Den anden del af lovændringen vedrører den negative

indskudskonto, hvor analysen af ændringen foretages gennem beregninger for 2014 og 2015 for at undersøge

hvilke konsekvenser det har for begge indkomstår.

1.4.3 Undersøgelsesdesign
Opgaven bygger hovedsagligt på lovtekster, heriblandt særligt personskatteloven og virksomhedsskatteloven,

samt SKAT’s juridiske vejledning.

I redegørelsen af de tre beskatningsformer anvendes sekundært data i form af lovtekster, SKAT’s juridiske

vejledning og anden relevant litteratur. Ved anvendelse af anden litteratur end lovtekster og den juridiske

vejledning, er litteraturen holdt op i mod lovtekster for at validere den anvendte litteratur.

Ud fra de opstillede scenarier omkring erhvervsmæssige renter, vil den beskrevne empiri i opgavens første del

anvendes til at beregne og analysere hvilken beskatningsform, der er mest optimal i de to scenarier.

Scenarierne er opstillet ud fra en fiktiv case, hvor regnskabsgrundlaget reguleres afhængig af scenariet.

Analysen vil i første omgang forudsætte, at den erhvervsdrivende vælger at hæve hele overskuddet ved

anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Forudsætningen gør det muligt at foretage en

sammenligning mellem personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da førstnævnte

ikke giver mulighed for opsparing af overskud. Efterfølgende vil der blive foretaget en optimering af skatten i

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da denne mulighed er en af de væsentlige fordele i de to

ordninger, og giver derfor et mere retvisende sammenligningsgrundlag.

I andel del af analysen ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål belyst: ”Hvilke konsekvenser har lovændringen

i virksomhedsordningen for den selvstændige erhvervsdrivende? ”

Undersøgelsesspørgsmålet vil blive opdelt i forhold til konsekvenserne af henholdsvis sikkerhedsstillelser og

negativ indskudskonto. Ud fra begge elementer vil der blive taget udgangspunkt i en ny fiktiv case med

forskellige forudsætninger, som slutteligt skal vise de pågældende konsekvenser.
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1.4.5 Forkortelser og begrebsforklaring

Selvstændig erhvervsdrivende

Opgaven tager udgangspunkt i selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor det vurderes relevant at definere

begrebet, da der ikke eksisterer en nærmere definition af begrebet selvstændig erhvervsdrivende i

skattelovgivningen. I den juridiske vejledning karakteriseres en selvstændig erhvervsdrivende ved, at de for

egen regning og risiko udøver virksomhed af økonomisk karakter, med det formål at generere overskud. 2

Der skal ske en afgrænsning fra lønmodtagere og hobbyvirksomheder for at blive defineret som selvstændig

erhvervsdrivende. Lønmodtagere beskrives i ligningsvejledningen som værende i et tjenesteforhold, hvor

arbejdet udføres efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. En hobbyvirksomhed er

karakteriseret ved, at indtægter ikke er det afgørende formål for skatteyderen.

Forkortelser

Følgende forkortelser vil fremover blive anvendt i opgaven:

AMBL = Arbejdsmarkedsbidragsloven

ABL = Aktieavancebeskatning

KAO = Kapitalafkastordningen

PSL = Personskatteloven

SL = Statsskatteloven

VSL = Virksomhedsskatteloven

VSO = Virksomhedsordningen

2. Personskatteloven

2.1 Indledning
De overordnede regler for beskatning efter PSL har deres udspring i SL, som er dansk skatterets hovedregler

inden for opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Reglerne for beskatning kommer hovedsageligt til udtryk i SL §§ 4-6, som beskriver de centrale retningslinjer

inden for den skattepligtige indkomst.3

Ifølge SL § 4 skal alle indkomster som udgangspunkt indgå i indkomstopgørelsen. Undtagelserne til de

skattepligtige indtægter er opremset i SL § 5, hvor indtægterne er skattefrie, medmindre de er led i næringsvej

eller spekulationsøjemed. I SL § 6 behandles de udgifter, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst,

heriblandt renteudgifter og driftsomkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde

indkomsten.

2 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.1.1.1
3 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.1.1
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2.2 Kriterier for anvendelse af PSL
Selvstændige erhvervsdrivende, der er skattepligtige i Danmark, er omfattet af beskatning efter PSL,

medmindre de aktivt har valgt VSO eller KAO. 4

Ved beskatning efter PSL er der krav om, at bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen overholdes,

hvilket vil sige, at den erhvervsdrivende skal indgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen.

Derudover er der ikke krav om udarbejdelse af regnskab, medmindre SKAT anmoder om det.

2.3 Indkomstbegreber
Der findes følgende indkomstformer:

 Personlig indkomst

 Kapitalindkomst

 Aktieindkomst

 CFC-indkomst

I den skattepligtige indkomst indgår den personlige indkomst og kapitalindkomst. Aktieindkomst og CFC-

indkomst bliver derimod opgjort og beskattet særskilt, hvorfor de ikke er en del af den skattepligtige

indkomst.5

Den skattepligtige indkomst beskattes efter PSL6 og bliver opgjort således:

Kilde: Egen tilvirkning7

2.4 Personlig indkomst
Definitionen på personlig indkomst er beskrevet i PSL § 3 stk. 1, hvori det fremgår, at den personlige indkomst
udgøres af alle indkomster, der ikke er kapitalindkomst.

Personlig indkomst kan omfatte lønindkomst, honorarer, indtægter ved personlig drevet virksomhed mv.8 Det

er af betydning for den personlige indkomst at definere om den skattepligtige er selvstændig erhvervsdrivende

eller lønmodtager. Baggrunden for dette er, at den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage

driftsomkostninger, med undtagelse af renteudgifter i den personlige indkomst, jf. PSL § 3 stk. 2. Både

lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage bidrag til pensionsindbetalinger

og AM-bidrag, hvorfor forskellen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende ligger i fradragsretten

for driftsomkostninger.

4 PSL § 1
5 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.1.1
6 PSL § 1
7 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.2.2
8 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.2.2
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2.5 Kapitalindkomst
Den samlede kapitalindkomst bliver opgjort i et nettobeløb, da kapitalindkomst både udgøres af indtægter og
udgifter. PSL § 4, stk. 1 indeholder en udtømmende liste over kapitalindkomster, heriblandt renteindtægter og
kursgevinster.

Det fremgår af PSL 4 stk. 2, at fradragsberettigede omkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og
vedligeholde kapitalindkomsten, skal fradrages i kapitalindkomsten. Der skal derfor skelnes mellem
fradragsberettigede omkostninger der vedrører kapitalindkomst og personlig indkomst, jf. § 3 stk. 2 pkt. 1.

Da kapitalindkomst opgøres efter nettoprincippet, kan kapitalindkomsten være negativ, hvilket betyder, at

kapitalindkomsten modregnes i den skattepligtige indkomst.

Ved en positiv nettokapitalindkomst har den selvstændige erhvervsdrivende et bundfradrag på 41.400 kr. i

2015 og 40.800 kr. i 2014. Såfremt den positive nettokapitalindkomst er større end bundfradraget, beskattes

den med op til 42,7 %, som udgøres af skattesatserne; bund-, top-, kommune-, evt. kirkeskat og

sundhedsbidrag. Er der modsat tale om en negativ nettokapitalindkomst, er skatteværdien af fradraget på op

til 33,6 % i både 2014 og 2015.9

2.6 Ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag består af faglige kontingenter, underholdsbidrag til ægtefæller og børn, indskud på

etableringskonto mv. 10

De ligningsmæssige fradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvor skatteværdien er på ca. 29,6 % i

201511 og 30,6 % i 201412 afhængig af bopæl, og beregnes ud fra sundhedsbidrag, kommune- og evt. kirkeskat.

Ligningsmæssige fradrag kan omfatte følgende:

 Kontingent til fagforening og a-kasse. Der er for 2015 højst fradrag for 6.000 kr. vedrørende

fagforening, og for 2014 3.000 kr., mens der ikke er noget loft for fradrag af a-kasse. 13

 Gaver til almennyttige foreninger/religiøse samfund efter LL § 8 a

 Befordringsfradrag efter LL § 9 C

 Beskæftigelsesfradrag efter LL § 9 J. Fradraget beregnes i 2015 med en procentsats på 8,05 af den

personlige indkomst og kan højst udgøre 26.800 kr., mens det for 2014 fastlægges ud fra en

procentsats på 7,65 og maksimalt kan udgøre 25.000 kr.

 Underholdsbidrag efter LL § 10

 Børnepenge efter LL § 11

9 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
10 Valg af selskabsform, side 592
11 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
12 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/
13http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789764
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2.7 Beregning af indkomstskatten
Efter PSL § 5 opgøres indkomstskatten til staten som summen af:

1. Bundskat efter § 6

2. Topskat efter § 7

3. Udligningsskat efter § 7 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning.

4. Sundhedsbidrag efter § 8

5. Skat af aktieindkomst efter § 8 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning.

6. Skat af CFC-indkomst efter § 8 b, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning

7. Skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c

2.7.1 Arbejdsmarkedsbidrag
AM-bidrag består af en skatteprocent på 8 % og beregnes af den skattepligtiges bruttoløn efter fradrag for ATP

og eget pensionsbidrag, jf. AMBL §§ 1 og 4. Indkomstskatten til staten efter PSL foretages derfor efter at AM-

bidraget er fratrukket.14

2.7.2 Bundskat
Bundskat udgør i 2015 8,08 % og i 2014 6,83 % af den personlige indkomst, tillagt positiv nettokapitalindkomst,

jf. PSL § 6. Bundskatten nedsættes med den skattemæssige værdi af personfradraget.

2.7.3 Topskat
Topskatten gælder kun for skattepligtige med en personlig indkomst der overstiger 459.200 kr. i 2015 og

449.100 kr. i 2014 efter AM-bidrag er fratrukket. Topskattesatsen er på 15 % og betales af det beløb der

overstiger topskattegrænsen.15

2.7.4 Sundhedsbidrag
Sundhedsbidraget udgør 4 % i 2015 og 5 % i 2014, og beregnes af den skattepligtige indkomst reduceret med

personfradraget. Sundhedsbidraget nedsættes med 1 % årligt frem til 2019, hvor sundhedsbidraget vil være

udfaset. I takt med sundhedsbidragets procentvise fald, vil bundskatten stige med modsvarende sats som følge

af Forårspakken 2.0.16

2.7.5 Kommuneskat
Kommuneskatten beregnes af den skattepligtige indkomst, og nedsættes med skatteværdien af
personfradraget.

Satsen for kommuneskatten afhænger af hvilken kommune den skattepligtige er bosat i, og er illustreret i bilag
1 for både 2015 og 2014.

14 Bogen om skat for selvstændige, side 29
15 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
16 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20/skattereform-2009-foraarspakke-20-%E2%80%93-information/



Page 13 of 95

2.7.6 Kirkeskat
Kirkeskatten er valgfri og betales som følge af den skattepligtiges medlemskab i den danske folkekirke. Ligesom
kommuneskatten beregnes kirkeskatten af den skattepligtige indkomst fratrukket den skattemæssige værdi af
personfradraget. Skattesatsen for kirkeskatten er ligeledes afhængig af den pågældende kommune, den
skattepligtige er bosat i.

2.7.7 Personfradrag
Alle personer der er fyldt 18 år og er fuld skattepligtige i Danmark, har ifølge PSL § 10 et personfradrag på

43.400 kr. i 2015 og 42.800 kr. i 2014. Personfradraget beregnes ud fra skatteværdien af bundskatten,

sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten.

2.7.8 Skatteloft
Skatteloftet betyder, at der efter PSL § 19 stk. 2 er fastsat en maksimal skattegrænse. Ifølge PSL § 19 stk. 1 er
den fastsatte øvre grænse på 51,95 % i 2015 og 51,7 % i 2014 for den personlige indkomst, der angiver den
maksimale skattesats ved beregningen af indkomstskatten. Skatteloftet for positiv kapitalindkomst er fastsat
til 42 %, jf. PSL § 19 stk. 2. Såfremt skattesatserne overstiger skatteloftet, beregnes der et nedslag i
topskatten.17

2.7.9 Opsummering af skattesatser og beregningsgrundlag
I nedenstående figur er de ovenfor beskrevne skatter opstillet og overskueliggjort:

Kilde: Egen tilvirkning jf. satser fra SKAT18

2.8 Eksempel på skatteberegning efter PSL
For at opsummere gennemgangen af PSL er der udarbejdet et eksempel på en beregning af den skattepligtige

indkomst, samt beregningen af skatten for 2015. I eksemplet tages der udgangspunkt i en skattepligtig person,

der er bosiddende i Københavns kommune, hvor kommuneskatten er 23,8 % og kirkeskatten 0,8 %, jf. bilag 1.

17 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
18 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningerne fremgår det, at den skattepligtige samlet set skal betale en skat på 209.054 kr. i 2015. Da

sundhedsbidrag, kommune-, bund- og topskat tilsammen udgør 50,88 %, skal der ikke beregnes skattenedslag

af den personlige indkomst. Derudover fremgår det af figur 4, at kapitalindkomsten er negativ, hvorfor der ikke

skal beregnes skattenedslag heraf.

2.9 Underskud
Virksomhedsunderskud modregnes i den personlige indkomst i indkomståret. Såfremt underskuddet overstiger

den personlige indkomst, skal modregningen ske i den positive kapitalindkomst. Hvis der efter modregning i

den personlige indkomst og positive nettokapitalindkomst fortsat er et underskud, skal det resterende

underskud i de efterfølgende år modregnes i den positive nettokapitalindkomst og derefter i den personlige

indkomst.19

19 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.8.4
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3 Virksomhedsordningen
En ny skattereform i 1987 betød, at beskatning efter PSL blev ændret således, at der ikke længere kun skulle

opgøres en skattepligtig indkomst, men også en personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Denne

ændring i opdelingen førte til, at de erhvervsdrivende mistede den fulde fradragsværdi for en række

erhvervsmæssige udgifter. Som led i skattereformen blev det derfor besluttet, at der skulle indføres en ordning

for selvstændige erhvervsdrivende, der stadig sikrede fuld fradragsret for erhvervsmæssige udgifter, hvilket i

dag kendes som virksomhedsordningen. 20 VSO har gjort det muligt for erhvervsdrivende at få fuldt

rentefradrag, samt opnå skattemæssige fordele som beskrives nedenfor.

3.1 Formålet med virksomhedsordningen
Formålet med indførslen af VSO var at ligestille personligt drevne virksomheder med virksomheder drevet i

selskabsform.

Fordelene ved anvendelse af VSO frem for beskatning efter PSL udgøres af følgende punkter:

1. Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter

2. Indkomstudjævning

3. Konsolidering af virksomheden

4. Besparelse af AM-bidrag

Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter

Det fulde fradrag for renteudgifter opnås ved, at de erhvervsmæssige renteudgifter kan fratrækkes i den
personlige indkomst, da nettorenteudgifterne fratrækkes i virksomhedens resultat. Renteudgifterne ved VSO
kan derfor fradrages på lige fod med de driftsomkostninger, der skal erhverve, sikre og vedligeholde
indkomsten. 21

Skatteværdien af rentefradraget er derfor højere i VSO end ved beskatning ifølge PSL, da renteudgifterne ifølge
PSL fradrages i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien kun er på ca. 33,6 %, afhængig af skattesatserne i den
pågældende kommune. 22

Indkomstudjævning

VSO kan benyttes til at udjævne indkomster som følge af svingende resultater i virksomheden, da den giver
mulighed for, at overskud opspares i virksomheden mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % i
2015 og 24,5 % i 2014. 23 Virksomhedsejeren kan derfor udjævne sin personlige indkomst således, at der spares
op i virksomheden til mindre overskudsgivende år, og at virksomhedsejeren undgår betaling af topskat på 15 %.

Konsolidering af virksomheden

VSO’s mulighed for at opspare overskuddet indeholder ikke blot en skattemæssig fordel, men styrker også

virksomhedens økonomiske robusthed, hvilket kan gavne virksomheden i mange forskellige henseender, både

på kort og lang sigt. En større økonomisk styrke og fleksibilitet vil eksempelvis forbedre virksomhedens

20 Grundlæggende skatteret 2014, side 463
21 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.1.2
22 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
23 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.1.2
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kreditværdighed, hvilket kan have betydning for de finansielle udgifter og lånemuligheder, samtidig med at

virksomheden har større handlekraft til at agere over for markeds- og konkurrenceforhold.

Besparelse af AM-bidrag

Såfremt virksomheden har flere renteudgifter end renteindtægter, bliver beregningsgrundlaget for AM-bidrag
mindre, da erhvervsmæssige renter fradrages i den personlige indkomst. Ved anvendelse af PSL’s regler,
beregnes der ikke AM-bidrag af erhvervsmæssige renter, idet disse indgår i kapitalindkomsten.24

3.2 Nye regler i virksomhedsordningen
Der blev den 9. september 2014 vedtaget et lovgivningsmæssigt indgreb i VSO, som har betydning for den
selvstændige erhvervsdrivende i nedenstående tilfælde.

Negativ indskudskonto

En del af lovændringen, jf. lov nr. 992 betyder, at såfremt indskudskontoen er negativ primo eller ultimo, kan

der fra og med den 11. juni 2014 ikke spares op i VSO. Der er mulighed for at foretage opsparing i

virksomheden frem til den 10. juni 2014, hvorefter dette ikke længere vil være muligt så længe

indskudskontoen er negativ.

Der er for 2014 vedtaget en overgangsregel som dikterer, at hvis den negative indskudskonto primo og ultimo

2014 med tillæg for eventuelle sikkerhedsstillelser, ikke overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr., vil der

stadig være mulighed for opsparing i VSO. Fra 2015 finder bagatelgrænsen ikke anvendelse, hvilket betyder, at

en negativ indskudskonto fra 2015 vil forbyde opsparing i virksomheden under VSO.

Sikkerhedsstillelser

Stilles der sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver fra og med den 11. juni 2014, anses det laveste

beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsen for overført til den erhvervsdrivende. En

sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014 skal derfor beskattes hos den erhvervsdrivende i indkomståret, hvor

der er stillet sikkerhed for virksomhedens aktiver.

Har den erhvervsdrivende stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld før den 11. juni 2014, gælder

der dog særlige regler. Den erhvervsdrivende bliver i dette tilfælde ikke beskattet af sikkerhedsstillelsen i den

personlige indkomst i indkomståret, men skal senest primo 2018 have indfriet sikkerhedsstillelserne. Eksisterer

sikkerhedsstillen stadig primo 2018, vil den erhvervsdrivende blive beskattet af eventuelt opsparet overskud

for perioden den 11. juni 2014 – 31. december 2017. Endvidere vil den erhvervsdrivende fra 2018 og

fremadrettet ikke have mulighed for opsparing af overskud før sikkerhedsstillelsen er blevet indfriet. 25

Rentekorrektionssats

Fra og med indkomstårets 2015 beregnes en ny rentekorrektionssats, som vil udgøres af kapitalafkastsatsen
tillagt 3 %-point. Dette indgreb er foretaget for at udligne den skattefordel, der tidligere har været ved at have
private renteudgifter i VSO.26

24 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2
25 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
26 http://www.pwc.dk/da/nyt/skat/hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordningen.jhtml
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3.3 Kriterier for anvendelse af virksomhedsordningen
I VSO er der en række krav der skal være opfyldt for, at ordningen kan anvendes. Kravene handler om, at der

skal opgøres en indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast, som vil blive gennemgået nærmere

nedenfor.

3.3.1 Selvstændige erhvervsdrivende personer
Ifølge VSL § 1, stk. 1 kan VSO anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Såfremt den

skattepligtige driver flere virksomheder, skal samtlige virksomheder behandles som én virksomhed ved

anvendelse af VSO. 27

3.3.2 Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen
Den selvstændige erhvervsdrivende kan frit vælge om VSO skal anvendes for et givent indkomstår. Såfremt den

skattepligtige vælger at benytte ordningen, skal valget træffes med en positiv tilkendegivelse herom i

selvangivelsen for indkomståret. Den selvstændige erhvervsdrivende kan senest den 30. juni i det

efterfølgende indkomstår ændre beslutningen om hvorvidt VSO skal anvendes.

Beskatning efter VSO har kun virkning for ét indkomstår af gangen, hvorfor der fra år til år kan skiftes mellem

beskatning efter PSL og VSO. Hvis VSO ønskes anvendt i det efterfølgende år, skal dette igen tilkendegives i

selvangivelsen. 28

3.3.3 Regnskabsmæssige krav
Det er en betingelse for at anvende VSO, at der udarbejdes et selvstændigt virksomhedsregnskab, der opfylder

bogføringslovens krav. Bogføringen skal desuden være tilrettelagt således, at der sker en adskillelse mellem

virksomhedsøkonomien og privatøkonomien.29 Årsagen til adskillelsen skyldes, at privatøkonomien bliver

beskattet efter PSL, mens virksomhedsøkonomien beskattes efter VSL.

Aktiver, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan som hovedregel ikke indgå i VSO. Dog kan den

erhvervsmæssige del, eller den del der ikke tjener som bolig for ejeren, indgå i VSO. Desuden er der mulighed

for at medtage blandet benyttede biler, telefon, datakommunikationsforbindelser og computere i VSO. 30

Aktier omfattet af ABL og uforrentede obligationer kan ikke indgå i VSO, medmindre den skattepligtige er

næringsdrivende med sådanne værdipapirer. 31

Der er desuden krav om, at den skattepligtige skal opstille følgende specifikationer:

 Indskudskonto, jf. VSL § 3

 Kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § 8

 Kapitalafkast, jf. VSL § 7

 Opsparingskonto, jf. VSL § 10

27 VSL § 2 stk. 3.
28 Grundlæggende skatteret, side 464
29 VSL § 2 stk. 1
30 VSL § 1 stk. 3
31 VSL § 1 stk. 2
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3.4 Indskudskonto
Indskudskontoen er et udtryk for den egenkapital, som den selvstændige har indskudt i VSO, og som kan føres

ud af virksomheden uden beskatning i henhold til hæverækkefølgen, som beskrives under punkt 3.9.32

Indskudskontoen skal opgøres ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor VSO første gang anvendes,

hvorefter kontoen reguleres årligt på baggrund af opgørelsen. Ved regulering af indskudskontoen lægges årets

indskud til, mens overførsler til den selvstændige, der ikke udgøres af virksomhedens overskud, fratrækkes.33

Indskud i virksomheden er et udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra privatøkonomien til

virksomhedsøkonomien, dog med undtagelse af værdier bogført under mellemregningskontoen, som beskrives

under punkt 3.6. Omvendt er hævninger udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra

virksomhedsøkonomien til privatøkonomien. 34

Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver i virksomheden fratrukket virksomhedens gæld. 35

Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL § 3 stk. 3

3.4.1 Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto
Aktiver og passiver værdiansættes ud fra VSL § 3, stk. 4. Nedenfor vil der blive gennemgået hvordan specifikke

aktivposter og gæld værdiansættes.

Fast ejendom

Fast ejendom værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved

indkomstårets begyndelse. Såfremt værdiansættelsen sker ud fra ejendomsværdien, skal værdien reduceres

med byrder, der ikke er taget hensyn til i vurderingen af ejendomsværdien. Har der været forbedringer eller

ombygninger, der ikke er medregnet i vurderingen af ejendomsværdien, skal anskaffelsessummen af

forbedringerne tillægges.

Er der ikke fastsat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdi senest den 1. oktober forud for

indkomstårets begyndelse, med tillæg for eventuel ikke medtaget anskaffelsessum af forbedringer og

ombygning.

For at undgå, at den skattepligtige træder ind og ud af VSO for at opnå skattemæssige fordele ved

værdiansættelsen af ejendommen, er der indsat en værnsregel, jf. VSL § 3, stk. 7. Værnsreglen betyder, at

såfremt en selvstændig erhvervsdrivende træder ind og ud af ordningen, skal ejendommen ved indtrædelse i

ordningen medregnes til den værdi, som den indgik med på indskudskontoen sidst VSO blev benyttet.

32 Grundlæggende skatteret, side 466
33 VSL § 3 stk. 2 og stk. 6
34 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.1
35 Grundlæggende skatteret, side 466
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Værnsreglen er dog kun gældende, hvis den selvstændige indtræder i VSO inden for en periode på 5 år efter sin

udtræden. 36

Driftsmidler og skibe

Driftsmidler og skibe værdiansættes til den afskrivningsberettigede saldoværdi, hvor en eventuel negativ saldo

ikke kan fradrages i indskudskontoen. Delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe opgøres som

den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Andre løsøregenstande medregnes til

handelsværdien.37

Varelager

Varelagre kan værdiansættes på tre måder, jf. VLL § 1, stk. 1-3:

1. Dagsprisen ved regnskabsårets afslutning

2. Indkøbspris med tillæg af fragt, told og lignende

3. Fremstillingsprisen, under forudsætning af, at varen er fremstillet i egen virksomhed. 38

Goodwill

Goodwill værdiansættes til den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret for afskrivninger.

Øvrige aktiver

Øvrige aktiver værdiansættes som anskaffelsessummen med fradrag for skattemæssige afskrivninger. Såfremt

anskaffelsessummen er omregnet til en kontantværdi, skal denne værdi bruges.

Gæld

Gæld skal opgøres til kursværdien.39

3.4.2 Negativ indskudskonto
En negativ indskudskonto opstår ved, at virksomhedens gæld overstiger aktiverne. Den negative indskudskonto
kan forekomme ved, at den erhvervsdrivende har indskudt privat gæld i VSO, hvilket betyder, at der skal
beregnes en rentekorrektion. Korrektionen beregnes ud fra den skattemæssige værdi af de renteudgifter, som
den selvstændige skulle betale, såfremt lånet var optaget i et pengeinstitut eller lignende.40 Rentekorrektionen
har derfor til formål at sikre, at selvstændige erhvervsdrivende ikke udnytter VSO’s skattemæssige fordele i
privat henseende.41

Der er dog mulighed for at nulstille den negative indskudskonto, hvis den selvstændige kan dokumentere, at
der kun indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Er årsagen til den negative indskudskonto udelukkende
gæld i virksomheden, skal der ikke foretages en rentekorrektion.

Når indskudskontoen er positiv, sondres der normalt ikke mellem erhvervsmæssig og privat gæld. Den
selvstændige har dermed mulighed for at trække sine private renteudgifter fra i virksomhedens indkomst.

36 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
37 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
38 VLL § 1 stk. 1-3
39 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
40 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.1
41 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.1



Page 20 of 95

Dog opnår den selvstændige erhvervsdrivende ikke skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i
virksomheden, da kapitalafkast og rentekorrektion, som beskrevet nedenfor, modvirker dette. 42

3.5 Rentekorrektion
Rentekorrektion anvendes i tilfælde af, at der er foretaget private hævninger fra virksomhedsøkonomien til

privatøkonomien i VSO. Formålet med rentekorrektionen er at neutralisere de skattemæssige fordele ved at

indskyde privat gæld i virksomheden. Rentekorrektionen sikrer dermed, at skatteværdien af renterne er den

samme, som hvis gælden holdes uden for virksomheden. 43

Rentekorrektionen skal lægges til i den personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten.

Der skal beregnes rentekorrektion i to tilfælde:

1. Når indskudskontoen er negativ, jf. VSL § 11, stk. 1

2. Hvis der i samme indkomstår sker både hævning og indskud på indskudskontoen, jf. VSL § 11, stk. 2

3.5.1 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto
Der skal foretages rentekorrektion, når saldoen på indskudskontoen er negativ ved enten indtræden i VSO eller

ved indkomstårets udløb.

Rentekorrektionsbeløbet bliver beregnet ud fra kapitalafkastsatsen. Fra 2015 skal kapitalafkastsatsen tillægges

3 %-point, som en del af lovændringen i VSO, når rentekorrektionen beregnes. I afsnit 3.7.2 bliver det forudsat,

at kapitalafkastsatsen for 2015 er 1 %, da denne endnu ikke er fastsat. Rentekorrektionssatsen for 2015 er

derfor 4 % ud fra denne forudsætning, hvilket også fremgår af beregningen i figur 7.

Beregning af rentekorrektion foretages ud fra følgende:

1. Indskudskonto primo og ultimo sammenlignes med kapitalafkastgrundlag primo og ultimo. De mest

negative beløb fra henholdsvis indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget markeres.

2. Det mindst negative beløb fra indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er det beløb

rentekorrektionen beregnes ud fra

3. Rentekorrektionen kan ikke overstige virksomhedens samlede nettofinansieringsudgifter. 44

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT45

42 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.4
43 Lærebog om indkomstskat, side 225
44 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.11
45 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.11
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3.5.2 Hævninger og indskud i samme indkomstår
Selvom den selvstændige erhvervsdrivende hæver et beløb i begyndelsen af et indkomstår og genindskyder

samme beløb senere samme år, skal der ske rentekorrektion. Årsagen hertil er, at privatøkonomien opnår en

rentebesparelse på bekostning af virksomhedsøkonomien. 46

Grundlaget for rentekorrektionen er summen af de værdier, der er overført til den selvstændige i

hæverækkefølgen, der behandles under punkt 3.9.

Rentekorrektionen beregnes som summen af hævningerne ganget med rentekorrektionssatsen. Såfremt

indskuddene i løbet af året er mindre end hævningerne, beregnes rentekorrektionen dog ud fra indskuddet. 47

Kilde: Egen tilvirkning

3.6 Mellemregningskonto
Da det er en betingelse i VSO at adskille privatøkonomien fra virksomhedsøkonomien, skal opdelingen ske på
en mellemregningskonto. En mellemregningskonto er et udtryk for overførsler fra den selvstændiges
privatøkonomi til virksomheden, som ikke forrentes. Forskellen mellem en indskudskonto og en
mellemregningskonto er, at indskudskontoen anses for et indskud på egenkapitalen, som den erhvervsdrivende
har i VSO, mens mellemregningskontoen anses som gæld til den erhvervsdrivende. Beløb på
mellemregningskontoen kan derfor hæves skattefrit uden om hæverækkefølgen.

Saldoen på mellemregningskontoen må ikke blive negativ, da det vil være udtryk for, at den erhvervsdrivende
har private lån i virksomheden. Bliver saldoen på mellemregningskontoen negativ, skal saldoen udlignes ved en
overførsel i henhold til hæverækkefølgen. 48

Der kan ikke bogføres på mellemregningskontoen på det tidspunkt VSO anvendes første gang, hvorfor kontoen
først kan benyttes efterfølgende.49

3.7 Kapitalafkast
Kapitalafkast er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændige
erhvervsdrivendes investering i virksomheden.50 Kapitalafkastet opgøres som kapitalafkastgrundlaget ganget
med kapitalafkastsatsen, og kan ikke blive negativt eller overstige årets skattepligtige overskud i
virksomheden.51

46 Lærebog om indkomstskat, side 225
47 Lægebog om indkomstskat, side 225
48 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.6
49 VSL § 4a stk. 2
50 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.1
51 Lærebog om indkomstskat, side 228
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Kapitalafkastet er en del af virksomhedens skattepligtige resultat og beskattes som kapitalindkomst, mens det
fratrækkes i den personlige indkomst, medmindre afkastet bliver opsparet i VSO. 52

I nedenstående figur fremgår fordelingen af kapitalafkast og det resterende overskud.

Kilde: Egen tilvirkning53

3.7.1 Kapitalafkastgrundlag
Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den investerede kapital i virksomheden. For virksomheder der

indtræder i VSO, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres primo i det indkomstår virksomheden indtræder, mens

det for nyetablerede virksomheder skal opgøres ved virksomhedens start.54

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL § 8

Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, skal kapitalafkastet sættes til 0 kr.

3.7.2 Kapitalafkastsats
Kapitalafkastsatsen er en forrentningsprocent der udtrykker overskuddet af den investerede kapital.

Kapitalafkastsatsen fastsættes en gang årligt og beregnes på baggrund af Danmarks Nationalbanks opgjorte

kassekreditrente af de første 6 måneder af indkomståret, hvorfor kapitalafkastsatsen for 2015 endnu ikke er

fastsat. 55 Kapitalafkastsatsen for 2014 udgjorde 2 % og det forudsættes, at satsen for 2015 er 1 % på baggrund

af det nuværende lave renteniveau.

3.7.3 Værdiansættelse
Kapitalafkastgrundlaget værdiansættes som udgangspunkt med samme værdier som indskudskontoen, hvorfor
der henvises til gennemgangen af værdiansættelse på indskudskontoen under punkt 3.4.

52 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.9.1
53 Grundlæggende skatteret 2014, side 468
54 VSL § 8 stk. 1
55 VSL § 9
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En væsentlig forskel i værdiansættelsen af kapitalafkastgrundlaget kontra indskudskontoen forekommer dog
ved værdiansættelse af fast ejendom.

Fast ejendom blev på indskudskontoen værdiansat til den kontante anskaffelsessum, eller ejendomsværdien
ved indkomstårets begyndelse med fradrag af eventuelle byrder og tillæg af eventuelle forbedringer og
ombygninger, der ikke er taget hensyn til i vurderingen.

I kapitalafkastgrundlaget værdiansættes fast ejendom til den kontante anskaffelsessum. Har den selvstændige
haft udgifter til ombygning og forbedringer, skal udgifterne indgå i kapitalafkastgrundlaget det første år efter
den selvstændige erhvervsdrivende har haft udgiften. Udgiften skal dog ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget,
hvis udgifterne er trukket fra ved opgørelsen af virksomhedens resultat.

Valget af værdiansættelsesmetode på fast ejendom træffes årligt.

3.7.4 Beregning af kapitalafkast
Der er udarbejdet følgende eksempel på beregningen af kapitalafkastet:

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT56

Der er følgende kommentarer til beregningen af kapitalafkastet i figur 11:

Eksempel 1

Kapitalafkastet er beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget ganget med kapitalafkastsatsen. Da det beregnede

kapitalafkast er mindre end årets skattepligtige overskud, tages der udgangspunkt i denne beregning.

Eksempel 2

Det beregnede kapitalafkast er i eksempel 2 på 5.000 kr., hvilket modsat eksempel 1, er større end årets
skattepligtige overskud. Eftersom kapitalafkastet ikke må overstige årets skattepligtige overskud, fastsættes
kapitalafkastet til det skattepligtige overskud på 4.000 kr.

Eksempel 3

Kapitalafkastgrundlaget er negativt, hvilket betyder, at kapitalafkastet sættes til 0 kr.

3.7.5 Den selvkontrollerende effekt
VSO giver mulighed for at medtage privat gæld, og dermed opnå fuldt rentefradrag i den personlige indkomst.

For ikke at kunne misbruge ordningen indeholder VSO en selvkontrollerende effekt, da indskydelse af privat

gæld i virksomheden vil betyde, at kapitalafkastgrundet og dermed kapitalafkastet bliver mindre. Derfor skal

den selvkontrollerende effekt umiddelbart bevirke, at den erhvervsdrivende ikke kan få rentefradrag. Dog

fungerer den selvkontrollerende effekt ikke nødvendigvis optimalt, da private lån ofte bliver forrentet til en

højere rente end kapitalafkastsatsen. Det betyder, at det ofte vil være en god idé for den erhvervsdrivende at

56 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.2.9.2
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medtage privat gæld i virksomheden, da den erhvervsdrivende vil opnå en besparelse. Den erhvervsdrivende

bør dog være opmærksom på de nye vedtagne regler, som betyder, at såfremt der medtages privat gæld, som

kan medvirke til, at indskudskontoen bliver negativ, vil virksomhedsejeren ikke kunne opspare overskuddet.

Medtager den selvstændige så meget privat gæld, at kapitalafkastgrundlaget bliver negativt, vil det have den

betydning, at der ikke beregnes et kapitalafkast i virksomheden. Der skal samtidig beregnes en rentekorrektion

af indskudskontoen, såfremt denne er negativ eller hvis der er foretaget hævninger og indskud i året, jf. punkt

3.5. Da rentekorrektionssatsen efter de nye regler er tillagt 3 % fra 1. januar 2015, er der i højere grad tale om

en selvkontrollerende effekt, hvor den erhvervsdrivende ikke har samme mulighed for at opnå en besparelse

ved at indskyde privat gæld i virksomheden.

3.8 Opsparet overskud og hævning i senere indkomstår
Når virksomhedens overskud er opgjort, giver VSO mulighed for en opdeling af overskuddet i et opsparet

overskud og et hævet overskud, som vist i figur 9.

3.8.1 Opsparet overskud
Det opsparede overskud skal kun beskattes med en proportional sats svarende til selskabsskatteprocenten, der
er på 23,5 % i 2015 og 24,5 % i 2014. Det opsparede overskud skal derfor ikke medregnes i den skattepligtige
indkomst for indkomståret, da den resterende skattebetaling udskydes til det indkomstår, hvor hævningen
foretages. Det opsparede overskud bidrager derfor til en konsolidering og styrkelse af virksomhedens økonomi,
da 76,5 % af virksomhedens opsparede overskud i 2015 reinvesteres i virksomheden og dermed styrker evnen
til at generere en fremtidig indtjening.

Det opsparede overskud skal desuden registreres på en selvstændig konto fratrukket den foreløbige
virksomhedsskat, hvorefter den vil indgå i virksomhedens egenkapital. 57

Den maksimale opsparing i virksomheden beregnes på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

3.8.2 Hævet overskud
Der findes to typer af hævet overskud:

Hævet kapitalafkast

Det hævede kapitalafkast i indkomståret beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst, jf. afsnit 3.7.

Derfor vil det hævede kapitalafkast som udgangspunkt heller ikke indgå i beregningsgrundlaget for AM-

bidrag.58

57 Grundlæggende skatteret 2014, side 467
58 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
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Hævet resterende overskud

Når et opsparet overskud hæves i et senere indkomstår, skal det beskattes som personlig indkomst, hvor
beskatningsprocenten reguleres med den foreløbige virksomhedsskat, der er betalt i indkomståret for
opsparing i virksomheden. Det hævede overskud kan både vedrøre faktiske hævninger i indkomståret, samt
hensatte beløb til senere faktisk hævning, og skal indgå i beregningsgrundlaget for AM-bidrag.59

3.9 Hæverækkefølgen
Overførsler af værdier fra virksomhedens økonomi til den selvstændige erhvervsdrivendes private økonomi
skal ske i en bestemt rækkefølge, kaldt hæverækkefølgen. Formålet med hæverækkefølgen er at sikre en
effektiv beskatning af de beløb, der hæves i VSO.

Virksomhedsskat og rentekorrektion hæves dog uden om hæverækkefølgen. 60

Hæverækkefølgen, som er beskrevet i VSL § 5, er illustreret nedenfor. Sker der hævninger fra virksomheden,
skal det foretages i den illustreret rækkefølge:

Kilde: Egen tilvirkning61

Der er tre typer af hævninger fra VSO til privatøkonomien:

3.9.1 Beløb, der faktisk overføres
Beløb, der faktisk er overført, kan eksempelvis bestå af kontanter der bogføres via kassebeholdning, eller
penge hævet i virksomhedens bankbeholdning. Desuden kan det bestå af driftsmidler og andre aktiver, der er
registreret i virksomhedens regnskab.

3.9.2 Beløb, der anses for overført
Beløb, der anses for overført, kan eksempelvis være privat kørsel i en bil eller privat rådighed over en telefon,
som er en del af VSO. Værdien heraf vil blive tillagt virksomhedens indkomst og anses herefter for overført til
den erhvervsdrivende.

3.9.3 Beløb, der er hensat til senere hævning
Hensatte beløb skal beskattes i det indkomstår, som overførslen vedrører, og kan dermed hæves skattefrit ved
den faktiske hævning. Beløb, der er hensat til senere hævning skal bogføringsmæssigt være overført fra
virksomheden til privatøkonomien inden fristen for selvangivelse for indkomståret, som er den 1. juli i det

59 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
60 VSL 5 stk. 2 og stk. 3
61 Grundlæggende skatteret, side 468
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efterfølgende år. For hensættelser til senere hævning gælder det også, at der ikke må foretages hævninger fra
indskudskontoen.62

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

foretaget fra virksomheden til privatøkonomien i indkomståret.

Fordelingen af hævningerne sker i en prioriteret rækkefølge, som er illustreret nedenfor:

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT63

Såfremt den selvstændige ikke har overført et beløb svarende til de tvungne overførsler ved indkomstårets

afslutning, skal det hensættes til senere hævning eller føres over på indskudskontoen.64

3.11 Indkomstopgørelse
Den skattepligtige indkomst er alle skattepligtige indtægter fratrukket alle fradragsberettigede udgifter. Den
selvstændige erhvervsdrivende får derfor fuld skatteværdi af alle driftsomkostninger, herunder også
renteudgifter, der er tilknyttet virksomheden. 65

Det er et krav, at der foretages korrekt periodisering af renter, jf. VSL § 6, stk. 2. Ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst skal faktiske overførsler fratrækkes, og beløb som anses for overført skal tillægges.
Herunder skal beløb vedrørende faglige kontingenter tillægges, da disse ikke er fradragsberettigede. Dog kan
den selvstændige erhvervsdrivende få fradrag i sine ligningsmæssige fradrag på op til 6.000 kr., jf. LL § 13.

62 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.1
63 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.3
64 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.3
65 Bog og indkomstskat, side 467
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Nedenfor er illustreret opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

3.12 Overskudsdisponering
Som anført i figur 9 kan virksomhedens overskud enten blive opsparet til en proportional skatteprocent på 23,5
%, eller hæves som personlig indkomst og blive beskattet op til 51,95 %. 66

Ved overskudsdisponeringen kan den selvstændige vælge at opspare så meget som muligt, og dermed undgå at
betale topskat.

Ved hjælp af overskudsdisponering i et såkaldt kassesystem, kan den selvstændige erhvervsdrivende vælge
hvor meget af det resterende overskud der skal hæves og beskattes som personlig indkomst, og hvor meget
der skal opspares i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 %

Kassesystemet er illustreret nedenfor:

Figur 16: Overskudsdisponering

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

Figuren illustrerer fordelingen af virksomhedens overskud, hvorfra det kan tilrettelægges således, at det
hævede overskud til personlig beskatning kun udgør et beløb op til topskattegrænsen.

66 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser



Page 28 of 95

3.13 Underskud
Ved anvendelse af VSO gælder en særlig rækkefølge for modregning af underskud.

Underskud skal modregnes i følgende rækkefølge:

1. Virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat

2. Positiv nettokapitalindkomst

3. Anden personlig indkomst uden for VSO

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13

3.13.1 Opsparede overskud
Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat, sker
modregningen i virksomhedsindkomsten. Er det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskatten større
end årets underskud, skal der ske modregning efter FIFO-princippet, dvs. det tidligst opsparede overskud skal
først modregnes i underskuddet. Kontoen for opsparet overskud skal reduceres med det beløb, der modregnes
på kontoen. Beløbet kan opgøres som en procentdel af underskuddet. Såfremt underskuddet modregnes i
overskud mellem 2007-2013 vil kontoen for opsparede overskud blive reduceret med 75 %, mens det i 2014 vil
være 75,5 %, 67som følge af den løbende ændret skattesats.

3.13.2 Positiv nettokapitalindkomst
Er virksomhedens underskud større end det opsparede overskud, skal det resterende underskud modregnes i
den evt. positive nettokapitalindkomst.68 Modregningen af kapitalindkomsten fradrages i den skattepligtige
indkomst, jf. VSL § 13 stk. 4.

3.13.3 Anden personlig indkomst
Såfremt underskuddet ikke kan modregnes fuldt ud i det opsparede overskud og den positive
nettokapitalindkomst, skal modregningen ske i den personlige indkomst.69 Modregningen af underskuddet i
den personlige indkomst skal fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. VSL § 13 stk. 4.

3.13.4 Senere indkomstår jf. PSL § 13
Kan virksomhedens underskud ikke modregnes fuldt ud i den gennemgåede rækkefølge, skal underskuddet
modregnes i senere indkomstår. Der beregnes skat af det resterende underskud, med beskatning af
underskuddet i sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat. Skatteværdien af underskuddet modregnes i
skatteberegningen.

Efterfølgende underskud fremføres til fradrag i den skattepligtiges indkomst for de efterfølgende indkomstår.

4 Kapitalafkastordningen
KAO blev indført i 1993 som et mere forenklet alternativ til VSO. Forenklingen kommer først og fremmest til

udtryk ved, at der ikke stilles de samme regnskabsmæssige krav til KAO, som der stilles til VSO. Derudover er

der ikke krav om indskudskonto og mellemregningskonto, som er gældende i VSO. Årsagen til, at

67 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
68 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
69 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
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mellemregningskontoen ikke er et krav i KAO skyldes, at der ikke er krav om adskillelse af virksomhedsøkonomi

og privatøkonomi.

Selvom KAO er enklere end VSO, opnås nogle af de samme fordele i KAO:

 Rentefradragsværdi

 Forrentning af egenkapital

 Indkomstudjævning

Ved anvendelse af KAO skal kapitalafkastgrundlaget oplyses, jf. § 23 i bekg. Nr. 594 af 12. juni 2006.

I KAO opgøres personlig indkomst og kapitalindkomst efter reglerne i PSL. Renteindtægter og renteudgifter

indgår derfor ved opgørelsen af kapitalindkomsten uden hensynstagen til, om de har privat eller

erhvervsmæssig karakter. 70

Der skal i KAO dernæst opgøres et kapitalafkast af samtlige erhvervsmæssige aktiver. Den del af virksomhedens

overskud, der kan henføres til forrentning af denne bruttoformue, fragår herefter i den personlige indkomst og

lægges til i kapitalindkomsten.71 Kapitalafkastet tilgodeses dermed på lige fod med VSO, samtidig med at den

opgjorte kapitalindkomst får karakter af en forrentning af egenkapitalen.72

4.1 Kriterier for anvendelse af ordningen
KAO kan anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som enten er fuldt eller

begrænset skattepligtige i Danmark, jf. VSL § 22 a stk. 1.

KAO skal ligesom VSO vælges ved en positiv tilkendegivelse herom for hvert indkomstår, hvilket giver

fleksibiliteten til at træde ind og ud af KAO på samme måde som i VSO.

4.1.1 Regnskabsmæssige krav
KAO’s forenklede regnskabsmæssige krav betyder, at der ikke er de samme administrative tunge krav til KAO

som VSO. Der er bl.a. ikke krav om udarbejdelse af regnskab, hvorfor kravet udelukkende går ud på, at

bogføringsloven og mindstebekendtgørelsen overholdes.

Desuden er der ikke i KAO krav om adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi.73

4.2 Kapitalafkastgrundlaget
Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 22 a stk. 5, og skal opgøres primo

hvert år. Kapitalafkastgrundlaget opgøres som udgangspunkt på samme måde som i VSO, dog med den

undtagelse, at følgende aktiver ikke skal medregnes:

 Konkursindkomst

 Kontante beløb

 Finansielle fordringer, bortset fra varedebitorer

70 Lærebog om indkomstskat, side 240
71 VSL § 22 a stk. 1 og PSL § 4 stk. 1 nr. 3a
72 Lærebog om indkomstskat, side 241
73 Lærebog om indkomstskat, side 240
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4.2.1 Aktiver der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget
I VSL § 22 a stk. 7 er opremset hvilke aktiver, der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget. I

kapitalafkastgrundlaget tillades konkursindkomst efter konkursskattelovens § 6 ikke at indgå. Derudover kan

kontante beløb og fordringer, bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser, ikke indgå.

Aktier og andre finansielle aktiver kan ligeledes ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget. Endvidere gælder det for

igangværende arbejder for fremmed regning, at kun nettoværdien kan indgå.

Den sammenlagte værdi af igangværende arbejder, varelagre og fordringer erhvervet ved salg og

tjenesteydelser kan kun indgå, hvis denne værdi overstiger værdien af gæld ved varer og tjenesteydelser.

Nedenfor er vist et eksempel på en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Kilde: Egen tilvirkning

Beregningen af kapitalafkastgrundlaget er vist i de to ovenstående figurer. Eftersom varedebitorer,

igangværende arbejder og varelager overstiger varekreditorer, er det overskydende beløb medtaget i

beregningen af kapitalafkastgrundlaget.

4.3 Kapitalafkast
Kapitalafkastet er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændige

erhvervsdrivendes aktiver i virksomheden.

Kapitalafkastet trækkes fra i den personlige indkomst og lægges til i kapitalindkomsten. På den måde får den

selvstændige erhvervsdrivende fradrag i den personlige indkomst for de renteudgifter, der er knyttet til

finansieringen af de erhvervsmæssige aktiver.

Kapitalafkastet beregnes på samme som i VSO, jf. punkt 3.7.

Størrelsen på kapitalafkastet maksimeres efter VSL § 22 a stk. 3, da det ikke må overstige den største

talmæssige værdi af enten:

 Den personlige nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter PSL § 3

 Negativ nettokapitalindkomst før fradrag af kapitalafkast efter PSL § 4
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4.3.1 Den positive nettoindkomst
Den positive nettoindkomst opgøres som bruttoindkomsten med fradrag af driftsomkostninger, afskrivninger

mv. Desuden skal beløb, der henlægges til konjunkturudligning, som beskrevet nedenfor, fratrækkes ved

opgørelsen af den positive nettoindkomst. Dog skal henlagt konjunkturudligningsbeløb medregnes ved

opgørelsen af den personlige nettoindkomst for det indkomstår, det opsparede beløb hæves.

4.3.2 Negativ kapitalindkomst
Ved opgørelsen af nettoindkomsten ses bort fra kapitalafkast efter KAO og negativ kapitalindkomst efter PSL §

4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13. 74

Hvis nettoindkomsten er negativ, skal den sættes til nul. Modsætningsvis, hvis nettokapitalindkomsten er

positiv, skal den sættes til nul ved kapitalafkastberegningen.

Hvis den ene faktor af enten nettoindkomsten eller kapitalindkomsten er nul, så afgør den anden

kapitalafkastets størrelse. Er begge faktorer nul, sættes kapitalafkastet til 0 kr. 75

Nedenfor er vist et eksempel på maksimeringsreglen:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKAT’s juridiske vejledning C.C.5.3.1.2

Der er følgende kommentarer til figur 19:

Eksempel 1

Efter maksimeringsreglen gælder det, at såfremt det beregnede kapitalafkast er mindre end nettoindkomst og

negativ nettokapitalindkomst, skal kapitalafkastet udgøre det beregnede kapitalafkast.

Eksempel 2

Da nettoindkomsten er negativ, skal kapitalafkastet sættes til nul. Nettokapitalindkomsten er desuden positiv,

og sættes derfor også til nul. Da begge faktorer er nul er kapitalafkastet nul.

Eksempel 3

Nettoindkomsten er negativ og fastsættes derfor til nul. Da den negative nettokapitalindkomst er mindre end

det beregnede kapitalafkast, tages der udgangspunkt i dette beløb.

Eksempel 4

Nettokapitalindkomsten er positiv og fastsættes derfor som udgangspunkt til nul. Da nettoindkomsten derimod

er positiv og mindre end det beregnede kapitalafkast, fastsættes kapitalafkastet efter nettoindkomsten.

74 Virksomhedsskatteloven med kommentarer, side 380
75 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.3.2.2.2.
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4.4 Konjunkturudligning
Ved anvendelse af KAO har den selvstændige mulighed for at foretage henlæggelse til konjunkturudligning.

Formålet med henlæggelse til konjunkturudligning er, at der på samme måde som ved opsparing i VSO kan

foretages indkomstudjævning overfor svingende virksomhedsoverskud.

Konjunkturudligningskontoen minder derfor om kontoen for opsparet overskud i VSO.

Konjunkturudligningskontoen indeholder dog en væsentlig begrænsning om, at der højst kan foretages

henlæggelse på 25 % af overskuddet, og at beløbet minimum skal være på 5.000 kr. i henlæggelsesåret. Det er

desuden et krav, at der sker en binding af det opsparede beløb på en konto i et pengeinstitut i minimum 3

måneder, og at henlæggelsen skal indtægtsføres indenfor 10 år. 76

Vælger den selvstændige erhvervsdrivende at indtægtsføre et beløb fra konjunkturudligningskontoen i et

indkomstår, kan der ikke i samme indkomstår henlægges til konjunkturudligningskontoen. På samme måde

som i VSO, betales der en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % af det opsparede beløb i 2015.77

Henlæggelsesgrundlaget opgøres med udgangspunkt i henlæggelsesårets erhvervsmæssige overskud før

regulering for renter, skattepligtige kursgevinster og kurstab.

Det opgjorte henlæggelsesbeløb fratrækkes ved opgørelsen af den personlige indkomst, mens der ved hævning

af det opsparede beløb sker beskatning i den personlige indkomst. Det år henlæggelsen hæves skal den

foreløbige virksomhedsskat fratrækkes i slutskatten.78

4.5 Underskud
Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende har underskud i et indkomstår, skal underskuddet modregnes i

konjunkturudligningskontoen.79 Er konjunkturudligningskontoens midler ikke tilstrækkelig til at dække årets

underskud, skal modregningen ske i øvrig personlig indkomst eller positiv nettokapitalindkomst. Kan årets

underskud ikke dækkes af konjunkturudligningskonto eller anden personlig indkomst, skal modregningen ske

efter PSL § 13 stk. 3 og 4.80 Ifølge PSL § 13 stk. 3 skal modregningen ske i positiv kapitalindkomst, mens den

efter PSL § 13, stk. 4 skal modregnes i ægtefællens personlige indkomst.

5 Sammenligning af PSL, VSO og KAO
For at give et samlet overblik over PSL, VSO og KAO vil der i dette kapitel foretages en sammenfatning af hvilke

generelle forskelle der er i de tre beskatningsformer, herunder hvilke skattemæssige fordele og ulemper de

indebærer.

76 VSL § 22 b
77 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.3.2.2.2.
78 Lærebog om indkomstskat, side 242
79 VSL § 22 b stk. 7
80 www.skat.dk - Juridisk vejledning – C.C.8.4
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Kilde: Egen tilvirkning

5.1 Krav for anvendelse
Ved beskatning efter PSL er det eneste krav, at personen skal være fuldt eller begrænset skattepligtig i

Danmark. I både VSO og KAO er det derimod et krav, at den pågældende person er selvstændig

erhvervsdrivende. For at blive beskattet efter VSO eller KAO skal den selvstændige erhvervsdrivende positivt

tilkendegive det årligt, ellers sker beskatningen efter PSL.

Uanset hvilken beskatningsform der anvendes er der krav om, at bogføringsloven og

mindstekravsbekendtgørelsen overholdes, hvorfor der ingen forskel er mellem de enkelte beskatningsformer

på dette område. 81

PSL og KAO indeholder derimod ikke krav om regnskabsaflæggelse, jf. mindstekravsbekendtgørelsens § 6,

medmindre SKAT efterspørger det. Dernæst er der i de to beskatningsformer heller ikke krav om adskillelse af

privat- og virksomhedsøkonomi. 82

PSL er administrativt den letteste løsning, da den ikke stiller yderligere krav end ovenævnte. KAO adskiller sig

derimod fra PSL ved, at der stilles krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og

konjunkturudligningskonto.

VSO er den administrativt tungeste løsning, da det i ordningen er et krav, at der foretages regnskabsaflæggelse,

jf. VSL § 2, samtidig med at der kræves en adskillelse af virksomheds- og privatøkonomien. Dernæst indeholder

81 Jf. mindstekravsbekendtgørelsen § 1 og bogføringsloven § 1
82 Lærebog om indkomstskat, side 240
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VSO en række af de samme krav som i KAO, herunder krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og

kapitalafkast. Endvidere stilles en række yderligere krav om opgørelse af indskudskonto, evt. rentekorrektion,

mellemregningskonto og konto for opsparet overskud.

Ved valg af beskatningsform bør den selvstændige erhvervsdrivende derfor foretage en afvejning af den

skattemæssige besparelse i forhold til beskatningsformerne, kontra det administrative arbejde, som kan kræve

en meromkostning i form af bistand fra en revisor. Som udgangspunkt kræves det at den erhvervsdrivende har

regnskabsmæssig indsigt for selvstændigt at kunne opgøre specifikationer efter VSO, og da mange

erhvervsdrivende har fokus på driften og dermed manglende forståelse for det regnskabsmæssige og

skattemæssige, vil der i de fleste tilfælde kræves assistance fra en revisor.

5.2 Renter
Da den personlige indkomst bliver beskattet med en højere skattesats end kapitalindkomsten, er det en fordel,

at den personlige indkomst reduceres i takt med en stigende kapitalindkomst.

I PSL og KAO bliver alle renter beskattet som kapitalindkomst, hvorfor negative nettorenter ikke fradrages i den

personlige indkomst. Forekommer der derimod positive nettorenter, vil det være en fordel at disse beskattes i

kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi.

I VSO bliver erhvervsmæssige nettorenter fratrukket i den personlige indkomst, hvilket betyder, at der sker fuld

rentefradrag af erhvervsmæssige negative nettorenteudgifter. Har virksomheden negative nettorenter, opnås

dermed en besparelse i AM-bidraget, da det beregnes ud fra virksomhedens overskud efter renter. Har

virksomheden i stedet erhvervsmæssige positive nettorenter bliver disse tillagt i den personlige indkomst til en

højere skatteprocent end i kapitalindkomsten, samtidig med at AM-bidraget vil stige, hvorfor dette forhold er

en ulempe under VSO. Valget af beskatningsformen ud fra renterne vil derfor afhænge af om der er tale om

positive eller negative nettorenter.

5.3 Kapitalafkast
I PSL er der ikke mulighed for at beregne et kapitalafkast, hvilket betyder, at de almindelige regler ikke giver

mulighed for at blive tilgodeset af den investerede kapital i virksomheden. Denne mulighed forekommer til

gengæld både i VSO og KAO, dog er der forskel mellem hvilke poster der indgår i kapitalafkastgrundlaget i de to

ordninger.

Kapitalafkastet reducerer den personlige indkomst og forøger kapitalindkomsten, hvilket er en fordel, idet

beskatningsprocenten er størst i den personlige indkomst. Derfor er det mest optimale at have et så stort

kapitalafkast som muligt.

Kapitalafkastet vil som udgangspunkt ikke være ens i VSO og KAO, da kapitalafkastgrundlaget ikke opgøres på

samme måde. I VSO medregnes alle aktiver og gæld, hvorimod KAO indeholder enkelte undvigelser. KAO

medtager til forskel for VSO kun nettoværdien af igangværende arbejder, varelager og debitorer fra salg og

tjenesteydelser fratrukket værdien af varekreditorer, såfremt værdien er positiv. Endvidere medtager KAO ikke

kontante beløb og finansielle fordringer. Kapitalafkastet i de to ordninger afhænger derfor af forholdet mellem

de omtalte poster, og posterne afgør i hvilken beskatningsform det højeste kapitalafkastgrundlag opnås.
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5.4 Opsparede overskud
Der er i PSL ikke mulighed for opsparing i virksomheden og derfor kommer hele overskuddet til beskatning i

indkomståret. I VSO og KAO er der derimod mulighed for opsparing mod en foreløbig virksomhedsskat på 23,5

% i 2015.

I KAO er der kun en begrænset mulighed for opsparing, da der højst kan spares 25 % af virksomhedens

overskud op. Der er desuden krav om, at der som minimum skal henlægges 5.000 kr., og at henlæggelsen skal

være bundet på en bankkonto i minimum 3 måneder. KAO giver derfor ikke de samme

konsolideringsmuligheder som VSO, idet der ikke er fuldkommen frihed til at anvende overskuddet til

finansiering af investeringer eller lignende. Der kan dog være mulighed for indkomstudjævning, såfremt

henlæggelsen på 25 % er tilstrækkelig til at undgå at betale topskat, hvilket afhænger af virksomhedens

overskud. Hvis dette ikke er tilfældet vil KAO’s begrænsning være hæmmende for skatteoptimeringen.

Ved anvendelse af VSO er der mulighed for opsparing af hele virksomhedens overskud efter kapitalafkast og

hævninger i den personlige indkomst. Virksomheder med svingende indkomster har ved beskatning efter VSO

dermed mulighed for at udjævne indkomsten mellem indkomstårene og tilrettelægge det således, at den

selvstændige erhvervsdrivende ikke skal betale topskat. Desuden er det en fordel i VSO, at det opsparede

overskud kan anvendes til konsolidering, således virksomheden fremstår stærk over for de eksterne

interessenter.

6 Analyse af valget mellem beskatningsalternativerne ud fra opstillede

scenarier
Analysen har til formål at undersøge hvilken beskatningsform der er mest attraktiv for den selvstændige

erhvervsdrivende i forskellige situationer. Der er derfor opstillet følgende to scenarier:

 Scenarie 1: Ingen erhvervsmæssige renteudgifter

 Scenarie 2: Store erhvervsmæssige renteudgifter

Dernæst er der opstillet en case, som er gældende for begge de opstillede scenarier.

6.1 Præsentation af case
Den fiktive case handler om et snedkerfirma, i casen benævnt ”Snedkerfirmaet”, som ejes 100 % af den

selvstændige erhvervsdrivende, Kim Hansen. Virksomheden har eksisteret siden 2010, hvor Kim Hansen ved

opstart af virksomheden købte en ejendom, der udelukkende bliver anvendt som værksted, kontor og lager.

Ejendommen blev i 2010 købt til nominelt 1.700.000 kr. og den seneste vurdering er pr. 1. oktober 2013, hvor

ejendommen er blevet vurderet til 1.900.000 kr.

Kim Hansen har været passiv i sit valg af beskatningsform siden virksomhedens opstart, da han ikke har haft

kendskab til hverken VSO eller KAO, og er derfor altid blevet beskattet efter PSL.

Virksomhedens personale består kun af Kim og en enkelt medarbejder, der ligesom Kim Hansen er uddannet

snedker. Kim Hansen har derfor grundet virksomhedens størrelse valgt at stå for alle administrative og

økonomiske arbejdsopgaver i virksomheden, men har qua sin manglende ekspertise åbent erkendt et behov

om ekstern bistand i hans skatteretlige forhold.
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Kim Hansen har ikke nogen samlevende ægtefælle og bor i Ringsted kommune, hvorfor de gældende

skattesatser herfra anvendes. Ifølge bilag 1 fremgår det, at kommuneskatten for 2015 i Ringsted kommune er

26,7 % og kirkeskatten 0,97 %. Virksomheden har ligeledes adresse i Ringsted og den ligger blot 11 kilometer

fra Kim Hansens bopæl, hvilket betyder, at han ikke er berettiget til et befordringsfradrag.

Kim Hansen har de sidste par år indbetalt til en privat ratepension op til det årlige fradragsberettigede beløb på

51.700 kr. i 2015.83 Afhængig af virksomhedens resultater, som de seneste år har været stabile, påregner Kim

Hansen at fortsætte med den maksimale indbetaling til ratepensionen. Ud over ratepensionen indbetaler Kim

Hansen også et årligt beløb til sin a-kasse på 8.500 kr.

På det privatøkonomiske plan har Kim Hansen haft renteindtægter for 865 kr., som består af forrentningen af

sin private opsparing i sit pengeinstituttet. Af renteudgifter har Kim Hansen haft 22.505 kr., som udgøres af

rente- og bidragsbetalinger i forbindelse med hans prioritetsgæld tilknyttet hans private bolig.

Det forudsættes i de opstillede scenarier, at de oplyste regnskabsmæssige resultater er identiske med de

skattemæssige resultater.

Da Kim Hansen ønsker at blive rådgivet om hvilken beskatningsform, som han bør anvende i forskellige

situationer, har han det seneste år holdt virksomhedsøkonomien og privatøkonomien adskilt, således at han

opfylder kravene i VSO.

6.2 Scenarie 1 – Ingen erhvervsmæssige renteudgifter
Der er for 2015 udarbejdet et budget for 2015 og balance for 2014 og 2015, som fremgår af bilag 2.

Det forudsættes i scenariet, at Snedkerfirmaet ikke har nogle renteudgifter, da virksomheden har haft en solid

indtjening og lav gældssætning tilknyttet driften siden opstartsfasen, hvilket har gjort det muligt at nedbringe

hele virksomhedens gæld. Snedkerfirmaet betaler sine kreditorer rettidigt, da de ikke har haft nogen

likviditetsproblemer i løbet af årene, hvorfor der i den forbindelse ikke opstår renteudgifter i form af

morarenter.

6.2.1 Beregning ved anvendelse af PSL

6.2.1.1 Opgørelse og beregning af skat

I de nedenstående beregninger vises opgørelsen af Kim Hansens skat for 2015 efter reglerne i PSL. I opgørelsen

af den skattepligtige indkomst tages der udgangspunkt i det oplyste driftsbudget i bilag 2.

Ved beregningen af Kim Hansens kapitalindkomst er de private nettorenter tillagt virksomhedens nettorenter,

hvilket adskiller sig fra VSO, da erhvervsmæssige renteindtægter og udgifter bliver tillagt i den personlige

indkomst i VSO.

83 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1816783&vId=0



Page 37 of 95

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 21 fremgår det, at Kim Hansen har en skattepligtig indkomst på 1.418.071 kr. Nedenfor beregnes det

endelige skattetilsvar for 2015.

Kilde: Egen tilvirkning



Page 38 of 95

Kim Hansen skal for 2015 samlet betale 817.186 kr. i skat ved anvendelse af PSL’s bestemmelser.

Det fremgår af figur 22, at der er beregnet et skattenedslag i den personlige indkomst, da den samlede

skattesats for sundhedsbidrag, bund-, top- og kommuneskat overstiger skatteloftet på 51,95 %.

Skattenedslaget i den personlige indkomst skyldes overordnet set, at Kim Hansen bor i Ringsted kommune,

hvor kommuneskatten er forholdsvis høj, og at hans personlige indkomst overstiger topskattegrænsen.

6.2.2 Beregning ved anvendelse af VSO
Ved beregningen af Kim Hansens skat efter VSO forudsættes det først og fremmest, at han vælger at hæve hele

Snedkerfirmaets overskud i indkomståret, hvilket betyder, at der ikke skatteoptimeres op til topskattegrænsen.

Årsagen til forudsætningen er, at sammenligningsgrundlaget mellem PSL og VSO ville være vanskeligt ved

skatteoptimering, da PSL ikke giver mulighed for at opspare overskud.

Da forudsætningen om at hæve hele overskuddet fjerner en af de essentielle fordele ved anvendelse af VSO, vil

der i kapitel 6.2.4 foretages en skatteoptimering af Kim Hansens økonomi, så han undgår betaling af topskat i

indkomståret.

Ved indtrædelse i VSO skal der primo 2015 opgøres en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag, hvilket

beregnes på baggrund af balancen for 2014, som fremgår af bilag 2.

6.2.2.1 Indskudskonto

Indskudskontoen skal opgøres primo i første regnskabsår VSO anvendes, hvorefter den skal reguleres årligt.

Kontoen opgøres på baggrund af virksomhedens indskudte aktiver fratrukket virksomhedens gæld.

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 23 viser en opgørelse af indskudskontoen primo, hvoraf det fremgår, at den er opgjort til 2.210.059 kr.
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Da det er valgfrit om ejendommen værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse, er ejendommen værdiansat til den seneste vurdering pr. 1.

oktober 2013, da denne værdi er højere end den kontante anskaffelsessum.

Øvrige aktiver og gældsposter er værdiansat til samme værdi, som fremgår af balancen for 2014 i bilag 2, da

alle aktiver og gældsposter er 100 % erhvervsmæssige poster.

Indskudskontoen bliver ikke negativ ultimo 2015, da det i scenariet forudsættes, at Kim Hansen udelukkende

hæver virksomhedens overskud. Såfremt Kim Hansen ønsker at hæve mere end virksomhedens overskud og

kapitalafkast, har han mulighed for at hæve 2.210.059 kr. skattefrit.

Da indskudskontoen i scenariet ikke er negativ primo eller ultimo 2015, skal der ikke beregnes en

rentekorrektion.

6.2.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom indskudskontoen ved at tage udgangspunkt i virksomhedens aktiver

fratrukket gæld. Opgørelsen skal foretages første gang primo i det år, at virksomhedsejeren vælger at indtræde

i VSO.

Værdiansættelse af aktiver og gæld sker på samme måde som ved indskudskontoen, dog med undtagelse af

ejendommen, som skal opgøres til den kontante anskaffelsessum.

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastet er opgjort til 20.101 kr. primo 2015, som skal fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges

i kapitalindkomsten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
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Det fremgik af afsnit 3.7.2, at kapitalafkastsatsen for 2015 endnu ikke er fastsat. Kapitalafkastsatsen for 2014

var 2 % og det forudsættes grundet det lave renteniveau, som kapitalafkastsatsen fastsættes ud fra, at

kapitalafkastsatsen for 2015 vil være 1 %.

6.2.2.3 Beregning af skat

For at kunne sammenligne de tre beskatningsformer hæves hele overskuddet uden optimering af skatten i

forhold til topskattegrænsen. Dette kan illustreres i nedenstående kassesystem:

Figur 25: Illustration af fordelingen af overskuddet

Kilde: Egen tilvirkning

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst tillægges erhvervsmæssige nettorenter i den personlige

indkomst. Der beregnes AM-bidrag af virksomhedens resultat efter renter fratrukket kapitalafkastet, hvilket

fremgår af figur 26.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge beregningerne i ovenstående figurer skal Kim Hansen betale 812.405 kr. i skat ved anvendelse af VSO.

Sammenlignes det med skatteberegningen i PSL viser det, at Kim Hansen skal betale 4.781 kr. mindre i skat ved

anvendelse af VSO, fordi det beregnede kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst til en højere

skatteværdi, mens det tillægges i kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi.

De private renter og ligningsmæssige fradrag bliver beskattet efter PSL, hvorfor de er identiske med

beregningen under PSL. Forklaringen på besparelsen ligger derfor i kapitalafkastet, som mindsker den

personlige indkomst i VSO. Renteindtægterne på 990 kr. bidrager til en forøgelse af den personlige indkomst i

VSO, men da renteindtægterne ikke er større, har dette ikke nogen væsentlig betydning for den beregnede

skat.

6.2.3 Beregning ved anvendelse af KAO

6.2.3.1 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Ved anvendelse af KAO skal der ligesom i VSO opgøres et kapitalafkastgrundlag første gang ordningen

anvendes, dog opgøres dette ikke på samme måde.

Ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i KAO indgår ikke kontante beløb, fordringer, finansielle aktiver og

andelsbeviser.84 Dette betyder, at likvide beholdninger ikke skal medtages i kapitalafkastgrundlaget, når KAO

anvendes.

Desuden skal varelager og varedebitorer kun indgå, såfremt disse værdier overstiger varekreditorerne. Af bilag

2 fremgår det, at varelager og varedebitorer sammenlagt har en værdi på 234.476 kr. i 2014, mens

84 www.skat.dk – Juridisk vejledning C.C.5.3.1.2.3
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varekreditorerne udgør 150.933 kr. Forskellen mellem værdierne på 83.543 kr. skal derfor indgå i

kapitalafkastgrundlaget.

Det forudsættes i scenariet, at andre tilgodehavender og anden gæld vedrører periodeafgrænsningsposter,

moms. mv. Eftersom disse to poster ikke anses for at vedrøre varedebitorer eller varekreditorer, indgår de ikke

i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

Beregning af kapitalafkast tager ligesom ved beregningen under VSO udgangspunkt i, at kapitalafkastsatsen er

1 %.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 28 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget primo 2015 er opgjort til 2.103.031 kr., hvorfor kapitalafkast

primo derfor er beregnet til 21.030 kr. Årsagen til et større kapitalafkastet i KAO end VSO skyldes, at posterne;

andre tilgodehavende, likvide beholdninger og anden gæld, samlet set giver et negativt beløb, og disse poster

ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget for KAO.

Ifølge maksimeringsreglen må det beregnede kapitalafkast ikke overstige værdien af den negative

nettokapitalindkomst eller den positive personlige indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning
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Det fremgår af figur 29, at det beregnede kapitalafkast er lavere end nettoindkomsten, men større end den

negative kapitalindkomst, hvorfor kapitalafkastet nedjusteres til nettokapitalindkomsten på 20.350 kr.

6.2.3.2 Beregning af skat

I gennemgangen af KAO forudsættes det på samme måde som i VSO, at der ikke foretages henlæggelser til

konjunkturudligningskontoen. Der vil ligeledes foretages beregninger med henlæggelser til

konjunkturudligningskontoen for at skatteoptimere under KAO, hvilket vil fremgå under afsnit 6.2.5.

Ved anvendelse af KAO beregnes skatten på samme måde, som ved beskatning under PSL. Den eneste forskel

er, at kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten, ligesom det også

er gældende for VSO, mens PSL ikke opererer med et kapitalafkast.

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Ved anvendelse af KAO får Kim Hansen en skattepligtig indkomst på 1.419.699 kr., hvoraf han skal betale en

skat på 812.095 kr. Forskellen på den skattepligtige indkomst i forhold til PSL er 1.628 kr., hvilket svarer til 8 %

af kapitalafkastet, da kapitalafkastet bliver fratrukket i AM-bidragsgrundlaget.

6.2.4 Optimering af skatten i VSO
I afsnit 6.2.2 blev skatten beregnet i VSO uden optimering op til topskattegrænsen. En essentiel fordel ved VSO

er dog muligheden for skatteoptimering og indkomstudjævning, hvorfor skatten i dette afsnit vil blive

optimeret, således Kim Hansen undgår at betale topskat på 15 % af overskuddet i 2015. Ved at inddrage dette

element vil fordelagtigheden – afhængig af situationen – i højere grad kunne komme til udtryk.

6.2.4.1 Overskudsdisponering

For at foretage en skatteoptimering for Kim Hansen, er det nødvendigt at beregne hvor meget han maksimalt

må hæve før AM-bidrag som personlig indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningen fremgår det, at Kim Hansen maksimalt må have en personlig indkomst før AM-bidrag på

555.326 kr. Beregningen er foretaget ved at summere topskattegrænsen efter AM-bidrag med

pensionsbetalingen, hvorefter beløbet divideres med 0,92 for at finde beløbet før AM-bidrag.

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af figur 33, at Kim Hansen skal spare 1.083.630 kr. op af virksomhedens overskud i Snedkerfirmaet

i 2015 for ikke at overskride den maksimale beregnet personlige indkomst i figur 32.

Ud fra beregningen om hvad Kim Hansens personlige indkomst må udgøre ved skatteoptimering, kan der

foretages en opgørelse af hvor meget der skal hensættes til senere faktisk hævning.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kim Hansen har i indkomståret kun hævet 335.378 kr., jf. regnskabsoplysningerne i bilag 2, og der hensættes

derfor 494.702 kr. til senere faktisk hævning. Det hensatte beløb til senere faktisk hævning kan Kim Hansen

hæve skattefrit inden selvangivelsesfristen den 1. juli 2016, da det beskattes i indkomståret 2015.

Overskudsdisponeringen ved skatteoptimering kommer på baggrund af de forudgående beregninger til at se

således ud:

Figur 35: Illustration af fordeling af overskud

Kilde: Egen tilvirkning

Af overskudsdisponeringen fremgår den optimale hævning på 555.326 kr. som personlig indkomst, mens

kontoen for det opsparede overskud vil beløbe sig på 828.977 kr. som følge af, at den foreløbige

virksomhedsskat på 254.653 kr. er blevet betalt.

Årets overførsler i form af hævninger i løbet af året, samt det hensatte beløb til senere hævning, skal samlet

set svare til summen af den udvidede hæverækkefølge.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at der er en afstemning mellem den udvidede hæverækkefølge og hævningerne i løbet

af året, som udgøres af 830.080 kr.

6.2.4.2 Beregning af skat

Ved en skatteoptimering efter VSO af Kim Hansens skattepligtige indkomst for 2015, vil beregningen af

skattetilsvaret se således ud:
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Ud fra beregningerne fremgår det, at Kim Hansen skal betale 452.788 kr. i skat, hvilket betyder, at han i 2015

undgår en skattebetaling på 359.618 kr. sammenlignet med VSO uden opsparing. Fordelagtigheden af at

anvende denne tilgang forudsætter dog, at Kim Hansen kan nøjes med en nettoindkomst op til

topskattegrænsen, da skatteoptimeringen på kort sigt vil påvirke ejerens private rådighedsbeløb. Derfor indgår

der flere aspekter i vurderingen af VSO’s egnethed for den enkelte erhvervsdrivende, om end det ud fra et

skattemæssigt synspunkt med udgangspunkt i Snedkerfirmaets overskud for indkomståret, vil være optimalt at

anvende VSO.

6.2.5 Optimering af skatten i KAO
I KAO er det muligt at foretage optimering af skatten ved brug af en konkjunkturudligningskonto. Som

beskrevet i kapitel 4.4 skal beløbet minimum være på 5.000 kr., og det er samtidig kun muligt at henlægge 25 %

af overskuddet.

KAO’s begrænsning af henlæggelsen af overskuddet i forhold til VSO betyder, at Kim Hansen i et godt

indkomstår ikke har mulighed for at henlægge op til topskattegrænsen. Denne situation er desuden gældende

for Kim Hansen i 2015, hvor han maksimalt kan henlægge 414.517 kr. af virksomhedens overskud på 1.658.066

kr. i 2015, som følge af den restriktive sats på 25 %.

6.2.5.1 Beregning af skat

Henlæggelsen på konjunkturudligningskontoen er beregnet til 414.517 kr. og indgår derfor ikke i den

personlige indkomst, men beskattes midlertidigt med 23,5 % i aconto skat for 2015.

Kapitalafkastet fratrækkes på samme måde, som beregningen i punkt 6.2.3, da kapitalafkastet ikke ændres ved

skatteoptimering. Den skattepligtige indkomst er opgjort på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning
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Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i figur 39 fremgår det, at kapitalindkomsten er opgjort til 0 kr.,

som følge af maksimeringsreglen.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at Kim Hansen skal betale 674.522 kr. i skat under forudsætning af, at 25 % af

overskuddet henlægges på en konjunkturudligningskonto. På den måde opnås en skattebesparelse på 137.563

kr. i forhold til den beregnede skat uden henlæggelse på konjunkturudligningskontoen i afsnit 6.2.3 for 2015.

Det er endvidere et krav, at det henlagte beløb bindes i et pengeinstitut i minimum 3 måneder, og at

henlæggelsen indtægtsføres indenfor 10 år. Kim Hansen bør derfor ideelt set indtægtsføre beløbet et år, hvor

overskuddet i virksomheden er lavt eller ikke eksisterende, således han så vidt muligt undgår at betale topskat,

da denne afvigelse reelt set giver den skattemæssige besparelse.

6.2.6 Sammenligning af beregninger for scenarie 1
I den nedenstående figur er der oplistet resultaterne for beregningerne ved de tre beskatningsformer, samt

ved optimering af skatten i VSO og KAO.
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Kilde: Egen tilvirkning

6.2.6.1 Personlig indkomst

Den personlige indkomst er den indkomstform der beskattes med den højeste skatteprocent, og det er derfor

at foretrække ud fra et skatteretligt perspektiv, at den personlige indkomst er så lille som mulig.

Sammenlignes beskatningsformerne, bortset fra optimeringsmulighederne, fremgår det af figur 41, at den

laveste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af KAO. Den personlige indkomst er mindst ved

anvendelse af KAO, da det beregnede kapitalafkast som fratrækkes i den personlige indkomst er større i KAO

end VSO. Kapitalafkastet er størst i KAO, da andre tilgodehavender, likvider og anden gæld sammenlagt netto

har en negativ værdi, og disse poster kun indgår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ved VSO. Samtidig er

den personlige indkomst mindre ved anvendelse af KAO end VSO, da nettorenteindtægterne på 990 kr. bliver

tillagt i den personlige indkomst i VSO.

Den højeste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af PSL, da der ikke beregnes et afkast af Kim

Hansens investering i virksomheden. Anvendelsen af VSO og KAO giver derfor en skattemæssig besparelse i

forhold til PSL, afhængig af hvor stort det opgjorte kapitalafkastgrundlag er. Den skattemæssige besparelse

uden optimering er dog minimal, hvorfor de to ordninger under denne forudsætning ikke vurderes særlig

attraktive set i forhold til de større administrative krav.

Sammenholdes beregningerne ved optimering, er den personlige indkomst mindst ved anvendelse af VSO som

følge af, at Kim Hansen kun hæver op til topskattegrænsen, hvorimod han i KAO kun kan lade 25 % af

overskuddet blive opsparet. KAO begrænsede mulighed for opsparing har størst betydning i virksomheder der

generere et stort overskud, hvilket fremgår af den fiktive case, hvor Kim Hansen under KAO er nødsaget til at

hæve langt over topskattegrænsen som personlig indkomst. Udnyttelsen af muligheden for at opspare og

udskyde skat af virksomhedens overskud i de to ordninger er derfor også meget situationsbestemt.

Eksempelvis vil en erhvervsdrivende med marginale årlige overskud i forhold til Kim Hansen, kunne udnytte

KAO’s fordele, samtidig med ikke at være begrænset af den restriktive sats på 25 %.
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6.2.6.2 Kapitalindkomst

Det fremgår af figur 41, at kapitalindkomsten er uændret ved optimering af skatten, da optimeringen kun har

betydning for den personlige indkomst i forhold til topskattegrænsen på 459.200 kr.

Ved anvendelse af PSL er der en negativ kapitalindkomst på 20.350 kr., som vedrører private og

erhvervsmæssige nettorenter. Kapitalindkomsten i VSO vedrører private nettorenter tillagt kapitalafkast og er

negativ med 1.239 kr. Kapitalindkomsten er nul i KAO, da kapitalafkastet er afsat med et beløb svarende til

private og erhvervsmæssige nettorenter, grundet maksimeringsreglen.

Der beregnes således ikke skat af kapitalindkomsten i KAO, mens Kim Hansen i VSO opnår et fradrag på 31,5

%85 af de 1.239 kr. i skatteberegningen.

6.2.6.3 Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag er identiske ved alle tre beskatningsformer, da de vedrører private udgifter, som

beskattes efter PSL.

6.2.6.4 AM-bidrag

Uden optimering fremgår det af figur 41, at det laveste AM-bidrag opstår ved anvendelse af KAO. AM-bidraget

beregnes ud fra den personlige indkomst, og da den personlige indkomst er mindst i KAO, er AM-bidraget

tilsvarende mindre.

Beregningsgrundlaget for AM-bidrag er i de tre beskatningsformer forskelligt, da AM-bidraget ved anvendelse

af PSL beregnes af resultat før renter, mens det i VSO beregnes af resultat efter renter fratrukket kapitalafkast,

og i KAO beregnes af resultat før renter fratrukket kapitalafkast.

6.2.6.5 Topskat

Topskatten kan i Snedkerfirmaet kun undgås ved at anvende optimering i VSO, da KAO’s begrænsninger

medvirker til, at en topskattebetaling ikke kan undgås. Topskattebetalingen i KAO ved optimering er dog stadig

væsentligt lavere i forhold til en hævning af hele overskuddet, hvorfor denne mulighed er en mellemløsning af

at hæve hele overskuddet og en skatteoptimering efter VSO. Sammenholdes de tre beskatningsformer uden

optimering, forekommer den laveste topskat ved anvendelse af KAO som følge af den laveste personlige

indkomst.

6.2.6.6 Beregnet skat

Den beregnede skat uden optimering er mindst ved anvendelse af KAO, som sammenlignet med PSL giver en

samlet skattemæssig besparelse på 5.091 kr. Ved optimering op til topskattegrænsen, skal der i VSO kun

betales 452.788 kr. i skat som følge af, at der kun betales en aconto skat af det opsparede overskud.

6.3 Scenarie 2 – store erhvervsmæssige renteudgifter
Der er for scenarie 2 udarbejdet et budget for 2015, samt en balance for 2014 og 2015, jf. bilag 3.

Det forudsættes i dette scenarie, at Snedkerfirmaet har store renteudgifter som følge af en prioritetsgæld og

en kassekredit i virksomheden.

85 Svarende til skattesatserne for sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat
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I afsnittet vil Kim Hansens skat for 2015 blive beregnet ud fra beskatningsformerne i PSL, VSO og KAO for at

undersøge hvilken beskatningsform, der er mest fordelagtig for ham i dette scenarie.

6.3.1 Beregning ved anvendelse af PSL
I opgørelsen af den skattepligtige indkomst tages udgangspunkt i det oplyste driftsbudget i bilag 3.

Ligesom det var gældende for scenarie 1 indbetaler Kim Hansen det maksimale beløb til ratepension på 51.700

kr.

6.3.1.1 Opgørelse og beregning af skat

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningen fremgår det, at Kim Hansen har en skattepligtig indkomst på 1.308.071 kr. i 2015.

Kilde: Egen tilvirkning
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Ifølge figuren skal Kim Hansen for 2015 samlet betale 782.349 kr. i skat ved anvendelse af PSL.

6.3.2 Beregning ved anvendelse af VSO
For at opnå et bedre sammenligningsgrundlag forudsættes det ligesom i scenarie 1, at Kim Hansen hæver hele

overskuddet i indkomståret. Ligeledes vil scenariet også tage udgangspunkt i balancen for 2014 samt budget

for 2014 og 2015 ifølge bilag 3.

Der vil efterfølgende blive foretaget en skatteoptimering i afsnit 6.3.4 for at vise hvordan VSO kan være den

optimale løsning.

6.3.2.1 Indskudskonto

Ejendommen værdiansættes ligesom i scenarie 1 til den seneste ejendomsvurdering, da denne er højere end

den kontante anskaffelsessum.

Øvrige aktiver og gældsposter der fremgår af bilag 3, skal indgå til de værdier som de er indregnet med i

balancen. Alle de indregnede aktiver og gældsposter er 100 % erhvervsmæssige, hvorfor de skal indgå fuldt ud

på indskudskontoen.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at indskudskontoen primo 2015 er på 873.162 kr. Kim Hansen har dermed mulighed for

at hæve dette beløb skattefrit, såfremt hele virksomhedens overskud og kapitalafkast er hævet, jf.

hæverækkefølgen.

I scenariet forudsættes, at Kim Hansen ikke hæver mere end Snedkerfirmaets overskud i indkomståret, hvorfor

indskudskontoen ultimo 2015 ikke bliver negativ, hvilket betyder, at der ikke skal beregnes en rentekorrektion.
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6.3.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom i scenarie 1 ud fra den oplyste balance pr. 31. december 2014, jf. bilag

3.

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastet er beregnet til 6.732 kr., og er det afkast Kim Hansen får for sin investering i Snedkerfirmaet.

Kapitalafkastet skal hæves som det første i hæverækkefølgen, jf. kapitel 3.9, idet der hverken er kapitalafkast

eller overskud fra tidligere år, da Kim Hansen tidligere er blevet beskattet efter PSL.

6.3.2.3 Beregning af skat

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Kim Hansen skal betale 753.395 kr. i skat ved anvendelse af VSO uden optimering. Sammenlignes det med den

beregnede skat ved PSL opnår Kim Hansen en besparelse på 28.954 kr. Besparelsen ved anvendelse af VSO

frem for PSL skyldes hovedsagligt, at renteudgifterne på 110.000 kr. fratrækkes i den personlige indkomst i

stedet for i kapitalindkomsten.

6.3.3 Beregning ved anvendelse af KAO
Nedenfor vil skatten for 2015 beregnes under forudsætning af, at Kim Hansen ikke foretager henlæggelse på

konjunkturudligningskontoen. Henlæggelse på konjunkturudligningskontoen vil blive gennemgået i kapitel

6.3.5.

6.3.3.1 Kapitalafkastgrundlaget

KAO er mindre administrativ tung end VSO, hvilket kommer til udtryk ved, at der ved anvendelse af KAO’s

bestemmelser kun kræves en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget.

Forskellen mellem balancen for 2014 for scenarie 1 og scenarie 2 er udelukkende den langfristede gæld,

egenkapitalen, og likvide midler. Da kapitalafkastgrundlaget i KAO ikke indeholder finansielle fordringer,

herunder langfristet gæld og likvide midler, er der derfor ikke nogen ændring i kapitalafkastgrundlaget i forhold

til scenarie 1 som er opgjort i afsnit 6.2.3.1. Det beregnede kapitalafkast er derfor 21.030 kr. i begge scenarier

under KAO, jf. opgørelsen i afsnit 6.2.3.1.
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Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge figur 48 overstiger kapitalafkastet ikke negativ nettokapitalindkomsten eller nettoindkomsten, hvorfor

det beregnede kapitalafkast er gældende. Kapitalafkastet er 14.299 kr. større ved anvendelse af KAO end VSO,

hvilket hovedsagligt skyldes, at der i dette scenarie er en stor gæld, som fratrækkes i kapitalafkastgrundlaget

ved anvendelse af VSO.

6.3.3.2 Beregning af skat

Beregning af skat vil foretages i nedenstående figurer, ved først at opgøre den skattepligtige indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra figur 50 fremgår det, at Kim Hansen skal betale 777.088 kr. i skat ved anvendelse af KAO uden

henlæggelse på konjunkturudligningskontoen.

6.3.4 Optimering af skatten i VSO

6.3.4.1 Overskudsdisponering

Ligesom i senarie 1, må den personlige indkomst maksimalt udgøre 555.326 kr. før AM-bidrag som er beregnet

i figur 32, for at Kim Hansen udgår betaling af topskat i 2015.

For at kunne foretage overskudsdisponering, beregnes hvor stor en del af Snedkerfirmaets overskud, som skal

opspares i virksomheden.

Kilde: Egen tilvirkning

Af overstående figur fremgår, at Kim Hansen i 2015 skal opspare 986.999 kr. af virksomhedens overskud, som

der kun betales en aconto skat på 23,5 % af.
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Det fremgår af bilag 3 at Kim Hansen har hævet 335.378 kr. i indkomståret. Af figur 52 fremgår hvor meget Kim

Hansen mangler at hæve af virksomhedens overskud, for at undgå betaling af topskat.

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af ovenstående figur, at der hensættes 458.624 kr. til senere faktisk hævning, som Kim Hansen skal

hæve inden fristen for selvangivelse d. 1. juli 2016.

De foranstående beregninger af hvor stor en del af Snedkerfirmaets overskud der hæves og opspares i

indkomståret, kan vises i nedenstående kassesystem.

Figur 53 – Illustration af fordeling af overskud

Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående figur illustreres overskudsdisponeringen, hvor fordelingen af virksomhedens overskud efter

renter er vist på baggrund af den optimale hævning i indkomståret for Kim Hansen.

6.3.4.2 Beregning af skat

Nedenfor vil skatten beregnes ved overskudsdisponering i VSO, hvorfor der kun hæves op til

topskattegrænsen.
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 55 fremgår det, at Kim Hansen skal betale 425.845 kr. i skat for 2015 under forudsætning af, at han kun

hæver op til topskattegrænsen i 2015. Såfremt Kim Hansen vælger at skatteoptimere, frem for at hæve hele

overskuddet ved anvendelse af VSO, opnår han i indkomståret en skattemæssig besparelse på 327.549 kr.

sammenlignet med VSO uden optimering. Besparelsen skal dog ikke ses som en reel besparelse, men er en

besparelse Kim Hansen opnår her og nu. Den reelle besparelse afhænger af tidspunktet Kim Hansen vælger at

hæve det opsparede overskud på, da der kun vil være en besparelse hvis han hæver det opsparede overskud et

år, hvor han stadig kan undgå betaling af topskat.

Det vil dermed være fordelagtigt at vente med at hæve det opsparede overskud til et år, hvor Snedkerfirmaet

oplever dårlige resultater, således topskattegrænsen så vidt muligt undgås afhængig af Kim Hansens ønske til

sin nettoindkomst.
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6.3.5 Optimering af skatten i KAO
Da Kim Hansen har et forholdsvist stort overskud i 2015, kan han ikke undgå betaling af topskat, da det ifølge

KAO kun er muligt at henlægge 25 % af overskuddet. Det vil dog stadig ud fra et skattemæssigt perspektiv være

en fordel at henlægge 25 % på konjunkturudligningskontoen, da Kim Hansen dermed skal betale mindre i

topskat.

Da den maksimale henlæggelse beregnes af resultatet før renter, hvilket er identisk med scenarie 1, er den

maksimale henlæggelse også i dette scenarie 414.517 kr. Beregning af skatten for 2015 vil tage udgangspunkt i,

at Kim Hansen henlægger det maksimale beløb på en konjunkturudligningskonto.

6.3.5.1 Beregning af skat

Nedenfor opgøres Kim Hansens skattepligtige indkomst samt skattetilsvar for 2015, under forudsætning af, at

der henlægges det maksimale beløb på konjunkturudligningskontoen.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra figuren vil en henlæggelse af 25 % af overskuddet til en konjunkturudligningskonto betyde, at Kim

Hansen skal betale 639.525 kr. i skat for 2015. Han opnår dermed en besparelse på 137.563 kr. sammenlignet

med KAO uden skatteoptimering.

6.3.6 Sammenligning af beregninger i scenarie 2
Opsummering af beregningerne for scenarie 2 illustreres i nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning
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6.3.6.1 Personlig indkomst

Sammenlignes beskatningsformerne uden optimering er den personlige indkomst lavest ved anvendelse af

VSO, idet både kapitalafkast og de erhvervsmæssige nettorenteudgifter trækkes fra i den personlige indkomst.

I KAO fratrækkes kun kapitalafkastet i den personlige indkomst, hvorfor denne post er større I KAO end VSO.

Hverken erhvervsmæssige nettorenter eller kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst ved PSL, hvilket

betyder, at den personlige indkomst er størst i denne beskatningsform.

Sammenlignes beskatningsformerne også ud fra optimeringsmulighederne, er den personlige indkomst mindst

ved anvendelse af VSO, hvilket skyldes, at Kim Hansen kun hæver op til topskattegrænsen i den personlige

indkomst, og opsparer det resterende overskud.

6.3.6.2 Kapitalindkomst

Kapitalindkomsten giver det største fradrag i den skattepligtige indkomst ved anvendelse af PSL, da både

private og erhvervsmæssige renter indgår heri. Efter PSL giver KAO det største fradrag, da den medtager både

private og erhvervsmæssige renter, men lægger kapitalafkastet til, hvilket er forskellen i kapitalindkomsten

mellem PSL og KAO. Det klart laveste fradrag forekommer under VSO, eftersom kun de private nettorenter

tillagt kapitalafkastet bliver medtaget.

6.3.6.3 Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag beskattes efter PSL og er derfor identiske for alle tre beskatningsformer.

6.3.6.4 AM-bidrag

AM-bidragets størrelse i de tre beskatningsformer har en sammenhæng med den personlige indkomst, hvorfor

AM-bidraget er mindst i VSO og størst i PSL. De store erhvervsmæssige renteudgifter, som fratrækkes i den

personlige indkomst i VSO gør, at AM-bidragsgrundlaget er lavere end i de to andre beskatningsformer.

6.3.6.5 Topskat

Sammenlignes beskatningsformerne ved hævning af hele virksomhedens overskud, skal der betales mindst i

topskat ved anvendelse af VSO, da den personlige indkomst er mindst. Under optimering af skatten, kan Kim

Hansen ved anvendelse af VSO undgå betaling af topskat.

6.3.6.6 Beregnet skat

Sammenholdes de tre beskatningsformer uden optimering, opnås den største skattemæssige besparelse ved

anvendelse af VSO. Det fremgår af oversigten i figur 58, at Kim Hansen skal betale 28.954 kr. mindre i skat ved

anvendelse af VSO frem for PSL, der giver den største skattebetaling. Ligeledes vil VSO med optimering give

den laveste skattebetaling i alt, da det maksimale beløb spares op i virksomheden.

6.4 Delkonklusion
I scenarie 1, hvor Snedkerfirmaet ikke havde nogle erhvervsmæssige renteudgifter, opnåede Kim Hansen den

største skattemæssige besparelse ved anvendelse af KAO, hvis der ses bort fra optimeringsmulighederne.

Skattebesparelsen er større i KAO end VSO på baggrund af et større beregnede kapitalafkast, og da de

erhvervsmæssige nettorenter er positive. Det fremgår af den samlede oversigt i figur 41, at der opnås en

besparelse på 5.091 kr. ved anvendelse af KAO frem for PSL, hvilket kan konkluderes som en minimal

besparelse, set i lyet af et større administrativt arbejde. Der forekommer en større besparelse ved anvendelse

af KAO end VSO, da de medtagne balanceposter under KAO giver et større kapitalafkastgrundlag. I scenariet er
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det nærmere betegnet andre tilgodehavender, anden gæld og finansielle fordringer, herunder langfristet gæld

og likvider, der samlet giver en negativ værdi. Denne forskel gør, at kapitalafkastgrundlaget ud fra

Snedkerfirmaets balance giver et større kapitalafkastgrundlag i KAO end VSO. Endvidere er KAO mere

anvendelig end VSO, når der forekommer positive nettorenter, da beskatningen er lavere i KAO.

Det forekommer dog i begge scenarier, at kapitalafkastgrundlaget er større i KAO end VSO. Til gengæld tager

scenarie 2 udgangspunkt i, at der forekommer store erhvervsmæssige renteudgifter. De negative renter

betyder, at der opnås en højere skattefradrag af disse udgifter i VSO end de to andre beskatningsformer, da

renteudgifterne bliver fratrukket i den personlige indkomst. Det fremgår derfor af oversigten i figur 58, at der

opnås en besparelse på 28.954 kr. ved anvendelse af VSO frem for PSL. Til trods for, at der formodentligt er

behov for regnskabsmæssig assistance ved anvendelsen af VSO, vurderes besparelsen at være stor nok til, at

det vil være et rentabelt valg. Endvidere taler det for anvendelsen af VSO, at det ved foretagelse af

skatteoptimering vil give Kim Hansen en yderligere skattemæssig besparelse, da han for indkomståret undgår

topskattebetaling. Valget af VSO giver derfor Kim Hansen en større frihed over virksomhedens overskud, da

han selv afgør, afhængig af sine præferencer og virksomhedens fremtidige resultater, hvor meget og dermed til

hvilken marginalsats, som overskuddet skal beskattes af.

Overordnet set vil det for Kim Hansen være en fordel at anvende VSO ved optimering qua de store resultater i

Snedkerfirmaet, som udløser en høj marginalskat. KAO vil ikke være en oplagt mulighed, da begrænsningen på

de maksimale 25 % af overskuddet, ikke vil fjerne en topskattebetaling. For at det på lang sigt reelt set vil

kunne betale sig for Kim Hansen at spare det optimale overskud op i virksomheden kræver det, at

Snedkerfirmaet oplever resultater af mindre god karakter, da det ellers ikke er muligt at

indkomstudjævne/hæve overskuddet uden at betale topskat.

Ønsker Kim Hansen ikke skatteoptimering, eksempelvis på grund af, at han i privat henseende ønsker den

største nettoindkomst som muligt her og nu, afhænger valget af beskatningsform i scenarie 1 af Kim Hansens

evne til at kunne anvende KAO selvstændigt. Har Kim Hansen ikke behov for assistance fra en revisor, vil

anbefalingen være, at han anvender KAO. Omvendt hvis Kim Hansens anvendelse af KAO kræver assistance fra

revisor, bør PSL fortsat anvendes, da besparelsen ved anvendelse af KAO som udgangspunkt ikke kan modsvare

den udgift der vil være til en revisor.

7 Analyse af lovændring nr. 992 i VSO
Analysen af lovændringen i VSO vil blive foretaget ud fra en fiktiv case, hvor konsekvenserne for den

selvstændige erhvervsdrivende vil blive analyseret ud fra to scenarier i VSO; sikkerhedsstillelser og negativ

indskudskonto.

7.1 Præsentation af case
Den fiktive case omhandler et trykkeri, i opgaven benævnt ”Trykkeriet”, som er 100 % personligt ejet af Ole

Madsen. Virksomheden har eksisteret siden 2011, hvor han besluttede at starte op som selvstændig

erhvervsdrivende efter at have tilbragt mange år i branchen.

Trykkeriet har ud over Ole Madsen fem ansatte, som består af én sælger, 3 typografer og én grafiker.

Ole Madsen begyndte at anvende VSO i 2012, hvor han ved sin indtrædelse i ordningen fik assistance til at

opgøre indskudskonto, kapitalafkastgrundlag mv. af en revisor. Efterfølgende var Ole Madsen på et mindre
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kursus, hvor han blev sat ind i VSO’s bestemmelser og hvordan indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og

kapitalafkast fremadrettet skulle opgøres. Siden da har Ole Madsen selv formået at opstille specifikationer til

VSO, håndteret bogføringen, opstillet regnskab og udfyldt selvangivelsen.

Af bilag 4 fremgår de regnskabsmæssige data for Trykkeriet for 2014, heriblandt det opgjorte

kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Ole Madsen har desuden oplyst, at han har betalt 7.000 kr. til a-kasse i

indkomståret, samt haft renteindtægter for 495 kr. og renteudgifter for 5.923 kr.

Ole Madsen bor i Københavns kommune, hvorfor de gældende kommune- og kirkeskattesats herfor anvendes,

jf. bilag 1. Da Trykkeriet ligger tæt på hans private bolig, er Ole Madsen ikke berettiget til befordringsfradrag.

Samtidig oplyser Ole Madsen, at han ikke har nogen ægtefælle.

På baggrund af lovændringerne i VSO, som blev implementeret i september 2014, er Ole Madsen blevet i tvivl

om hvilken skattemæssig påvirkning det vil have for ham. Han har derfor bedt om ekstern assistance til at løse

sit problem.

7.2 Sikkerhedsstillelser

7.2.1 Sikkerhedsstillelser efter d. 10. juni 2014
Ole Madsen købte i 2007 en ejendom til en nominel værdi på 2.200.000 kr. Uheldigvis købte han ejendommen

på toppen af boligmarkedet og til en alt for høj pris, hvilket har betydet, at ejendommen er faldet væsentligt i

værdi siden købet. Den seneste vurdering viser, at ejendom er vurderet til 1.000.000 kr. samtidig med, at Ole

Madsen ikke har fået nedbragt prioritetsgælden i ejendommen, da han optog et 10-årigt afdragsfrit lån. Den

negative udvikling i den private gældssætning førte til, at Ole Madsens realkreditinstitut krævede, at han enten

nedbragte sin gæld eller stillede ekstra sikkerhed for gælden. Realkreditinstituttet krævede mere konkret, at

prioritetsgældens andel af ejendommen blev reduceret til de oprindeligt 80 %, således at deres risiko blev

nedsat og de slap for at skulle stille ekstra sikkerhed over for obligationsejerne. Såfremt Ole Madsen ikke kunne

nedbringe prioritetsgælden til et acceptabelt niveau, ville det i yderste konsekvens afføde en tvangsauktion.

Da Ole Madsen privatøkonomisk ikke havde mulighed for at nedbringe gælden gennem privat formue, stillede

han Trykkeriets ejendom til sikkerhed svarende til en værdi på 1.000.000 kr. den 16. oktober 2014.

Ole Madsen havde dog ikke holdt sig opdateret på ændringer i de skatteretlige regler på daværende tidspunkt,

samtidig med, at han ikke havde et direkte samarbejde med en revisor. Derfor var Ole Madsen ikke bekendt

med lovændringerne i VSO på det pågældende tidspunkt, men blev det først ved regnskabets afslutning.

Ole Madsen var derfor af den overbevisning, da han stillede virksomhedens ejendom til sikkerhed for den

private bolig, at de gamle regler stadig var gældende, og at sikkerhedsstillelsen ikke ville have nogen

skatteretlig betydning for ham. De nye regler betyder dog, at sikkerhedsstillelsen har store skatteretlige

konsekvenser for Ole Madsen, da den uheldigvis blev effektueret efter den 10. juni 2014. Han skal derfor

beskattes af et beløb svarende til enten sikkerhedsstillelsen eller kursværdien i den personlige indkomst, da

sikkerhedsstillelsen i lov nr. 992 anses som en hævning.

Opgørelsen af Ole Madsens skattepligtige indkomst er beregnet ud fra de oplyste regnskabsdata, jf. bilag 4. Der

er ikke oplyst nogen indskudskonto, idet det forudsættes, at den er positiv både primo og ultimo 2014.

Nedenstående beregninger viser hvordan hans skattepligtige indkomst er opgjort som følge af, at
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sikkerhedsstillelsen på 1.000.000 kr. for 2014 tillægges i hans personlige indkomst, da Ole Madsen bliver

beskattet af den laveste værdi af enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi.

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figurerne fremgår det, at Ole Madsens skattepligtige indkomst er på 1.842.396 kr., hvilket afføder en

skattebetaling på 1.028.809 kr. Den høje skattepligtige indkomst er en konsekvens af de nye regler i VSO der

gør, at den private sikkerhedsstillelse tillægges i den personlige indkomst. Det fremgår derfor af ovenstående

beregninger, at det er uhensigtsmæssigt for selvstændige erhvervsdrivende at stille sikkerhed for privat gæld i

fremtiden, da dette vil medføre en beskatning. Derfor vil det formodentligt sjældent optræde fremover i

praksis.
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7.2.2 Beregning af sikkerhedsstillelsen ved de gamle regler
I afsnittet forudsættes det, at de nye regler som Ole Madsen ikke har været bekendt med, ikke er trådt i kraft.

For at sammenligne de reelle konsekvenser lovændringen har haft for Ole Madsen, vil beregningerne inden de

nye regler trådte i kraft derfor sammenlignes med resultaterne som følge af lovændringen.

Da Ole Madsen oplever meget svingende resultater i Trykkeriet, vil han gerne udnytte muligheden for at

indkomstudjævne.

Inden den skattepligtige indkomst opgøres, skal der beregnes hvor stor en del af virksomhedens overskud, der

skal spares op i virksomheden for at ramme topskattegrænsen, jf. nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning

På baggrund af den beregnede virksomhedsopsparing i figur 61, kan Ole Madsens skattepligtige indkomst og

skattetilsvar beregnes for 2014:

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Skatteberegningen i de to ovenstående figurer viser, at Ole Madsen ville have en skattepligtig indkomst på

435.952 kr., heraf en skattebetaling på 312.717 kr., som følge af en optimering af skatten op til

topskattegrænsen.

En sammenligning mellem de gamle og nye regler viser, at Ole Madsen skal betale 716.091 kr. mere i skat i

2014 på baggrund af de nye regler vedrørende sikkerhedsstillelser.

Sammenligningen viser derfor, at det har store konsekvenser for den erhvervsdrivendes skattepligtige

opgørelse i indkomståret, såfremt der stilles sikkerhed i virksomheden for privat gæld efter lovændringerne i

VSO. Fremadrettet vil det derfor formentligt være et sjældent syn, at den enkelte erhvervsdrivende stiller

sikkerhed for privat gæld qua den efterfølgende beskatning, hvorfor det kun kan være hensigtsmæssigt i privat

øjemed i meget tilspidsede situationer.

7.2.3 Sikkerhedsstillelse før den 10. juni 2014
Såfremt Ole Madsen havde foretaget sikkerhedsstillelsen før den 10. juni 2014, ville hans skatteopgørelse for

2014 være identisk med beregningen i figur 63, som ikke implementerer de nye regler. Kravet er til gengæld, at

Ole Madsen skal indfri sikkerhedsstillelsen inden primo 2018, hvis han vil slippe for beskatning efter de nye

regler. Hvis Ole Madsen ikke har mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen primo 2018 vil konsekvensen være,

at han fra 2018 ikke har mulighed for opsparing i virksomheden, samtidig med, at han skal beskattes af det

opsparede overskud mellem den 11. juni 2014 og frem til den 31. december 2017, i 2018.86

7.2.4 Delkonklusion
Hvis Ole Madsen havde foretaget sikkerhedsstillelse efter den 10. juni 2014, ville det have store skattemæssige

konsekvenser for ham i 2014. Ifølge figur 60 ville det betyde, at Ole Madsen skulle betale 1.028.809 kr. i skat.

Eftersom den øgede skattebetaling både er uhensigtsmæssig og umulig for Ole Madsen at betale, er det en

oplagt mulighed at træde ud af VSO og i stedet blive beskattet efter PSL. Ved at foretage dette skift vil Ole

86 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
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Madsen dog skulle beskattes af et eventuelt opsparet overskud i VSO.87 Lovændringerne i VSO har derfor en

betydelig konsekvens for erhvervsdrivende med anseelige opsparede overskud, og som vælger at foretage

sikkerhedsstillelse for privat gæld efter den 10. juni 2014.

Har Ole Madsen i stedet stillet sikkerhed for den private gæld før den 11. juni 2014, vil det ikke have nogen

skattemæssige konsekvenser for ham i 2014. Sikkerhedsstillelsen efter lovændringerne vil derimod have

betydning for ham i 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen stadig eksisterer i primo 2018. Konsekvensen for Ole

Madsen vil være, at han ikke vil kunne foretage opsparing af virksomhedens overskud, samtidig med, at hans

opsparede overskud mellem den 11. juni 2014 – 31. december 2017 skal hæves og beskattes i den personlige

indkomst.

7.3 Negativ indskudskonto

7.3.1 Præsentation af case
Scenariet med den negative indskudskonto tager udgangspunkt i den samme case, som er benyttet i det

foregående afsnit om sikkerhedsstillelse.

I scenariet forudsættes det, at Ole Madsen i 2013 har indskudt en privat gæld på 1.700.000 kr. i virksomheden.

Dette har betydet, at han ultimo 2013 havde en negativ indskudskonto, hvorfor der i det foregående år blev

beregnet en rentekorrektion af gælden.

Opgørelsen af de regnskabsmæssige data, herunder kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og indskudskonto,

fremgår af bilag 5.

7.3.2 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2014
Af bilag 5 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget er negativt, hvilket betyder, at kapitalafkastet sættes til nul.

Denne sammenhæng skyldes den selvkontrollerende effekt, der har den konsekvens for Ole Madsens, at der

ikke beregnes et afkast for hans private indskud i virksomheden.

Af bilag 5 fremgår også indskudskontoen, som ikke bliver reguleret i forhold til primo, da Ole Madsen ikke har

foretaget hævninger eller indskud ud over Trykkeriets overskud. Indskudskontoen er negativ, hvorfor der ud fra

de tidligere beskrevet regler, skal beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektionssatsen svarer i 2014 til

kapitalafkastsatsen på 2 %, da kapitalafkastsatsen først fra 2015 tillægges 3 %-point ved beregning af

rentekorrektion.

Det forudsættes i scenariet, at renteindtægter og renteudgifter, jf. bilag 5, udelukkende vedrører renter af

likvide midler og prioritetsgæld, jf. SEL § 11 B stk. 4, hvorfor nettorenterne svarer til

nettofinansieringsudgifterne.

Beregning af rentekorrektion fremgår af nedenstående figur.

87 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.13.4



Page 68 of 95

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 64 fremgår det, at den beregnede rentekorrektion er mindre end nettofinansieringsudgifterne, hvorfor

den beregnede rentekorrektions fulde beløb er gældende.

De nye regler betyder, at overskud efter den 10. juni 2014 ikke kan spares op i virksomheden, så længe

indskudskontoen er negativ, og i indkomståret 2014 overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kr. De nye regler

giver dog mulighed for at lave en forholdsmæssig fordeling af årets overskud for perioden 1. december 2014 –

10. juni 2014 og 11. juni 2014 – 31. december 2014. Ved en forholdsmæssig fordeling består perioden d. 1.

januar – 10. juni 2014 af 161 dage, mens 11. juni – 31. december består af 204 dage, som danner grundlaget

for den forholdsmæssige fordeling af overskuddet.

Årets hævning på 372.424 kr. skal i denne forbindelse anses som en hævning af årets overskud fra og med 11.

juni 2014. 88

Kilde: Egen tilvirkning89

Ifølge beregningen fremgår det, at Ole Madsen har mulighed for at spare 428.814 kr. op i 2014, mens det

resterende overskud skal hæves. Fordelingen danner dermed grundlaget for beregningen af den skattepligtige

indkomst.

88 Lovændringer af Virksomhedsordningen I 2014 – L200 med kommentarer, S. 73
89 Inspiration fra “Lovændringer af virksomhedsordningen I 2014 – L200 med kommentarer”, s. 74
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 67 fremgår det, at Ole Madsen ikke har mulighed for at optimere op til topskattegrænsen, som en

konsekvens af den negative indskudskonto. Ole Madsen skal derfor betale 314.295 kr. i skat for 2014.

Den negative indskudskonto har ifølge beregningerne ikke den store konsekvens for Ole Madsen i 2014, idet

Trykkeriets overskud i indkomståret ikke er større og derfor ikke resulterer i en højere topskattebetaling.

I 2015 vil den negative indskudskonto som udgangspunkt have større konsekvenser for Ole Madsen, da han

ikke vil have mulighed for at foretage opsparing i virksomheden, og da rentekorrektion beregnes ud fra

kapitalafkastsatsen tillagt 3 %-point. Ole Madsen bør derfor overveje muligheden for at hæve den private gæld,

såfremt det er muligt, således den ikke indgår som en del af VSO, samtidig med at indskudskontoen bliver

positiv.
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7.3.3 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2015
Regnskabsdata for Trykkeriet for 2015 fremgår af bilag 5.

Rentekorrektionssatsen tillægges 3 %-point af kapitalafkastsatsen i 2015, som beskrevet i afsnit 3.2.

Eftersom kapitalafkastssatsen for 2015 ikke er fastsat endnu, forudsættes det på baggrund af det lave

renteniveau, at satsen udgør 1 %. Den anvendte rentekorrektionssats for 2015 i scenariet er derfor på 4 %.

Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge figur 68 er rentekorrektionen for 2015 på 3.988 kr., som tillægges i den personlige indkomst og

fratrækkes i kapitalindkomsten. Det fremgår dermed, at rentekorrektionen er mindre i 2015 end i 2014 på

trods af, at kapitalafkastsatsen fra 2015 tillægges 3 %-point. Årsagen til at rentekorrektionen er mindre, skyldes

det relativt lave kapitalafkastgrundlag, som rentekorrektionen beregnes ud fra.

Herefter kan Ole Madsen skattepligtige indkomst opgøres:

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af beregningerne, at Ole Madsen skal betale 587.861 kr. i skat, da han ikke har mulighed for at

spare overskuddet op i virksomheden. Denne mulighed vil Ole Madsen først få igen, når indskudskontoen er

positiv. Den nye lovændring har derfor betydning for fordelagtigheden af VSO, da den begrænser én af de

centrale fordele, såfremt den erhvervsdrivende har en negativ indskudskonto.

7.3.4 Delkonklusion
Lovændringen i VSO vedrørende negativ indskudskonto kan have negative konsekvenser for den enkelte

erhvervsdrivende, som har indskudt privat gæld i virksomheden der fører til, at indskudskontoen bliver negativ.

Såfremt den erhvervsdrivende har indskudt gæld i virksomheden der medvirker til, at indskudskontoen bliver

negativ, vil den erhvervsdrivende ikke have mulighed for at spare overskud op i virksomheden. Restriktionen

ved den negative indskudskonto betyder, at en af de væsentlige fordele ved at anvende VSO forsvinder, da den

manglende mulighed for opsparing af overskuddet gør, at det hverken er muligt at indkomstudjævne eller

skatteoptimere. De nye lovændringer i VSO har derfor den effekt, at ordningen overordnet set bliver mindre

attraktiv for selvstændige erhvervsdrivende.

8 Konklusion
Selvstændige erhvervsdrivende der driver personlig virksomhed har mulighed for at lade sig beskatte ud fra tre

former; PSL, VSO eller KAO. De tre beskatningsformer rummer forskellige fordele og ulemper, som den

selvstændige erhvervsdrivende skal opveje inden valg af beskatningsform.

PSL er den mest enkle beskatningsform, da den kun stiller regnskabsmæssige krav om overholdelse af

bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. Til gengæld indeholder PSL ikke de samme skattemæssige

fordele, som de to øvrige ordninger, da disse to er rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
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KAO skal anses som en mindre overbygning af PSL, da ordningen indeholder de samme regnskabsmæssige

krav, med tillæg af kravet om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Opgørelsen af den personlige

indkomst, kapitalindkomst og de ligningsmæssige fradrag sker dermed på samme måde som i PSL. Den eneste

forskel i den skattemæssige opgørelse er, at kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i

kapitalindkomsten, hvilket giver en skattefordel i KAO. Dernæst giver KAO mulighed for at spare op til 25 % af

virksomhedens overskud på en konjunkturudligningskonto, hvilket kan begrænse en topskattebetaling i et

indkomstår helt eller delvist afhængigt af virksomhedens overskud.

VSO kan derimod anses som en udvidet udgave af KAO, som giver mulighed for flest skattemæssige fordele,

men til gengæld er den administrativt tungere end de to andre beskatningsformer. Udover at indeholde de

samme krav som i KAO, kræver VSO en udarbejdelse af virksomhedsregnskab, og at virksomheds- og

privatøkonomi holdes adskilt. Endvidere er der krav til opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast,

indskudskonto, evt. rentekorrektion, konto for opsparet overskud og mellemregningskonto.

VSO adskiller sig i den skattemæssige opgørelse fra de to andre beskatningsformer ved, at de erhvervsmæssige

nettorenter fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Dette giver en

skattemæssig besparelse, afhængig af den negative nettorente i virksomheden.

VSO giver endvidere modsat de to andre beskatningsformer mulighed for at spare hele virksomhedens

overskud op, hvilket på lang sigt kan afføde en skattemæssig besparelse i tilfælde af mindre overskudsgivende

år. Dernæst bevirker opsparingen til, at der foretages en konsolidering af virksomheden, hvilket styrker

virksomhedens position over for de eksterne interessenter.

Analysen af de to opstillede scenarier, hvor der forekom henholdsvis ingen og store erhvervsmæssige

renteudgifter, viste scenarierne ikke et entydigt svar på hvilken beskatningsform, der var mest optimal.

I begge scenarier konkluderes det overordnet, at PSL er den beskatningsform, der fører til den største

beregnede skattebetaling, men som skal opvejes i forhold til de større administrative krav i de to ordninger.

I scenarie 1 under forudsætning af, at hele overskuddet hæves i ordningerne, var den skattemæssige

besparelse mellem beskatningsformerne minimal. Analysen fremviste, at KAO gav den største besparelse på

5.091 kr. i forhold til PSL, hvilket fører til en konklusion om, at de to ordninger ved hævning af hele

overskuddet under dette scenarie, ikke er særlig attraktivt. Sammenholdes resultaterne med foretagelse af

skatteoptimering, fremgik det ud fra Snedkerfirmaets overskud, at VSO er den mest optimale løsning, da

topskattebetalingen kun kan undgås i VSO under de gældende forudsætninger.

I scenarie 2 var der et mere entydigt svar på hvilken beskatningsform, der var mest optimal. Det overordnede

resultat var, at VSO var den mest fordelagtige beskatningsform, uafhængigt af skatteoptimering, da scenariet

forudsatte relative høje negative nettorenter. Derfor gav det en væsentlig skattemæssige besparelse i VSO, da

renteudgifterne modsat de to andre beskatningsformer, fratrækker i den personlige indkomst og tillægger det i

kapitalindkomsten.

Derfor kan det overordnet konkluderes, at VSO isoleret set vil være at foretrække, såfremt virksomheden har

store renteudgifter. Ligeledes vil der skulle foretages en overordnet vurdering af de to ordninger i VSL ud fra

den pågældende virksomheds balance, da de adskiller sig fra hinanden i forhold til hvilke poster, der indgår i

opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.
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Ud fra den anden del af analysen, som behandlede den nye lovændring i VSO, konkluderes det overordnet set,

at det kan have store skattemæssige konsekvenser for selvstændige erhvervsdrivende, der benytter VSO.

Endvidere reducerer det fordelagtigheden af VSO for visse segmenter af erhvervsdrivende, da de ikke vil have

mulighed for at benytte sig af opsparing i virksomheden.

I forhold til sikkerhedsstillelse fremgik det i analysen, at sikkerhedsstillelse for privat gæld efter den 10. juni

2014 vil betyde, at Ole Madsen skulle betale 716.091 kr. mere i skat ifølge lovændringen kontra de

forhenværende regler. Baggrunden for forskellen ligger i, at der foretages beskatning af den laveste værdi af

enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi i den personlige indkomst, da den anses som en hævning.

Er der derimod forekommet sikkerhedsstillelse for privat gæld i virksomheden inden den 10. juni 2014, vil det

først have konsekvenser fra primo 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen ikke indfries. Har den selvstændige

erhvervsdrivende ikke mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen inden primo 2018, vil det betyde, at den

erhvervsdrivende ikke har mulig for opsparing i virksomheden fra 2018, og desuden skal hæve og dermed

beskattes at et eventuelt opsparet overskud fra perioden 11. juni 2014 – 31. december 2017.

Lovændringen har ud over sikkerhedsstillelsen også foretaget et indgreb på den negative indskudskonto.

Indgrebet betyder, at det fra 2015 ikke er muligt at foretage opsparing i virksomheden, såfremt

indskudskontoen er negativ. I 2014 har erhvervsdrivende dog mulighed for opsparing af virksomhedens

overskud fra 1. januar 2014 – 10. juni 2014. Desuden indgår bagatelgrænsen på 500.000 kr. i 2014, som

betyder, at erhvervsdrivende, der sammenlagt har en negativ indskudskonto og negativ sikkerhedsstillelse

under 500.000 kr., stadig har mulighed for fuld opsparing i 2014. Derfor skal der i denne situation ikke laves en

forholdsmæssig fordeling af hvor stor en del af overskuddet der må opspares. Virksomheder med negativ

indskudskonto over 500.000 kr. i 2014 og en generel negativ indskudskonto fra 2015 mister derfor en af de

centrale fordele i VSO. Dernæst bliver rentekorrektionen fra 2015 beregnet med en højere sats, idet

kapitalafkastsatsen skal tillægges 3 %-point, hvilket endvidere gør det dyrere for den selvstændige

erhvervsdrivende at besidde en negativ indskudskonto.

I analysen fremgår det, at den negative indskudskonto i forhold til de nye regler ikke har store konsekvenser for

Ole Madsen i 2014, idet hans overskud ikke er større. Han har derfor i 2014 mulighed for at spare overskud op

for perioden 1. januar 2014 – 10. juni 2014, hvilket i Ole Madsens tilfælde betyder, at han stort set stadig har

mulighed for at undgå topskattebetaling i 2014. Virksomheder med større overskud i 2014 end Ole Madsen vil

derfor ikke i lige så høj grad have mulighed for at undgå topskattebetaling.

Det kan ud fra analysen dermed konkluderes, at lovændringen betyder, at det for en række erhvervsdrivende

med høje sikkerhedsstillelser for privat gæld og/eller negativ indskudskonto, ikke længere er attraktivt at

anvende VSO.

Ud fra opgavens samlede resultater kan det konkluderes, at den optimale beskatningsform for den enkelte

selvstændige erhvervsdrivende afhænger af en situationsanalyse af den pågældende virksomhed og

erhvervsdrivende. Opgaven tydeliggør ligeledes fordelagtigheden i at få analyseret og vurderet den

skattemæssige situation, samt få klarlagt de faktorer der påvirker denne, da det i sidste ende kan føre til

skattemæssige besparelser – både til gavn for ejeren og virksomheden.
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Bilag 1 – oversigt over kommuneskatter
Kommuneskatter 2015

Kommunenavn Kommune Amt Kirke Skattenedslag

Albertslund 25,10 0,00 0,85 0,23

Allerød 24,30 0,00 0,58 0,00

Assens 26,10 0,00 0,95 1,23

Ballerup 25,50 0,00 0,72 0,63

Billund 25,20 0,00 0,89 0,33

Bornholm 26,20 0,00 0,93 1,33

Brøndby 24,50 0,00 0,80 0,00

Brønderslev 26,90 0,00 1,10 2,03

Dragør 24,80 0,00 0,60 0,00

Egedal 25,70 0,00 0,76 0,83

Esbjerg 25,40 0,00 0,81 0,53

Fanø 24,30 0,00 1,14 0,00

Favrskov 25,70 0,00 1,02 0,83

Faxe 26,10 0,00 1,08 1,23

Fredensborg 25,30 0,00 0,64 0,43

Fredericia 25,50 0,00 0,88 0,63

Frederiksberg 22,80 0,00 0,50 0,00

Frederikshavn 26,20 0,00 1,03 1,33

Frederikssund 25,40 0,00 0,96 0,53

Furesø 24,80 0,00 0,65 0,00

Faaborg-Midtfyn 26,10 0,00 1,05 1,23

Gentofte 22,80 0,00 0,43 0,00

Gladsaxe 23,90 0,00 0,75 0,00

Glostrup 23,70 0,00 0,67 0,00
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Greve 23,90 0,00 0,73 0,00

Gribskov 24,70 0,00 0,90 0,00

Guldborgsund 25,80 0,00 1,16 0,93

Haderslev 26,30 0,00 0,95 1,43

Halsnæs 25,70 0,00 0,85 0,83

Hedensted 25,40 0,00 0,98 0,53

Helsingør 25,40 0,00 0,66 0,53

Herlev 23,70 0,00 0,77 0,00

Herning 24,90 0,00 0,99 0,03

Hillerød 25,60 0,00 0,69 0,73

Hjørring 25,90 0,00 1,19 1,03

Holbæk 25,10 0,00 0,96 0,23

Holstebro 25,30 0,00 1,08 0,43

Horsens 25,20 0,00 0,89 0,33

Hvidovre 25,50 0,00 0,72 0,63

Høje-Taastrup 24,70 0,00 0,85 0,00

Hørsholm 23,20 0,00 0,62 0,00

Ikast-Brande 25,60 0,00 1,00 0,73

Ishøj 25,00 0,00 0,90 0,13

Jammerbugt 25,70 0,00 1,20 0,83

Kalundborg 25,00 0,00 1,01 0,13

Kerteminde 26,20 0,00 0,99 1,33

Kolding 25,00 0,00 0,94 0,13

København 23,80 0,00 0,80 0,00

Køge 24,90 0,00 0,87 0,03

Langeland 27,80 0,00 1,14 2,93

Lejre 25,30 0,00 1,06 0,43



Page 78 of 95

Lemvig 25,20 0,00 1,27 0,33

Lolland 26,70 0,00 1,23 1,83

Lyngby-Taarbæk 23,70 0,00 0,61 0,00

Læsø 25,80 0,00 1,30 0,93

Mariagerfjord 25,90 0,00 1,15 1,03

Middelfart 25,80 0,00 0,95 0,93

Morsø 25,80 0,00 1,20 0,93

Norddjurs 25,10 0,00 1,00 0,23

Nordfyns 26,00 0,00 1,04 1,13

Nyborg 26,40 0,00 1,14 1,53

Næstved 25,00 0,00 0,98 0,13

Odder 25,10 0,00 1,00 0,23

Odense 24,50 0,00 0,68 0,00

Odsherred 26,60 0,00 0,98 1,73

Randers 25,60 0,00 0,89 0,73

Rebild 25,10 0,00 1,20 0,23

Ringkøbing-Skjern 25,00 0,00 1,05 0,13

Ringsted 26,70 0,00 0,97 1,83

Roskilde 25,20 0,00 0,84 0,33

Rudersdal 22,50 0,00 0,56 0,00

Rødovre 25,70 0,00 0,72 0,83

Samsø 26,00 0,00 1,40 1,13

Silkeborg 25,50 0,00 0,95 0,63

Skanderborg 25,70 0,00 0,86 0,83

Skive 25,50 0,00 1,00 0,63

Slagelse 24,70 0,00 0,96 0,00

Solrød 24,60 0,00 0,82 0,00
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Sorø 26,40 0,00 0,95 1,53

Stevns 25,00 0,00 1,10 0,13

Struer 24,90 0,00 1,20 0,03

Svendborg 26,80 0,00 1,05 1,93

Syddjurs 25,90 0,00 1,00 1,03

Sønderborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Thisted 25,50 0,00 1,28 0,63

Tønder 25,30 0,00 1,18 0,43

Tårnby 23,30 0,00 0,61 0,00

Vallensbæk 25,10 0,00 0,68 0,23

Varde 25,10 0,00 1,01 0,23

Vejen 25,20 0,00 1,06 0,33

Vejle 23,40 0,00 0,90 0,00

Vesthimmerland 27,00 0,00 1,18 2,13

Viborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Vordingborg 25,20 0,00 1,02 0,33

Ærø 26,10 0,00 1,08 1,23

Aabenraa 25,60 0,00 0,95 0,73

Aalborg 25,40 0,00 0,98 0,53

Aarhus 24,40 0,00 0,75 0,0090

Kommuneskatter for 2014

Kommunenavn Kommune Amt Kirke Skattenedslag

Albertslund 25,10 0,00 0,85 0,23

Allerød 24,30 0,00 0,58 0,00

Assens 26,10 0,00 0,95 1,23

90 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2015
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Ballerup 25,50 0,00 0,72 0,63

Billund 25,20 0,00 0,89 0,33

Bornholm 26,20 0,00 0,93 1,33

Brøndby 24,50 0,00 0,80 0,00

Brønderslev 26,90 0,00 1,10 2,03

Dragør 24,80 0,00 0,61 0,00

Egedal 25,70 0,00 0,76 0,83

Esbjerg 25,40 0,00 0,81 0,53

Fanø 24,30 0,00 1,14 0,00

Favrskov 25,70 0,00 1,02 0,83

Faxe 26,10 0,00 1,08 1,23

Fredensborg 25,30 0,00 0,66 0,43

Fredericia 25,50 0,00 0,88 0,63

Frederiksberg 22,80 0,00 0,50 0,00

Frederikshavn 26,20 0,00 1,03 1,33

Frederikssund 25,40 0,00 0,96 0,53

Furesø, Farum (Særordning 2007-2013) 24,80 0,00 0,65 0,00

Furesø, Værløse 24,80 0,00 0,65 0,00

Faaborg-Midtfyn 26,10 0,00 1,05 1,23

Gentofte 22,80 0,00 0,43 0,00

Gladsaxe 24,00 0,00 0,75 0,00

Glostrup 23,90 0,00 0,67 0,00

Greve 23,90 0,00 0,73 0,00

Gribskov 24,70 0,00 0,92 0,00

Guldborgsund 25,80 0,00 1,16 0,93

Haderslev 26,50 0,00 0,95 1,63

Halsnæs 25,70 0,00 0,85 0,83
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Hedensted 25,40 0,00 1,02 0,53

Helsingør 25,40 0,00 0,67 0,53

Herlev 23,70 0,00 0,77 0,00

Herning 24,90 0,00 0,99 0,03

Hillerød 25,60 0,00 0,69 0,73

Hjørring 25,60 0,00 1,19 0,73

Holbæk 25,10 0,00 0,96 0,23

Holmsland (Særordning 2007-2010) 24,70 0,00 1,05 0,00

Holstebro 25,30 0,00 1,08 0,43

Horsens 25,20 0,00 0,89 0,33

Hvidovre 25,50 0,00 0,72 0,63

Høje-Taastrup 24,70 0,00 0,85 0,00

Hørsholm 23,20 0,00 0,62 0,00

Ikast-Brande 25,10 0,00 1,00 0,23

Ishøj 25,00 0,00 0,90 0,13

Jammerbugt 25,70 0,00 1,20 0,83

Kalundborg 25,00 0,00 1,01 0,13

Kerteminde 26,20 0,00 0,99 1,33

Kolding 25,00 0,00 0,94 0,13

København 23,80 0,00 0,80 0,00

Køge 24,90 0,00 0,87 0,03

Langeland 27,80 0,00 1,15 2,93

Lejre 25,30 0,00 1,06 0,43

Lemvig 25,20 0,00 1,27 0,33

Lolland 26,70 0,00 1,23 1,83

Lyngby-Taarbæk 23,70 0,00 0,62 0,00

Læsø 25,80 0,00 1,30 0,93
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Mariagerfjord 25,90 0,00 1,15 1,03

Middelfart 25,80 0,00 0,95 0,93

Morsø 25,80 0,00 1,20 0,93

Norddjurs 25,10 0,00 1,00 0,23

Nordfyns 26,10 0,00 1,04 1,23

Nyborg 26,40 0,00 1,14 1,53

Næstved 25,00 0,00 0,98 0,13

Odder 25,10 0,00 1,00 0,23

Odense 24,50 0,00 0,68 0,00

Odsherred 26,60 0,00 0,98 1,73

Randers 25,60 0,00 0,89 0,73

Rebild 25,10 0,00 1,20 0,23

Ringkøbing-Skjern 24,70 0,00 1,05 0,00

Ringsted 26,70 0,00 0,97 1,83

Roskilde 25,20 0,00 0,84 0,33

Rudersdal 22,50 0,00 0,56 0,00

Rødovre 25,70 0,00 0,72 0,83

Samsø 26,00 0,00 1,45 1,13

Silkeborg 25,50 0,00 0,95 0,63

Skanderborg 25,70 0,00 0,86 0,83

Skive 25,50 0,00 1,00 0,63

Slagelse 24,70 0,00 0,96 0,00

Solrød 24,60 0,00 0,82 0,00

Sorø 26,40 0,00 0,95 1,53

Stevns 25,00 0,00 1,10 0,13

Struer 24,90 0,00 1,20 0,03

Svendborg 26,80 0,00 1,06 1,93
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Syddjurs 25,70 0,00 1,00 0,83

Sønderborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Thisted 25,50 0,00 1,28 0,63

Tønder 25,30 0,00 1,20 0,43

Tårnby 23,50 0,00 0,61 0,00

Vallensbæk 25,10 0,00 0,68 0,23

Varde 25,10 0,00 1,02 0,23

Vejen 25,20 0,00 1,06 0,33

Vejle 23,40 0,00 0,90 0,00

Vesthimmerland 27,00 0,00 1,18 2,13

Viborg 25,80 0,00 0,93 0,93

Vordingborg 25,20 0,00 1,02 0,33

Ærø 26,10 0,00 1,09 1,23

Aabenraa 25,40 0,00 0,95 0,53

Aalborg 25,40 0,00 0,98 0,53

Aarhus 24,40 0,00 0,75 0,0091

91 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2014
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Bilag 2 – scenarie 1

Regnskabsdata – ingen erhvervsmæssige renter

Budget 2015

Balance 2015
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Balance 2014
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Bilag 3 – scenarie 2

Regnskabsdata – store erhvervsmæssige renter

Budget 2015

Balance 2015
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Balance 2014
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Bilag 4 – sikkerhedsstillelser

Regnskabsdata pr. 31. december 2014
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Bilag 5 – negativ indskudskonto

Regnskabsdata for 2014
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Regnskabsdata for 2015
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1. Indledning

1.1 Indledning
Mange selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive deres virksomhed i personligt regi frem for i

selskabsform, hvilket fremgår af en opgørelse udarbejdet af Danmarks Statistik i 2011.

Kilde: Egen tilvirkning1

Opgørelsen viser en tydelig tendens om, at størstedelen af de selvstændige erhvervsdrivende vælger at drive

deres virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. Oplagte årsagsforklaringer til fordelingen kan være, at

virksomheder drevet i selskabsform kræver indskudskapital og stiller større krav til regnskabsaflæggelse og

revision.

Selvstændig erhvervsdrivende der driver enkeltmandsvirksomhed, kan vælge at lade sig beskatte ud fra enten

personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, herunder enten virksomhedsordningen eller

kapitalafkastordningen.

Beskatning efter personskatteloven anvendes som følge af den selvstændige erhvervsdrivendes bevidste eller

ubevidste passivitet, mens et valg af beskatning ud fra virksomhedsskatteloven skal ske ved en positiv

tilkendegivelse hvert år.

Tesen om den manglende stillingtagen hos en lang række enkeltmandsvirksomheder, der medfører en

beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven, er det centrale udgangspunkt i opgaven. Tesen

bygger på en formodning om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden, interesse og/eller

fokus på hvordan den bedste skattemæssige situation opnås. Det vil derfor være mere naturligt, at ejeren

hovedsageligt er orienteret mod den primære drift, som ofte vil hænge sammen med ejerens

kernekompetencer.

Et manglende fokus på de skattemæssige forhold kan dog i mere eller mindre grad være uhensigtsmæssigt for

den selvstændige erhvervsdrivende, da de skattemæssige forhold lige såvel som virksomhedens primære drift,

kan blive optimeret og bidrage med en øget værdi for både virksomheden og den erhvervsdrivendes

privatøkonomi. Ejere af personligt drevne virksomheder vil derfor ofte have et væsentligt økonomisk

incitament til at få undersøgt deres skattemæssige situation, men er ikke altid bekendt med de skattemæssige

muligheder, og får derfor ikke foretaget denne vurdering.

Opgavens fokus vil udelukkende være på de skattemæssige overvejelser og besparelser, der kan opnås for en

personligt drevet virksomhed i valget af de tre beskatningsformer. Formålet med opgaven er derfor at

undersøge hvilken beskatningsform der er optimal for den selvstændige erhvervsdrivende ud fra forskellige

situationer.

1 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17958/staa.pdf , side 376
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1.2 Problemformulering
På baggrund af den præsenterede problemstilling i indledningen, og formodningen om den manglende

stillingtagen til beskatningsform hos selvstændige erhvervsdrivende der driver personligt drevne virksomheder,

er følgende problemformulering blevet udarbejdet:

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, hvilken beskatningsform er den mest optimale for den

selvstændige erhvervsdrivende, der driver personlig drevet virksomhed, under forskellige forudsætninger?

1.2.1 Undersøgelsesspørgsmål
Til besvarelse af problemformuleringen er følgende undersøgelsesspørgsmål udarbejdet:

1. Redegørelse for beskatningsreglerne for selvstændige erhvervsdrivende der driver

enkeltmandsvirksomhed, herunder hvilke krav der stilles til de tre beskatningsformer.

2. Undersøgelse af hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende de tre forskellige beskatningsformer.

3. Analyse af de skattemæssige konsekvenser ved de tre beskatningsformer ud fra to scenarier; ingen

erhvervsmæssige renteudgifter og store erhvervsmæssige renteudgifter.

4. Analyse af hvilke konsekvenser lov nr. 992 af 9. september 2014 har for selvstændige

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen.

1.3 Afgrænsning
Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med skatteretlige forhold for selvstændige erhvervsdrivende med

enkeltmandsvirksomheder, ud fra tesen om, at den almene virksomhedsejer ikke har den fornødne viden,

interesse og/eller fokus på de skattemæssige forhold. Opgaven vil derfor ikke foretage en redegørelse eller

sammenligning af andre mulige virksomheds- og selskabsformer.

Opgavens centrale fokus ligger på den skattemæssige optimering, som ejeren af den personligt drevne

virksomhed kan opnå ved at foretage en analyse og vurdering af sin skattemæssige situation. Analysernes

fokus og resultater vil derfor primært blive vurderet ud fra et skattemæssigt perspektiv.

Analysen af de skattemæssige forhold mellem de tre beskatningsformer, vil blive foretaget ud fra to opstillede

scenarier, som bygger på ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter. Baggrunden for de to udvalgte

scenarier er, at de erhvervsmæssige renter er en af de essentielle forhold, der adskiller beskatningsformerne

fra hinanden.

Opgaven vil udelukkende fokusere på enlige skattepligtige personer, hvilket betyder, at fradrag som følge af en

mulig ægtefælle, ikke vil indgå i opgavens analyser.

I den skattemæssige opgørelse behandles CFC-indkomst, aktieindkomst og udligningsskat ikke, da disse

begreber ikke vurderes relevante eller af betydning for valget mellem beskatningsformerne.

Opgaven tager afsæt i personer der er fuldt skattepligtige i Danmark, hvorfor der ikke vil blive kigget på

reglerne vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

I opgaven antages det, at de skatte- og regnskabsmæssige resultater er identiske, hvorfor der i analysen ikke

reguleres for afskrivninger og andre fradragsberettigede omkostninger, da det ikke vurderes at have betydning

for den endelige vurdering af valg af beskatningsform.
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1.4 Metode

1.4.1 Opgavens opbygning

Opgaven er delt op i to dele, som består af en teoretisk og en analytisk del.

Den teoretiske del indeholder en redegørelse af de tre beskatningsformer, som opgaven tager afsæt i, der

består af personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. I redegørelsen vil der løbende

blive vist eksempler på de skattemæssige forhold i henhold til lovgivningen og praksis for at skabe et

overskueligt overblik. Efter redegørelsen af de tre beskatningsformer, vil fordele og ulemper ved de enkelte

beskatningsformer blive fastslået, hvorefter beskatningsformerne vil blive sammenlignet med hinanden. Den

teoretiske del af opgaven vil derfor dække over undersøgelsesspørgsmål 1 og 2.

Anden del af opgaven består af den analytiske del, hvor undersøgelsesspørgsmål nummer 3 og 4 vil blive

undersøgt.

Den første del af analysen vil begynde med at foretage skatteberegninger ud fra beskatningsformerne i de to

opstillede scenarier; ingen og store erhvervsmæssige renteudgifter, for at undersøge hvilken beskatningsform

der finder bedst anvendelse i de to situationer.

Den anden del af analysen vil undersøge hvilke konsekvenser de nye regler i virksomhedsordningen har for den

selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen foretages ud fra en fiktiv case, hvor der vil blive foretaget

beregninger der skal vise hvordan de nye regler påvirker den selvstændige erhvervsdrivende.
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1.4.2 Skattesatser
I den teoretiske gennemgang vil skattesatserne for 2015 blive anvendt i de løbende eksempler, da satserne har

den største aktualitet. Da både 2014 og 2015 skattesatser anvendes i den analytiske del, vil redegørelsen dog

også beskrive skattesatser for 2014.

I kapitel 6 vil analysen af beskatningsformerne ud fra de to scenarier udelukkende tage afsæt i skattesatserne

for 2015, da det giver analysen den største aktualitet.

I kapitel 7 vil der blive foretaget en analyse af de nye lovændringer i virksomhedsordningen med afsæt i både

skattesatserne for 2014 og 2015. Kapitlet vil blive opdelt i to, hvor den første del analyserer betydningen af

sikkerhedsstillelse, mens den anden del undersøger betydningen af en negativ indskudskonto.

Lovændringen vedrørende sikkerhedsstillelse for privat gæld er vurderet til at have størst relevans for 2014,

hvor lovændringen trådte i kraft, da tidspunktet for sikkerhedsstillelsen har stor betydning for lovændringens

påvirkning for den selvstændige erhvervsdrivende. Den anden del af lovændringen vedrører den negative

indskudskonto, hvor analysen af ændringen foretages gennem beregninger for 2014 og 2015 for at undersøge

hvilke konsekvenser det har for begge indkomstår.

1.4.3 Undersøgelsesdesign
Opgaven bygger hovedsagligt på lovtekster, heriblandt særligt personskatteloven og virksomhedsskatteloven,

samt SKAT’s juridiske vejledning.

I redegørelsen af de tre beskatningsformer anvendes sekundært data i form af lovtekster, SKAT’s juridiske

vejledning og anden relevant litteratur. Ved anvendelse af anden litteratur end lovtekster og den juridiske

vejledning, er litteraturen holdt op i mod lovtekster for at validere den anvendte litteratur.

Ud fra de opstillede scenarier omkring erhvervsmæssige renter, vil den beskrevne empiri i opgavens første del

anvendes til at beregne og analysere hvilken beskatningsform, der er mest optimal i de to scenarier.

Scenarierne er opstillet ud fra en fiktiv case, hvor regnskabsgrundlaget reguleres afhængig af scenariet.

Analysen vil i første omgang forudsætte, at den erhvervsdrivende vælger at hæve hele overskuddet ved

anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Forudsætningen gør det muligt at foretage en

sammenligning mellem personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da førstnævnte

ikke giver mulighed for opsparing af overskud. Efterfølgende vil der blive foretaget en optimering af skatten i

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da denne mulighed er en af de væsentlige fordele i de to

ordninger, og giver derfor et mere retvisende sammenligningsgrundlag.

I andel del af analysen ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål belyst: ”Hvilke konsekvenser har lovændringen

i virksomhedsordningen for den selvstændige erhvervsdrivende? ”

Undersøgelsesspørgsmålet vil blive opdelt i forhold til konsekvenserne af henholdsvis sikkerhedsstillelser og

negativ indskudskonto. Ud fra begge elementer vil der blive taget udgangspunkt i en ny fiktiv case med

forskellige forudsætninger, som slutteligt skal vise de pågældende konsekvenser.
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1.4.5 Forkortelser og begrebsforklaring

Selvstændig erhvervsdrivende

Opgaven tager udgangspunkt i selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor det vurderes relevant at definere

begrebet, da der ikke eksisterer en nærmere definition af begrebet selvstændig erhvervsdrivende i

skattelovgivningen. I den juridiske vejledning karakteriseres en selvstændig erhvervsdrivende ved, at de for

egen regning og risiko udøver virksomhed af økonomisk karakter, med det formål at generere overskud. 2

Der skal ske en afgrænsning fra lønmodtagere og hobbyvirksomheder for at blive defineret som selvstændig

erhvervsdrivende. Lønmodtagere beskrives i ligningsvejledningen som værende i et tjenesteforhold, hvor

arbejdet udføres efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. En hobbyvirksomhed er

karakteriseret ved, at indtægter ikke er det afgørende formål for skatteyderen.

Forkortelser

Følgende forkortelser vil fremover blive anvendt i opgaven:

AMBL = Arbejdsmarkedsbidragsloven

ABL = Aktieavancebeskatning

KAO = Kapitalafkastordningen

PSL = Personskatteloven

SL = Statsskatteloven

VSL = Virksomhedsskatteloven

VSO = Virksomhedsordningen

2. Personskatteloven

2.1 Indledning
De overordnede regler for beskatning efter PSL har deres udspring i SL, som er dansk skatterets hovedregler

inden for opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Reglerne for beskatning kommer hovedsageligt til udtryk i SL §§ 4-6, som beskriver de centrale retningslinjer

inden for den skattepligtige indkomst.3

Ifølge SL § 4 skal alle indkomster som udgangspunkt indgå i indkomstopgørelsen. Undtagelserne til de

skattepligtige indtægter er opremset i SL § 5, hvor indtægterne er skattefrie, medmindre de er led i næringsvej

eller spekulationsøjemed. I SL § 6 behandles de udgifter, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst,

heriblandt renteudgifter og driftsomkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde

indkomsten.

2 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.1.1.1
3 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.1.1
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2.2 Kriterier for anvendelse af PSL
Selvstændige erhvervsdrivende, der er skattepligtige i Danmark, er omfattet af beskatning efter PSL,

medmindre de aktivt har valgt VSO eller KAO. 4

Ved beskatning efter PSL er der krav om, at bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen overholdes,

hvilket vil sige, at den erhvervsdrivende skal indgive supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen.

Derudover er der ikke krav om udarbejdelse af regnskab, medmindre SKAT anmoder om det.

2.3 Indkomstbegreber
Der findes følgende indkomstformer:

 Personlig indkomst

 Kapitalindkomst

 Aktieindkomst

 CFC-indkomst

I den skattepligtige indkomst indgår den personlige indkomst og kapitalindkomst. Aktieindkomst og CFC-

indkomst bliver derimod opgjort og beskattet særskilt, hvorfor de ikke er en del af den skattepligtige

indkomst.5

Den skattepligtige indkomst beskattes efter PSL6 og bliver opgjort således:

Kilde: Egen tilvirkning7

2.4 Personlig indkomst
Definitionen på personlig indkomst er beskrevet i PSL § 3 stk. 1, hvori det fremgår, at den personlige indkomst
udgøres af alle indkomster, der ikke er kapitalindkomst.

Personlig indkomst kan omfatte lønindkomst, honorarer, indtægter ved personlig drevet virksomhed mv.8 Det

er af betydning for den personlige indkomst at definere om den skattepligtige er selvstændig erhvervsdrivende

eller lønmodtager. Baggrunden for dette er, at den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage

driftsomkostninger, med undtagelse af renteudgifter i den personlige indkomst, jf. PSL § 3 stk. 2. Både

lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at fradrage bidrag til pensionsindbetalinger

og AM-bidrag, hvorfor forskellen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende ligger i fradragsretten

for driftsomkostninger.

4 PSL § 1
5 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.1.1
6 PSL § 1
7 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.2.2
8 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.A.2.2
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2.5 Kapitalindkomst
Den samlede kapitalindkomst bliver opgjort i et nettobeløb, da kapitalindkomst både udgøres af indtægter og
udgifter. PSL § 4, stk. 1 indeholder en udtømmende liste over kapitalindkomster, heriblandt renteindtægter og
kursgevinster.

Det fremgår af PSL 4 stk. 2, at fradragsberettigede omkostninger, som er anvendt til at erhverve, sikre og
vedligeholde kapitalindkomsten, skal fradrages i kapitalindkomsten. Der skal derfor skelnes mellem
fradragsberettigede omkostninger der vedrører kapitalindkomst og personlig indkomst, jf. § 3 stk. 2 pkt. 1.

Da kapitalindkomst opgøres efter nettoprincippet, kan kapitalindkomsten være negativ, hvilket betyder, at

kapitalindkomsten modregnes i den skattepligtige indkomst.

Ved en positiv nettokapitalindkomst har den selvstændige erhvervsdrivende et bundfradrag på 41.400 kr. i

2015 og 40.800 kr. i 2014. Såfremt den positive nettokapitalindkomst er større end bundfradraget, beskattes

den med op til 42,7 %, som udgøres af skattesatserne; bund-, top-, kommune-, evt. kirkeskat og

sundhedsbidrag. Er der modsat tale om en negativ nettokapitalindkomst, er skatteværdien af fradraget på op

til 33,6 % i både 2014 og 2015.9

2.6 Ligningsmæssige fradrag
Ligningsmæssige fradrag består af faglige kontingenter, underholdsbidrag til ægtefæller og børn, indskud på

etableringskonto mv. 10

De ligningsmæssige fradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvor skatteværdien er på ca. 29,6 % i

201511 og 30,6 % i 201412 afhængig af bopæl, og beregnes ud fra sundhedsbidrag, kommune- og evt. kirkeskat.

Ligningsmæssige fradrag kan omfatte følgende:

 Kontingent til fagforening og a-kasse. Der er for 2015 højst fradrag for 6.000 kr. vedrørende

fagforening, og for 2014 3.000 kr., mens der ikke er noget loft for fradrag af a-kasse. 13

 Gaver til almennyttige foreninger/religiøse samfund efter LL § 8 a

 Befordringsfradrag efter LL § 9 C

 Beskæftigelsesfradrag efter LL § 9 J. Fradraget beregnes i 2015 med en procentsats på 8,05 af den

personlige indkomst og kan højst udgøre 26.800 kr., mens det for 2014 fastlægges ud fra en

procentsats på 7,65 og maksimalt kan udgøre 25.000 kr.

 Underholdsbidrag efter LL § 10

 Børnepenge efter LL § 11

9 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
10 Valg af selskabsform, side 592
11 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
12 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/
13http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789764
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2.7 Beregning af indkomstskatten
Efter PSL § 5 opgøres indkomstskatten til staten som summen af:

1. Bundskat efter § 6

2. Topskat efter § 7

3. Udligningsskat efter § 7 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning.

4. Sundhedsbidrag efter § 8

5. Skat af aktieindkomst efter § 8 a, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning.

6. Skat af CFC-indkomst efter § 8 b, som ikke vil blive benævnt yderligere, jf. afgrænsning

7. Skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c

2.7.1 Arbejdsmarkedsbidrag
AM-bidrag består af en skatteprocent på 8 % og beregnes af den skattepligtiges bruttoløn efter fradrag for ATP

og eget pensionsbidrag, jf. AMBL §§ 1 og 4. Indkomstskatten til staten efter PSL foretages derfor efter at AM-

bidraget er fratrukket.14

2.7.2 Bundskat
Bundskat udgør i 2015 8,08 % og i 2014 6,83 % af den personlige indkomst, tillagt positiv nettokapitalindkomst,

jf. PSL § 6. Bundskatten nedsættes med den skattemæssige værdi af personfradraget.

2.7.3 Topskat
Topskatten gælder kun for skattepligtige med en personlig indkomst der overstiger 459.200 kr. i 2015 og

449.100 kr. i 2014 efter AM-bidrag er fratrukket. Topskattesatsen er på 15 % og betales af det beløb der

overstiger topskattegrænsen.15

2.7.4 Sundhedsbidrag
Sundhedsbidraget udgør 4 % i 2015 og 5 % i 2014, og beregnes af den skattepligtige indkomst reduceret med

personfradraget. Sundhedsbidraget nedsættes med 1 % årligt frem til 2019, hvor sundhedsbidraget vil være

udfaset. I takt med sundhedsbidragets procentvise fald, vil bundskatten stige med modsvarende sats som følge

af Forårspakken 2.0.16

2.7.5 Kommuneskat
Kommuneskatten beregnes af den skattepligtige indkomst, og nedsættes med skatteværdien af
personfradraget.

Satsen for kommuneskatten afhænger af hvilken kommune den skattepligtige er bosat i, og er illustreret i bilag
1 for både 2015 og 2014.

14 Bogen om skat for selvstændige, side 29
15 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
16 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20/skattereform-2009-foraarspakke-20-%E2%80%93-information/
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2.7.6 Kirkeskat
Kirkeskatten er valgfri og betales som følge af den skattepligtiges medlemskab i den danske folkekirke. Ligesom
kommuneskatten beregnes kirkeskatten af den skattepligtige indkomst fratrukket den skattemæssige værdi af
personfradraget. Skattesatsen for kirkeskatten er ligeledes afhængig af den pågældende kommune, den
skattepligtige er bosat i.

2.7.7 Personfradrag
Alle personer der er fyldt 18 år og er fuld skattepligtige i Danmark, har ifølge PSL § 10 et personfradrag på

43.400 kr. i 2015 og 42.800 kr. i 2014. Personfradraget beregnes ud fra skatteværdien af bundskatten,

sundhedsbidraget, kommune- og kirkeskatten.

2.7.8 Skatteloft
Skatteloftet betyder, at der efter PSL § 19 stk. 2 er fastsat en maksimal skattegrænse. Ifølge PSL § 19 stk. 1 er
den fastsatte øvre grænse på 51,95 % i 2015 og 51,7 % i 2014 for den personlige indkomst, der angiver den
maksimale skattesats ved beregningen af indkomstskatten. Skatteloftet for positiv kapitalindkomst er fastsat
til 42 %, jf. PSL § 19 stk. 2. Såfremt skattesatserne overstiger skatteloftet, beregnes der et nedslag i
topskatten.17

2.7.9 Opsummering af skattesatser og beregningsgrundlag
I nedenstående figur er de ovenfor beskrevne skatter opstillet og overskueliggjort:

Kilde: Egen tilvirkning jf. satser fra SKAT18

2.8 Eksempel på skatteberegning efter PSL
For at opsummere gennemgangen af PSL er der udarbejdet et eksempel på en beregning af den skattepligtige

indkomst, samt beregningen af skatten for 2015. I eksemplet tages der udgangspunkt i en skattepligtig person,

der er bosiddende i Københavns kommune, hvor kommuneskatten er 23,8 % og kirkeskatten 0,8 %, jf. bilag 1.

17 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
18 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningerne fremgår det, at den skattepligtige samlet set skal betale en skat på 209.054 kr. i 2015. Da

sundhedsbidrag, kommune-, bund- og topskat tilsammen udgør 50,88 %, skal der ikke beregnes skattenedslag

af den personlige indkomst. Derudover fremgår det af figur 4, at kapitalindkomsten er negativ, hvorfor der ikke

skal beregnes skattenedslag heraf.

2.9 Underskud
Virksomhedsunderskud modregnes i den personlige indkomst i indkomståret. Såfremt underskuddet overstiger

den personlige indkomst, skal modregningen ske i den positive kapitalindkomst. Hvis der efter modregning i

den personlige indkomst og positive nettokapitalindkomst fortsat er et underskud, skal det resterende

underskud i de efterfølgende år modregnes i den positive nettokapitalindkomst og derefter i den personlige

indkomst.19

19 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.8.4
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3 Virksomhedsordningen
En ny skattereform i 1987 betød, at beskatning efter PSL blev ændret således, at der ikke længere kun skulle

opgøres en skattepligtig indkomst, men også en personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Denne

ændring i opdelingen førte til, at de erhvervsdrivende mistede den fulde fradragsværdi for en række

erhvervsmæssige udgifter. Som led i skattereformen blev det derfor besluttet, at der skulle indføres en ordning

for selvstændige erhvervsdrivende, der stadig sikrede fuld fradragsret for erhvervsmæssige udgifter, hvilket i

dag kendes som virksomhedsordningen. 20 VSO har gjort det muligt for erhvervsdrivende at få fuldt

rentefradrag, samt opnå skattemæssige fordele som beskrives nedenfor.

3.1 Formålet med virksomhedsordningen
Formålet med indførslen af VSO var at ligestille personligt drevne virksomheder med virksomheder drevet i

selskabsform.

Fordelene ved anvendelse af VSO frem for beskatning efter PSL udgøres af følgende punkter:

1. Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter

2. Indkomstudjævning

3. Konsolidering af virksomheden

4. Besparelse af AM-bidrag

Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter

Det fulde fradrag for renteudgifter opnås ved, at de erhvervsmæssige renteudgifter kan fratrækkes i den
personlige indkomst, da nettorenteudgifterne fratrækkes i virksomhedens resultat. Renteudgifterne ved VSO
kan derfor fradrages på lige fod med de driftsomkostninger, der skal erhverve, sikre og vedligeholde
indkomsten. 21

Skatteværdien af rentefradraget er derfor højere i VSO end ved beskatning ifølge PSL, da renteudgifterne ifølge
PSL fradrages i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien kun er på ca. 33,6 %, afhængig af skattesatserne i den
pågældende kommune. 22

Indkomstudjævning

VSO kan benyttes til at udjævne indkomster som følge af svingende resultater i virksomheden, da den giver
mulighed for, at overskud opspares i virksomheden mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % i
2015 og 24,5 % i 2014. 23 Virksomhedsejeren kan derfor udjævne sin personlige indkomst således, at der spares
op i virksomheden til mindre overskudsgivende år, og at virksomhedsejeren undgår betaling af topskat på 15 %.

Konsolidering af virksomheden

VSO’s mulighed for at opspare overskuddet indeholder ikke blot en skattemæssig fordel, men styrker også

virksomhedens økonomiske robusthed, hvilket kan gavne virksomheden i mange forskellige henseender, både

på kort og lang sigt. En større økonomisk styrke og fleksibilitet vil eksempelvis forbedre virksomhedens

20 Grundlæggende skatteret 2014, side 463
21 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.1.2
22 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
23 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.1.2
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kreditværdighed, hvilket kan have betydning for de finansielle udgifter og lånemuligheder, samtidig med at

virksomheden har større handlekraft til at agere over for markeds- og konkurrenceforhold.

Besparelse af AM-bidrag

Såfremt virksomheden har flere renteudgifter end renteindtægter, bliver beregningsgrundlaget for AM-bidrag
mindre, da erhvervsmæssige renter fradrages i den personlige indkomst. Ved anvendelse af PSL’s regler,
beregnes der ikke AM-bidrag af erhvervsmæssige renter, idet disse indgår i kapitalindkomsten.24

3.2 Nye regler i virksomhedsordningen
Der blev den 9. september 2014 vedtaget et lovgivningsmæssigt indgreb i VSO, som har betydning for den
selvstændige erhvervsdrivende i nedenstående tilfælde.

Negativ indskudskonto

En del af lovændringen, jf. lov nr. 992 betyder, at såfremt indskudskontoen er negativ primo eller ultimo, kan

der fra og med den 11. juni 2014 ikke spares op i VSO. Der er mulighed for at foretage opsparing i

virksomheden frem til den 10. juni 2014, hvorefter dette ikke længere vil være muligt så længe

indskudskontoen er negativ.

Der er for 2014 vedtaget en overgangsregel som dikterer, at hvis den negative indskudskonto primo og ultimo

2014 med tillæg for eventuelle sikkerhedsstillelser, ikke overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr., vil der

stadig være mulighed for opsparing i VSO. Fra 2015 finder bagatelgrænsen ikke anvendelse, hvilket betyder, at

en negativ indskudskonto fra 2015 vil forbyde opsparing i virksomheden under VSO.

Sikkerhedsstillelser

Stilles der sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver fra og med den 11. juni 2014, anses det laveste

beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsen for overført til den erhvervsdrivende. En

sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014 skal derfor beskattes hos den erhvervsdrivende i indkomståret, hvor

der er stillet sikkerhed for virksomhedens aktiver.

Har den erhvervsdrivende stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld før den 11. juni 2014, gælder

der dog særlige regler. Den erhvervsdrivende bliver i dette tilfælde ikke beskattet af sikkerhedsstillelsen i den

personlige indkomst i indkomståret, men skal senest primo 2018 have indfriet sikkerhedsstillelserne. Eksisterer

sikkerhedsstillen stadig primo 2018, vil den erhvervsdrivende blive beskattet af eventuelt opsparet overskud

for perioden den 11. juni 2014 – 31. december 2017. Endvidere vil den erhvervsdrivende fra 2018 og

fremadrettet ikke have mulighed for opsparing af overskud før sikkerhedsstillelsen er blevet indfriet. 25

Rentekorrektionssats

Fra og med indkomstårets 2015 beregnes en ny rentekorrektionssats, som vil udgøres af kapitalafkastsatsen
tillagt 3 %-point. Dette indgreb er foretaget for at udligne den skattefordel, der tidligere har været ved at have
private renteudgifter i VSO.26

24 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2
25 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
26 http://www.pwc.dk/da/nyt/skat/hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordningen.jhtml
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3.3 Kriterier for anvendelse af virksomhedsordningen
I VSO er der en række krav der skal være opfyldt for, at ordningen kan anvendes. Kravene handler om, at der

skal opgøres en indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast, som vil blive gennemgået nærmere

nedenfor.

3.3.1 Selvstændige erhvervsdrivende personer
Ifølge VSL § 1, stk. 1 kan VSO anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Såfremt den

skattepligtige driver flere virksomheder, skal samtlige virksomheder behandles som én virksomhed ved

anvendelse af VSO. 27

3.3.2 Tidspunkt for valg af virksomhedsordningen
Den selvstændige erhvervsdrivende kan frit vælge om VSO skal anvendes for et givent indkomstår. Såfremt den

skattepligtige vælger at benytte ordningen, skal valget træffes med en positiv tilkendegivelse herom i

selvangivelsen for indkomståret. Den selvstændige erhvervsdrivende kan senest den 30. juni i det

efterfølgende indkomstår ændre beslutningen om hvorvidt VSO skal anvendes.

Beskatning efter VSO har kun virkning for ét indkomstår af gangen, hvorfor der fra år til år kan skiftes mellem

beskatning efter PSL og VSO. Hvis VSO ønskes anvendt i det efterfølgende år, skal dette igen tilkendegives i

selvangivelsen. 28

3.3.3 Regnskabsmæssige krav
Det er en betingelse for at anvende VSO, at der udarbejdes et selvstændigt virksomhedsregnskab, der opfylder

bogføringslovens krav. Bogføringen skal desuden være tilrettelagt således, at der sker en adskillelse mellem

virksomhedsøkonomien og privatøkonomien.29 Årsagen til adskillelsen skyldes, at privatøkonomien bliver

beskattet efter PSL, mens virksomhedsøkonomien beskattes efter VSL.

Aktiver, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan som hovedregel ikke indgå i VSO. Dog kan den

erhvervsmæssige del, eller den del der ikke tjener som bolig for ejeren, indgå i VSO. Desuden er der mulighed

for at medtage blandet benyttede biler, telefon, datakommunikationsforbindelser og computere i VSO. 30

Aktier omfattet af ABL og uforrentede obligationer kan ikke indgå i VSO, medmindre den skattepligtige er

næringsdrivende med sådanne værdipapirer. 31

Der er desuden krav om, at den skattepligtige skal opstille følgende specifikationer:

 Indskudskonto, jf. VSL § 3

 Kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § 8

 Kapitalafkast, jf. VSL § 7

 Opsparingskonto, jf. VSL § 10

27 VSL § 2 stk. 3.
28 Grundlæggende skatteret, side 464
29 VSL § 2 stk. 1
30 VSL § 1 stk. 3
31 VSL § 1 stk. 2
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3.4 Indskudskonto
Indskudskontoen er et udtryk for den egenkapital, som den selvstændige har indskudt i VSO, og som kan føres

ud af virksomheden uden beskatning i henhold til hæverækkefølgen, som beskrives under punkt 3.9.32

Indskudskontoen skal opgøres ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor VSO første gang anvendes,

hvorefter kontoen reguleres årligt på baggrund af opgørelsen. Ved regulering af indskudskontoen lægges årets

indskud til, mens overførsler til den selvstændige, der ikke udgøres af virksomhedens overskud, fratrækkes.33

Indskud i virksomheden er et udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra privatøkonomien til

virksomhedsøkonomien, dog med undtagelse af værdier bogført under mellemregningskontoen, som beskrives

under punkt 3.6. Omvendt er hævninger udtryk for, at der sker en overførsel af værdier fra

virksomhedsøkonomien til privatøkonomien. 34

Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver i virksomheden fratrukket virksomhedens gæld. 35

Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL § 3 stk. 3

3.4.1 Værdiansættelse ved opgørelse af indskudskonto
Aktiver og passiver værdiansættes ud fra VSL § 3, stk. 4. Nedenfor vil der blive gennemgået hvordan specifikke

aktivposter og gæld værdiansættes.

Fast ejendom

Fast ejendom værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved

indkomstårets begyndelse. Såfremt værdiansættelsen sker ud fra ejendomsværdien, skal værdien reduceres

med byrder, der ikke er taget hensyn til i vurderingen af ejendomsværdien. Har der været forbedringer eller

ombygninger, der ikke er medregnet i vurderingen af ejendomsværdien, skal anskaffelsessummen af

forbedringerne tillægges.

Er der ikke fastsat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdi senest den 1. oktober forud for

indkomstårets begyndelse, med tillæg for eventuel ikke medtaget anskaffelsessum af forbedringer og

ombygning.

For at undgå, at den skattepligtige træder ind og ud af VSO for at opnå skattemæssige fordele ved

værdiansættelsen af ejendommen, er der indsat en værnsregel, jf. VSL § 3, stk. 7. Værnsreglen betyder, at

såfremt en selvstændig erhvervsdrivende træder ind og ud af ordningen, skal ejendommen ved indtrædelse i

ordningen medregnes til den værdi, som den indgik med på indskudskontoen sidst VSO blev benyttet.

32 Grundlæggende skatteret, side 466
33 VSL § 3 stk. 2 og stk. 6
34 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.1
35 Grundlæggende skatteret, side 466
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Værnsreglen er dog kun gældende, hvis den selvstændige indtræder i VSO inden for en periode på 5 år efter sin

udtræden. 36

Driftsmidler og skibe

Driftsmidler og skibe værdiansættes til den afskrivningsberettigede saldoværdi, hvor en eventuel negativ saldo

ikke kan fradrages i indskudskontoen. Delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe opgøres som

den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Andre løsøregenstande medregnes til

handelsværdien.37

Varelager

Varelagre kan værdiansættes på tre måder, jf. VLL § 1, stk. 1-3:

1. Dagsprisen ved regnskabsårets afslutning

2. Indkøbspris med tillæg af fragt, told og lignende

3. Fremstillingsprisen, under forudsætning af, at varen er fremstillet i egen virksomhed. 38

Goodwill

Goodwill værdiansættes til den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret for afskrivninger.

Øvrige aktiver

Øvrige aktiver værdiansættes som anskaffelsessummen med fradrag for skattemæssige afskrivninger. Såfremt

anskaffelsessummen er omregnet til en kontantværdi, skal denne værdi bruges.

Gæld

Gæld skal opgøres til kursværdien.39

3.4.2 Negativ indskudskonto
En negativ indskudskonto opstår ved, at virksomhedens gæld overstiger aktiverne. Den negative indskudskonto
kan forekomme ved, at den erhvervsdrivende har indskudt privat gæld i VSO, hvilket betyder, at der skal
beregnes en rentekorrektion. Korrektionen beregnes ud fra den skattemæssige værdi af de renteudgifter, som
den selvstændige skulle betale, såfremt lånet var optaget i et pengeinstitut eller lignende.40 Rentekorrektionen
har derfor til formål at sikre, at selvstændige erhvervsdrivende ikke udnytter VSO’s skattemæssige fordele i
privat henseende.41

Der er dog mulighed for at nulstille den negative indskudskonto, hvis den selvstændige kan dokumentere, at
der kun indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Er årsagen til den negative indskudskonto udelukkende
gæld i virksomheden, skal der ikke foretages en rentekorrektion.

Når indskudskontoen er positiv, sondres der normalt ikke mellem erhvervsmæssig og privat gæld. Den
selvstændige har dermed mulighed for at trække sine private renteudgifter fra i virksomhedens indkomst.

36 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
37 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
38 VLL § 1 stk. 1-3
39 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.3
40 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.1
41 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.1
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Dog opnår den selvstændige erhvervsdrivende ikke skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i
virksomheden, da kapitalafkast og rentekorrektion, som beskrevet nedenfor, modvirker dette. 42

3.5 Rentekorrektion
Rentekorrektion anvendes i tilfælde af, at der er foretaget private hævninger fra virksomhedsøkonomien til

privatøkonomien i VSO. Formålet med rentekorrektionen er at neutralisere de skattemæssige fordele ved at

indskyde privat gæld i virksomheden. Rentekorrektionen sikrer dermed, at skatteværdien af renterne er den

samme, som hvis gælden holdes uden for virksomheden. 43

Rentekorrektionen skal lægges til i den personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten.

Der skal beregnes rentekorrektion i to tilfælde:

1. Når indskudskontoen er negativ, jf. VSL § 11, stk. 1

2. Hvis der i samme indkomstår sker både hævning og indskud på indskudskontoen, jf. VSL § 11, stk. 2

3.5.1 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto
Der skal foretages rentekorrektion, når saldoen på indskudskontoen er negativ ved enten indtræden i VSO eller

ved indkomstårets udløb.

Rentekorrektionsbeløbet bliver beregnet ud fra kapitalafkastsatsen. Fra 2015 skal kapitalafkastsatsen tillægges

3 %-point, som en del af lovændringen i VSO, når rentekorrektionen beregnes. I afsnit 3.7.2 bliver det forudsat,

at kapitalafkastsatsen for 2015 er 1 %, da denne endnu ikke er fastsat. Rentekorrektionssatsen for 2015 er

derfor 4 % ud fra denne forudsætning, hvilket også fremgår af beregningen i figur 7.

Beregning af rentekorrektion foretages ud fra følgende:

1. Indskudskonto primo og ultimo sammenlignes med kapitalafkastgrundlag primo og ultimo. De mest

negative beløb fra henholdsvis indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget markeres.

2. Det mindst negative beløb fra indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er det beløb

rentekorrektionen beregnes ud fra

3. Rentekorrektionen kan ikke overstige virksomhedens samlede nettofinansieringsudgifter. 44

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT45

42 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.5.4
43 Lærebog om indkomstskat, side 225
44 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.11
45 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.11
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3.5.2 Hævninger og indskud i samme indkomstår
Selvom den selvstændige erhvervsdrivende hæver et beløb i begyndelsen af et indkomstår og genindskyder

samme beløb senere samme år, skal der ske rentekorrektion. Årsagen hertil er, at privatøkonomien opnår en

rentebesparelse på bekostning af virksomhedsøkonomien. 46

Grundlaget for rentekorrektionen er summen af de værdier, der er overført til den selvstændige i

hæverækkefølgen, der behandles under punkt 3.9.

Rentekorrektionen beregnes som summen af hævningerne ganget med rentekorrektionssatsen. Såfremt

indskuddene i løbet af året er mindre end hævningerne, beregnes rentekorrektionen dog ud fra indskuddet. 47

Kilde: Egen tilvirkning

3.6 Mellemregningskonto
Da det er en betingelse i VSO at adskille privatøkonomien fra virksomhedsøkonomien, skal opdelingen ske på
en mellemregningskonto. En mellemregningskonto er et udtryk for overførsler fra den selvstændiges
privatøkonomi til virksomheden, som ikke forrentes. Forskellen mellem en indskudskonto og en
mellemregningskonto er, at indskudskontoen anses for et indskud på egenkapitalen, som den erhvervsdrivende
har i VSO, mens mellemregningskontoen anses som gæld til den erhvervsdrivende. Beløb på
mellemregningskontoen kan derfor hæves skattefrit uden om hæverækkefølgen.

Saldoen på mellemregningskontoen må ikke blive negativ, da det vil være udtryk for, at den erhvervsdrivende
har private lån i virksomheden. Bliver saldoen på mellemregningskontoen negativ, skal saldoen udlignes ved en
overførsel i henhold til hæverækkefølgen. 48

Der kan ikke bogføres på mellemregningskontoen på det tidspunkt VSO anvendes første gang, hvorfor kontoen
først kan benyttes efterfølgende.49

3.7 Kapitalafkast
Kapitalafkast er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændige
erhvervsdrivendes investering i virksomheden.50 Kapitalafkastet opgøres som kapitalafkastgrundlaget ganget
med kapitalafkastsatsen, og kan ikke blive negativt eller overstige årets skattepligtige overskud i
virksomheden.51

46 Lærebog om indkomstskat, side 225
47 Lægebog om indkomstskat, side 225
48 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.6
49 VSL § 4a stk. 2
50 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.1
51 Lærebog om indkomstskat, side 228
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Kapitalafkastet er en del af virksomhedens skattepligtige resultat og beskattes som kapitalindkomst, mens det
fratrækkes i den personlige indkomst, medmindre afkastet bliver opsparet i VSO. 52

I nedenstående figur fremgår fordelingen af kapitalafkast og det resterende overskud.

Kilde: Egen tilvirkning53

3.7.1 Kapitalafkastgrundlag
Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den investerede kapital i virksomheden. For virksomheder der

indtræder i VSO, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres primo i det indkomstår virksomheden indtræder, mens

det for nyetablerede virksomheder skal opgøres ved virksomhedens start.54

Kapitalafkastgrundlaget opgøres på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning jf. VSL § 8

Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, skal kapitalafkastet sættes til 0 kr.

3.7.2 Kapitalafkastsats
Kapitalafkastsatsen er en forrentningsprocent der udtrykker overskuddet af den investerede kapital.

Kapitalafkastsatsen fastsættes en gang årligt og beregnes på baggrund af Danmarks Nationalbanks opgjorte

kassekreditrente af de første 6 måneder af indkomståret, hvorfor kapitalafkastsatsen for 2015 endnu ikke er

fastsat. 55 Kapitalafkastsatsen for 2014 udgjorde 2 % og det forudsættes, at satsen for 2015 er 1 % på baggrund

af det nuværende lave renteniveau.

3.7.3 Værdiansættelse
Kapitalafkastgrundlaget værdiansættes som udgangspunkt med samme værdier som indskudskontoen, hvorfor
der henvises til gennemgangen af værdiansættelse på indskudskontoen under punkt 3.4.

52 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.9.1
53 Grundlæggende skatteret 2014, side 468
54 VSL § 8 stk. 1
55 VSL § 9
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En væsentlig forskel i værdiansættelsen af kapitalafkastgrundlaget kontra indskudskontoen forekommer dog
ved værdiansættelse af fast ejendom.

Fast ejendom blev på indskudskontoen værdiansat til den kontante anskaffelsessum, eller ejendomsværdien
ved indkomstårets begyndelse med fradrag af eventuelle byrder og tillæg af eventuelle forbedringer og
ombygninger, der ikke er taget hensyn til i vurderingen.

I kapitalafkastgrundlaget værdiansættes fast ejendom til den kontante anskaffelsessum. Har den selvstændige
haft udgifter til ombygning og forbedringer, skal udgifterne indgå i kapitalafkastgrundlaget det første år efter
den selvstændige erhvervsdrivende har haft udgiften. Udgiften skal dog ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget,
hvis udgifterne er trukket fra ved opgørelsen af virksomhedens resultat.

Valget af værdiansættelsesmetode på fast ejendom træffes årligt.

3.7.4 Beregning af kapitalafkast
Der er udarbejdet følgende eksempel på beregningen af kapitalafkastet:

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT56

Der er følgende kommentarer til beregningen af kapitalafkastet i figur 11:

Eksempel 1

Kapitalafkastet er beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget ganget med kapitalafkastsatsen. Da det beregnede

kapitalafkast er mindre end årets skattepligtige overskud, tages der udgangspunkt i denne beregning.

Eksempel 2

Det beregnede kapitalafkast er i eksempel 2 på 5.000 kr., hvilket modsat eksempel 1, er større end årets
skattepligtige overskud. Eftersom kapitalafkastet ikke må overstige årets skattepligtige overskud, fastsættes
kapitalafkastet til det skattepligtige overskud på 4.000 kr.

Eksempel 3

Kapitalafkastgrundlaget er negativt, hvilket betyder, at kapitalafkastet sættes til 0 kr.

3.7.5 Den selvkontrollerende effekt
VSO giver mulighed for at medtage privat gæld, og dermed opnå fuldt rentefradrag i den personlige indkomst.

For ikke at kunne misbruge ordningen indeholder VSO en selvkontrollerende effekt, da indskydelse af privat

gæld i virksomheden vil betyde, at kapitalafkastgrundet og dermed kapitalafkastet bliver mindre. Derfor skal

den selvkontrollerende effekt umiddelbart bevirke, at den erhvervsdrivende ikke kan få rentefradrag. Dog

fungerer den selvkontrollerende effekt ikke nødvendigvis optimalt, da private lån ofte bliver forrentet til en

højere rente end kapitalafkastsatsen. Det betyder, at det ofte vil være en god idé for den erhvervsdrivende at

56 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.2.9.2
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medtage privat gæld i virksomheden, da den erhvervsdrivende vil opnå en besparelse. Den erhvervsdrivende

bør dog være opmærksom på de nye vedtagne regler, som betyder, at såfremt der medtages privat gæld, som

kan medvirke til, at indskudskontoen bliver negativ, vil virksomhedsejeren ikke kunne opspare overskuddet.

Medtager den selvstændige så meget privat gæld, at kapitalafkastgrundlaget bliver negativt, vil det have den

betydning, at der ikke beregnes et kapitalafkast i virksomheden. Der skal samtidig beregnes en rentekorrektion

af indskudskontoen, såfremt denne er negativ eller hvis der er foretaget hævninger og indskud i året, jf. punkt

3.5. Da rentekorrektionssatsen efter de nye regler er tillagt 3 % fra 1. januar 2015, er der i højere grad tale om

en selvkontrollerende effekt, hvor den erhvervsdrivende ikke har samme mulighed for at opnå en besparelse

ved at indskyde privat gæld i virksomheden.

3.8 Opsparet overskud og hævning i senere indkomstår
Når virksomhedens overskud er opgjort, giver VSO mulighed for en opdeling af overskuddet i et opsparet

overskud og et hævet overskud, som vist i figur 9.

3.8.1 Opsparet overskud
Det opsparede overskud skal kun beskattes med en proportional sats svarende til selskabsskatteprocenten, der
er på 23,5 % i 2015 og 24,5 % i 2014. Det opsparede overskud skal derfor ikke medregnes i den skattepligtige
indkomst for indkomståret, da den resterende skattebetaling udskydes til det indkomstår, hvor hævningen
foretages. Det opsparede overskud bidrager derfor til en konsolidering og styrkelse af virksomhedens økonomi,
da 76,5 % af virksomhedens opsparede overskud i 2015 reinvesteres i virksomheden og dermed styrker evnen
til at generere en fremtidig indtjening.

Det opsparede overskud skal desuden registreres på en selvstændig konto fratrukket den foreløbige
virksomhedsskat, hvorefter den vil indgå i virksomhedens egenkapital. 57

Den maksimale opsparing i virksomheden beregnes på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

3.8.2 Hævet overskud
Der findes to typer af hævet overskud:

Hævet kapitalafkast

Det hævede kapitalafkast i indkomståret beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst, jf. afsnit 3.7.

Derfor vil det hævede kapitalafkast som udgangspunkt heller ikke indgå i beregningsgrundlaget for AM-

bidrag.58

57 Grundlæggende skatteret 2014, side 467
58 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
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Hævet resterende overskud

Når et opsparet overskud hæves i et senere indkomstår, skal det beskattes som personlig indkomst, hvor
beskatningsprocenten reguleres med den foreløbige virksomhedsskat, der er betalt i indkomståret for
opsparing i virksomheden. Det hævede overskud kan både vedrøre faktiske hævninger i indkomståret, samt
hensatte beløb til senere faktisk hævning, og skal indgå i beregningsgrundlaget for AM-bidrag.59

3.9 Hæverækkefølgen
Overførsler af værdier fra virksomhedens økonomi til den selvstændige erhvervsdrivendes private økonomi
skal ske i en bestemt rækkefølge, kaldt hæverækkefølgen. Formålet med hæverækkefølgen er at sikre en
effektiv beskatning af de beløb, der hæves i VSO.

Virksomhedsskat og rentekorrektion hæves dog uden om hæverækkefølgen. 60

Hæverækkefølgen, som er beskrevet i VSL § 5, er illustreret nedenfor. Sker der hævninger fra virksomheden,
skal det foretages i den illustreret rækkefølge:

Kilde: Egen tilvirkning61

Der er tre typer af hævninger fra VSO til privatøkonomien:

3.9.1 Beløb, der faktisk overføres
Beløb, der faktisk er overført, kan eksempelvis bestå af kontanter der bogføres via kassebeholdning, eller
penge hævet i virksomhedens bankbeholdning. Desuden kan det bestå af driftsmidler og andre aktiver, der er
registreret i virksomhedens regnskab.

3.9.2 Beløb, der anses for overført
Beløb, der anses for overført, kan eksempelvis være privat kørsel i en bil eller privat rådighed over en telefon,
som er en del af VSO. Værdien heraf vil blive tillagt virksomhedens indkomst og anses herefter for overført til
den erhvervsdrivende.

3.9.3 Beløb, der er hensat til senere hævning
Hensatte beløb skal beskattes i det indkomstår, som overførslen vedrører, og kan dermed hæves skattefrit ved
den faktiske hævning. Beløb, der er hensat til senere hævning skal bogføringsmæssigt være overført fra
virksomheden til privatøkonomien inden fristen for selvangivelse for indkomståret, som er den 1. juli i det

59 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
60 VSL 5 stk. 2 og stk. 3
61 Grundlæggende skatteret, side 468
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efterfølgende år. For hensættelser til senere hævning gælder det også, at der ikke må foretages hævninger fra
indskudskontoen.62

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

foretaget fra virksomheden til privatøkonomien i indkomståret.

Fordelingen af hævningerne sker i en prioriteret rækkefølge, som er illustreret nedenfor:

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra SKAT63

Såfremt den selvstændige ikke har overført et beløb svarende til de tvungne overførsler ved indkomstårets

afslutning, skal det hensættes til senere hævning eller føres over på indskudskontoen.64

3.11 Indkomstopgørelse
Den skattepligtige indkomst er alle skattepligtige indtægter fratrukket alle fradragsberettigede udgifter. Den
selvstændige erhvervsdrivende får derfor fuld skatteværdi af alle driftsomkostninger, herunder også
renteudgifter, der er tilknyttet virksomheden. 65

Det er et krav, at der foretages korrekt periodisering af renter, jf. VSL § 6, stk. 2. Ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst skal faktiske overførsler fratrækkes, og beløb som anses for overført skal tillægges.
Herunder skal beløb vedrørende faglige kontingenter tillægges, da disse ikke er fradragsberettigede. Dog kan
den selvstændige erhvervsdrivende få fradrag i sine ligningsmæssige fradrag på op til 6.000 kr., jf. LL § 13.

62 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.1
63 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.3
64 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.7.3
65 Bog og indkomstskat, side 467
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Nedenfor er illustreret opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

3.12 Overskudsdisponering
Som anført i figur 9 kan virksomhedens overskud enten blive opsparet til en proportional skatteprocent på 23,5
%, eller hæves som personlig indkomst og blive beskattet op til 51,95 %. 66

Ved overskudsdisponeringen kan den selvstændige vælge at opspare så meget som muligt, og dermed undgå at
betale topskat.

Ved hjælp af overskudsdisponering i et såkaldt kassesystem, kan den selvstændige erhvervsdrivende vælge
hvor meget af det resterende overskud der skal hæves og beskattes som personlig indkomst, og hvor meget
der skal opspares i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 %

Kassesystemet er illustreret nedenfor:

Figur 16: Overskudsdisponering

Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra undervisningsplanche 1 vedr. VSO

Figuren illustrerer fordelingen af virksomhedens overskud, hvorfra det kan tilrettelægges således, at det
hævede overskud til personlig beskatning kun udgør et beløb op til topskattegrænsen.

66 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=satser
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3.13 Underskud
Ved anvendelse af VSO gælder en særlig rækkefølge for modregning af underskud.

Underskud skal modregnes i følgende rækkefølge:

1. Virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat

2. Positiv nettokapitalindkomst

3. Anden personlig indkomst uden for VSO

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13

3.13.1 Opsparede overskud
Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskat, sker
modregningen i virksomhedsindkomsten. Er det opsparede overskud med tillæg af virksomhedsskatten større
end årets underskud, skal der ske modregning efter FIFO-princippet, dvs. det tidligst opsparede overskud skal
først modregnes i underskuddet. Kontoen for opsparet overskud skal reduceres med det beløb, der modregnes
på kontoen. Beløbet kan opgøres som en procentdel af underskuddet. Såfremt underskuddet modregnes i
overskud mellem 2007-2013 vil kontoen for opsparede overskud blive reduceret med 75 %, mens det i 2014 vil
være 75,5 %, 67som følge af den løbende ændret skattesats.

3.13.2 Positiv nettokapitalindkomst
Er virksomhedens underskud større end det opsparede overskud, skal det resterende underskud modregnes i
den evt. positive nettokapitalindkomst.68 Modregningen af kapitalindkomsten fradrages i den skattepligtige
indkomst, jf. VSL § 13 stk. 4.

3.13.3 Anden personlig indkomst
Såfremt underskuddet ikke kan modregnes fuldt ud i det opsparede overskud og den positive
nettokapitalindkomst, skal modregningen ske i den personlige indkomst.69 Modregningen af underskuddet i
den personlige indkomst skal fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. VSL § 13 stk. 4.

3.13.4 Senere indkomstår jf. PSL § 13
Kan virksomhedens underskud ikke modregnes fuldt ud i den gennemgåede rækkefølge, skal underskuddet
modregnes i senere indkomstår. Der beregnes skat af det resterende underskud, med beskatning af
underskuddet i sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat. Skatteværdien af underskuddet modregnes i
skatteberegningen.

Efterfølgende underskud fremføres til fradrag i den skattepligtiges indkomst for de efterfølgende indkomstår.

4 Kapitalafkastordningen
KAO blev indført i 1993 som et mere forenklet alternativ til VSO. Forenklingen kommer først og fremmest til

udtryk ved, at der ikke stilles de samme regnskabsmæssige krav til KAO, som der stilles til VSO. Derudover er

der ikke krav om indskudskonto og mellemregningskonto, som er gældende i VSO. Årsagen til, at

67 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
68 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
69 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.12
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mellemregningskontoen ikke er et krav i KAO skyldes, at der ikke er krav om adskillelse af virksomhedsøkonomi

og privatøkonomi.

Selvom KAO er enklere end VSO, opnås nogle af de samme fordele i KAO:

 Rentefradragsværdi

 Forrentning af egenkapital

 Indkomstudjævning

Ved anvendelse af KAO skal kapitalafkastgrundlaget oplyses, jf. § 23 i bekg. Nr. 594 af 12. juni 2006.

I KAO opgøres personlig indkomst og kapitalindkomst efter reglerne i PSL. Renteindtægter og renteudgifter

indgår derfor ved opgørelsen af kapitalindkomsten uden hensynstagen til, om de har privat eller

erhvervsmæssig karakter. 70

Der skal i KAO dernæst opgøres et kapitalafkast af samtlige erhvervsmæssige aktiver. Den del af virksomhedens

overskud, der kan henføres til forrentning af denne bruttoformue, fragår herefter i den personlige indkomst og

lægges til i kapitalindkomsten.71 Kapitalafkastet tilgodeses dermed på lige fod med VSO, samtidig med at den

opgjorte kapitalindkomst får karakter af en forrentning af egenkapitalen.72

4.1 Kriterier for anvendelse af ordningen
KAO kan anvendes af personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som enten er fuldt eller

begrænset skattepligtige i Danmark, jf. VSL § 22 a stk. 1.

KAO skal ligesom VSO vælges ved en positiv tilkendegivelse herom for hvert indkomstår, hvilket giver

fleksibiliteten til at træde ind og ud af KAO på samme måde som i VSO.

4.1.1 Regnskabsmæssige krav
KAO’s forenklede regnskabsmæssige krav betyder, at der ikke er de samme administrative tunge krav til KAO

som VSO. Der er bl.a. ikke krav om udarbejdelse af regnskab, hvorfor kravet udelukkende går ud på, at

bogføringsloven og mindstebekendtgørelsen overholdes.

Desuden er der ikke i KAO krav om adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi.73

4.2 Kapitalafkastgrundlaget
Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 22 a stk. 5, og skal opgøres primo

hvert år. Kapitalafkastgrundlaget opgøres som udgangspunkt på samme måde som i VSO, dog med den

undtagelse, at følgende aktiver ikke skal medregnes:

 Konkursindkomst

 Kontante beløb

 Finansielle fordringer, bortset fra varedebitorer

70 Lærebog om indkomstskat, side 240
71 VSL § 22 a stk. 1 og PSL § 4 stk. 1 nr. 3a
72 Lærebog om indkomstskat, side 241
73 Lærebog om indkomstskat, side 240
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4.2.1 Aktiver der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget
I VSL § 22 a stk. 7 er opremset hvilke aktiver, der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget. I

kapitalafkastgrundlaget tillades konkursindkomst efter konkursskattelovens § 6 ikke at indgå. Derudover kan

kontante beløb og fordringer, bortset fra fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser, ikke indgå.

Aktier og andre finansielle aktiver kan ligeledes ikke indgå i kapitalafkastgrundlaget. Endvidere gælder det for

igangværende arbejder for fremmed regning, at kun nettoværdien kan indgå.

Den sammenlagte værdi af igangværende arbejder, varelagre og fordringer erhvervet ved salg og

tjenesteydelser kan kun indgå, hvis denne værdi overstiger værdien af gæld ved varer og tjenesteydelser.

Nedenfor er vist et eksempel på en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget:

Kilde: Egen tilvirkning

Beregningen af kapitalafkastgrundlaget er vist i de to ovenstående figurer. Eftersom varedebitorer,

igangværende arbejder og varelager overstiger varekreditorer, er det overskydende beløb medtaget i

beregningen af kapitalafkastgrundlaget.

4.3 Kapitalafkast
Kapitalafkastet er den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændige

erhvervsdrivendes aktiver i virksomheden.

Kapitalafkastet trækkes fra i den personlige indkomst og lægges til i kapitalindkomsten. På den måde får den

selvstændige erhvervsdrivende fradrag i den personlige indkomst for de renteudgifter, der er knyttet til

finansieringen af de erhvervsmæssige aktiver.

Kapitalafkastet beregnes på samme som i VSO, jf. punkt 3.7.

Størrelsen på kapitalafkastet maksimeres efter VSL § 22 a stk. 3, da det ikke må overstige den største

talmæssige værdi af enten:

 Den personlige nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed efter PSL § 3

 Negativ nettokapitalindkomst før fradrag af kapitalafkast efter PSL § 4
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4.3.1 Den positive nettoindkomst
Den positive nettoindkomst opgøres som bruttoindkomsten med fradrag af driftsomkostninger, afskrivninger

mv. Desuden skal beløb, der henlægges til konjunkturudligning, som beskrevet nedenfor, fratrækkes ved

opgørelsen af den positive nettoindkomst. Dog skal henlagt konjunkturudligningsbeløb medregnes ved

opgørelsen af den personlige nettoindkomst for det indkomstår, det opsparede beløb hæves.

4.3.2 Negativ kapitalindkomst
Ved opgørelsen af nettoindkomsten ses bort fra kapitalafkast efter KAO og negativ kapitalindkomst efter PSL §

4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13. 74

Hvis nettoindkomsten er negativ, skal den sættes til nul. Modsætningsvis, hvis nettokapitalindkomsten er

positiv, skal den sættes til nul ved kapitalafkastberegningen.

Hvis den ene faktor af enten nettoindkomsten eller kapitalindkomsten er nul, så afgør den anden

kapitalafkastets størrelse. Er begge faktorer nul, sættes kapitalafkastet til 0 kr. 75

Nedenfor er vist et eksempel på maksimeringsreglen:

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra SKAT’s juridiske vejledning C.C.5.3.1.2

Der er følgende kommentarer til figur 19:

Eksempel 1

Efter maksimeringsreglen gælder det, at såfremt det beregnede kapitalafkast er mindre end nettoindkomst og

negativ nettokapitalindkomst, skal kapitalafkastet udgøre det beregnede kapitalafkast.

Eksempel 2

Da nettoindkomsten er negativ, skal kapitalafkastet sættes til nul. Nettokapitalindkomsten er desuden positiv,

og sættes derfor også til nul. Da begge faktorer er nul er kapitalafkastet nul.

Eksempel 3

Nettoindkomsten er negativ og fastsættes derfor til nul. Da den negative nettokapitalindkomst er mindre end

det beregnede kapitalafkast, tages der udgangspunkt i dette beløb.

Eksempel 4

Nettokapitalindkomsten er positiv og fastsættes derfor som udgangspunkt til nul. Da nettoindkomsten derimod

er positiv og mindre end det beregnede kapitalafkast, fastsættes kapitalafkastet efter nettoindkomsten.

74 Virksomhedsskatteloven med kommentarer, side 380
75 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.3.2.2.2.
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4.4 Konjunkturudligning
Ved anvendelse af KAO har den selvstændige mulighed for at foretage henlæggelse til konjunkturudligning.

Formålet med henlæggelse til konjunkturudligning er, at der på samme måde som ved opsparing i VSO kan

foretages indkomstudjævning overfor svingende virksomhedsoverskud.

Konjunkturudligningskontoen minder derfor om kontoen for opsparet overskud i VSO.

Konjunkturudligningskontoen indeholder dog en væsentlig begrænsning om, at der højst kan foretages

henlæggelse på 25 % af overskuddet, og at beløbet minimum skal være på 5.000 kr. i henlæggelsesåret. Det er

desuden et krav, at der sker en binding af det opsparede beløb på en konto i et pengeinstitut i minimum 3

måneder, og at henlæggelsen skal indtægtsføres indenfor 10 år. 76

Vælger den selvstændige erhvervsdrivende at indtægtsføre et beløb fra konjunkturudligningskontoen i et

indkomstår, kan der ikke i samme indkomstår henlægges til konjunkturudligningskontoen. På samme måde

som i VSO, betales der en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % af det opsparede beløb i 2015.77

Henlæggelsesgrundlaget opgøres med udgangspunkt i henlæggelsesårets erhvervsmæssige overskud før

regulering for renter, skattepligtige kursgevinster og kurstab.

Det opgjorte henlæggelsesbeløb fratrækkes ved opgørelsen af den personlige indkomst, mens der ved hævning

af det opsparede beløb sker beskatning i den personlige indkomst. Det år henlæggelsen hæves skal den

foreløbige virksomhedsskat fratrækkes i slutskatten.78

4.5 Underskud
Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende har underskud i et indkomstår, skal underskuddet modregnes i

konjunkturudligningskontoen.79 Er konjunkturudligningskontoens midler ikke tilstrækkelig til at dække årets

underskud, skal modregningen ske i øvrig personlig indkomst eller positiv nettokapitalindkomst. Kan årets

underskud ikke dækkes af konjunkturudligningskonto eller anden personlig indkomst, skal modregningen ske

efter PSL § 13 stk. 3 og 4.80 Ifølge PSL § 13 stk. 3 skal modregningen ske i positiv kapitalindkomst, mens den

efter PSL § 13, stk. 4 skal modregnes i ægtefællens personlige indkomst.

5 Sammenligning af PSL, VSO og KAO
For at give et samlet overblik over PSL, VSO og KAO vil der i dette kapitel foretages en sammenfatning af hvilke

generelle forskelle der er i de tre beskatningsformer, herunder hvilke skattemæssige fordele og ulemper de

indebærer.

76 VSL § 22 b
77 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.3.2.2.2.
78 Lærebog om indkomstskat, side 242
79 VSL § 22 b stk. 7
80 www.skat.dk - Juridisk vejledning – C.C.8.4
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Kilde: Egen tilvirkning

5.1 Krav for anvendelse
Ved beskatning efter PSL er det eneste krav, at personen skal være fuldt eller begrænset skattepligtig i

Danmark. I både VSO og KAO er det derimod et krav, at den pågældende person er selvstændig

erhvervsdrivende. For at blive beskattet efter VSO eller KAO skal den selvstændige erhvervsdrivende positivt

tilkendegive det årligt, ellers sker beskatningen efter PSL.

Uanset hvilken beskatningsform der anvendes er der krav om, at bogføringsloven og

mindstekravsbekendtgørelsen overholdes, hvorfor der ingen forskel er mellem de enkelte beskatningsformer

på dette område. 81

PSL og KAO indeholder derimod ikke krav om regnskabsaflæggelse, jf. mindstekravsbekendtgørelsens § 6,

medmindre SKAT efterspørger det. Dernæst er der i de to beskatningsformer heller ikke krav om adskillelse af

privat- og virksomhedsøkonomi. 82

PSL er administrativt den letteste løsning, da den ikke stiller yderligere krav end ovenævnte. KAO adskiller sig

derimod fra PSL ved, at der stilles krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og

konjunkturudligningskonto.

VSO er den administrativt tungeste løsning, da det i ordningen er et krav, at der foretages regnskabsaflæggelse,

jf. VSL § 2, samtidig med at der kræves en adskillelse af virksomheds- og privatøkonomien. Dernæst indeholder

81 Jf. mindstekravsbekendtgørelsen § 1 og bogføringsloven § 1
82 Lærebog om indkomstskat, side 240
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VSO en række af de samme krav som i KAO, herunder krav om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og

kapitalafkast. Endvidere stilles en række yderligere krav om opgørelse af indskudskonto, evt. rentekorrektion,

mellemregningskonto og konto for opsparet overskud.

Ved valg af beskatningsform bør den selvstændige erhvervsdrivende derfor foretage en afvejning af den

skattemæssige besparelse i forhold til beskatningsformerne, kontra det administrative arbejde, som kan kræve

en meromkostning i form af bistand fra en revisor. Som udgangspunkt kræves det at den erhvervsdrivende har

regnskabsmæssig indsigt for selvstændigt at kunne opgøre specifikationer efter VSO, og da mange

erhvervsdrivende har fokus på driften og dermed manglende forståelse for det regnskabsmæssige og

skattemæssige, vil der i de fleste tilfælde kræves assistance fra en revisor.

5.2 Renter
Da den personlige indkomst bliver beskattet med en højere skattesats end kapitalindkomsten, er det en fordel,

at den personlige indkomst reduceres i takt med en stigende kapitalindkomst.

I PSL og KAO bliver alle renter beskattet som kapitalindkomst, hvorfor negative nettorenter ikke fradrages i den

personlige indkomst. Forekommer der derimod positive nettorenter, vil det være en fordel at disse beskattes i

kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi.

I VSO bliver erhvervsmæssige nettorenter fratrukket i den personlige indkomst, hvilket betyder, at der sker fuld

rentefradrag af erhvervsmæssige negative nettorenteudgifter. Har virksomheden negative nettorenter, opnås

dermed en besparelse i AM-bidraget, da det beregnes ud fra virksomhedens overskud efter renter. Har

virksomheden i stedet erhvervsmæssige positive nettorenter bliver disse tillagt i den personlige indkomst til en

højere skatteprocent end i kapitalindkomsten, samtidig med at AM-bidraget vil stige, hvorfor dette forhold er

en ulempe under VSO. Valget af beskatningsformen ud fra renterne vil derfor afhænge af om der er tale om

positive eller negative nettorenter.

5.3 Kapitalafkast
I PSL er der ikke mulighed for at beregne et kapitalafkast, hvilket betyder, at de almindelige regler ikke giver

mulighed for at blive tilgodeset af den investerede kapital i virksomheden. Denne mulighed forekommer til

gengæld både i VSO og KAO, dog er der forskel mellem hvilke poster der indgår i kapitalafkastgrundlaget i de to

ordninger.

Kapitalafkastet reducerer den personlige indkomst og forøger kapitalindkomsten, hvilket er en fordel, idet

beskatningsprocenten er størst i den personlige indkomst. Derfor er det mest optimale at have et så stort

kapitalafkast som muligt.

Kapitalafkastet vil som udgangspunkt ikke være ens i VSO og KAO, da kapitalafkastgrundlaget ikke opgøres på

samme måde. I VSO medregnes alle aktiver og gæld, hvorimod KAO indeholder enkelte undvigelser. KAO

medtager til forskel for VSO kun nettoværdien af igangværende arbejder, varelager og debitorer fra salg og

tjenesteydelser fratrukket værdien af varekreditorer, såfremt værdien er positiv. Endvidere medtager KAO ikke

kontante beløb og finansielle fordringer. Kapitalafkastet i de to ordninger afhænger derfor af forholdet mellem

de omtalte poster, og posterne afgør i hvilken beskatningsform det højeste kapitalafkastgrundlag opnås.
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5.4 Opsparede overskud
Der er i PSL ikke mulighed for opsparing i virksomheden og derfor kommer hele overskuddet til beskatning i

indkomståret. I VSO og KAO er der derimod mulighed for opsparing mod en foreløbig virksomhedsskat på 23,5

% i 2015.

I KAO er der kun en begrænset mulighed for opsparing, da der højst kan spares 25 % af virksomhedens

overskud op. Der er desuden krav om, at der som minimum skal henlægges 5.000 kr., og at henlæggelsen skal

være bundet på en bankkonto i minimum 3 måneder. KAO giver derfor ikke de samme

konsolideringsmuligheder som VSO, idet der ikke er fuldkommen frihed til at anvende overskuddet til

finansiering af investeringer eller lignende. Der kan dog være mulighed for indkomstudjævning, såfremt

henlæggelsen på 25 % er tilstrækkelig til at undgå at betale topskat, hvilket afhænger af virksomhedens

overskud. Hvis dette ikke er tilfældet vil KAO’s begrænsning være hæmmende for skatteoptimeringen.

Ved anvendelse af VSO er der mulighed for opsparing af hele virksomhedens overskud efter kapitalafkast og

hævninger i den personlige indkomst. Virksomheder med svingende indkomster har ved beskatning efter VSO

dermed mulighed for at udjævne indkomsten mellem indkomstårene og tilrettelægge det således, at den

selvstændige erhvervsdrivende ikke skal betale topskat. Desuden er det en fordel i VSO, at det opsparede

overskud kan anvendes til konsolidering, således virksomheden fremstår stærk over for de eksterne

interessenter.

6 Analyse af valget mellem beskatningsalternativerne ud fra opstillede

scenarier
Analysen har til formål at undersøge hvilken beskatningsform der er mest attraktiv for den selvstændige

erhvervsdrivende i forskellige situationer. Der er derfor opstillet følgende to scenarier:

 Scenarie 1: Ingen erhvervsmæssige renteudgifter

 Scenarie 2: Store erhvervsmæssige renteudgifter

Dernæst er der opstillet en case, som er gældende for begge de opstillede scenarier.

6.1 Præsentation af case
Den fiktive case handler om et snedkerfirma, i casen benævnt ”Snedkerfirmaet”, som ejes 100 % af den

selvstændige erhvervsdrivende, Kim Hansen. Virksomheden har eksisteret siden 2010, hvor Kim Hansen ved

opstart af virksomheden købte en ejendom, der udelukkende bliver anvendt som værksted, kontor og lager.

Ejendommen blev i 2010 købt til nominelt 1.700.000 kr. og den seneste vurdering er pr. 1. oktober 2013, hvor

ejendommen er blevet vurderet til 1.900.000 kr.

Kim Hansen har været passiv i sit valg af beskatningsform siden virksomhedens opstart, da han ikke har haft

kendskab til hverken VSO eller KAO, og er derfor altid blevet beskattet efter PSL.

Virksomhedens personale består kun af Kim og en enkelt medarbejder, der ligesom Kim Hansen er uddannet

snedker. Kim Hansen har derfor grundet virksomhedens størrelse valgt at stå for alle administrative og

økonomiske arbejdsopgaver i virksomheden, men har qua sin manglende ekspertise åbent erkendt et behov

om ekstern bistand i hans skatteretlige forhold.
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Kim Hansen har ikke nogen samlevende ægtefælle og bor i Ringsted kommune, hvorfor de gældende

skattesatser herfra anvendes. Ifølge bilag 1 fremgår det, at kommuneskatten for 2015 i Ringsted kommune er

26,7 % og kirkeskatten 0,97 %. Virksomheden har ligeledes adresse i Ringsted og den ligger blot 11 kilometer

fra Kim Hansens bopæl, hvilket betyder, at han ikke er berettiget til et befordringsfradrag.

Kim Hansen har de sidste par år indbetalt til en privat ratepension op til det årlige fradragsberettigede beløb på

51.700 kr. i 2015.83 Afhængig af virksomhedens resultater, som de seneste år har været stabile, påregner Kim

Hansen at fortsætte med den maksimale indbetaling til ratepensionen. Ud over ratepensionen indbetaler Kim

Hansen også et årligt beløb til sin a-kasse på 8.500 kr.

På det privatøkonomiske plan har Kim Hansen haft renteindtægter for 865 kr., som består af forrentningen af

sin private opsparing i sit pengeinstituttet. Af renteudgifter har Kim Hansen haft 22.505 kr., som udgøres af

rente- og bidragsbetalinger i forbindelse med hans prioritetsgæld tilknyttet hans private bolig.

Det forudsættes i de opstillede scenarier, at de oplyste regnskabsmæssige resultater er identiske med de

skattemæssige resultater.

Da Kim Hansen ønsker at blive rådgivet om hvilken beskatningsform, som han bør anvende i forskellige

situationer, har han det seneste år holdt virksomhedsøkonomien og privatøkonomien adskilt, således at han

opfylder kravene i VSO.

6.2 Scenarie 1 – Ingen erhvervsmæssige renteudgifter
Der er for 2015 udarbejdet et budget for 2015 og balance for 2014 og 2015, som fremgår af bilag 2.

Det forudsættes i scenariet, at Snedkerfirmaet ikke har nogle renteudgifter, da virksomheden har haft en solid

indtjening og lav gældssætning tilknyttet driften siden opstartsfasen, hvilket har gjort det muligt at nedbringe

hele virksomhedens gæld. Snedkerfirmaet betaler sine kreditorer rettidigt, da de ikke har haft nogen

likviditetsproblemer i løbet af årene, hvorfor der i den forbindelse ikke opstår renteudgifter i form af

morarenter.

6.2.1 Beregning ved anvendelse af PSL

6.2.1.1 Opgørelse og beregning af skat

I de nedenstående beregninger vises opgørelsen af Kim Hansens skat for 2015 efter reglerne i PSL. I opgørelsen

af den skattepligtige indkomst tages der udgangspunkt i det oplyste driftsbudget i bilag 2.

Ved beregningen af Kim Hansens kapitalindkomst er de private nettorenter tillagt virksomhedens nettorenter,

hvilket adskiller sig fra VSO, da erhvervsmæssige renteindtægter og udgifter bliver tillagt i den personlige

indkomst i VSO.

83 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1816783&vId=0
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Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 21 fremgår det, at Kim Hansen har en skattepligtig indkomst på 1.418.071 kr. Nedenfor beregnes det

endelige skattetilsvar for 2015.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kim Hansen skal for 2015 samlet betale 817.186 kr. i skat ved anvendelse af PSL’s bestemmelser.

Det fremgår af figur 22, at der er beregnet et skattenedslag i den personlige indkomst, da den samlede

skattesats for sundhedsbidrag, bund-, top- og kommuneskat overstiger skatteloftet på 51,95 %.

Skattenedslaget i den personlige indkomst skyldes overordnet set, at Kim Hansen bor i Ringsted kommune,

hvor kommuneskatten er forholdsvis høj, og at hans personlige indkomst overstiger topskattegrænsen.

6.2.2 Beregning ved anvendelse af VSO
Ved beregningen af Kim Hansens skat efter VSO forudsættes det først og fremmest, at han vælger at hæve hele

Snedkerfirmaets overskud i indkomståret, hvilket betyder, at der ikke skatteoptimeres op til topskattegrænsen.

Årsagen til forudsætningen er, at sammenligningsgrundlaget mellem PSL og VSO ville være vanskeligt ved

skatteoptimering, da PSL ikke giver mulighed for at opspare overskud.

Da forudsætningen om at hæve hele overskuddet fjerner en af de essentielle fordele ved anvendelse af VSO, vil

der i kapitel 6.2.4 foretages en skatteoptimering af Kim Hansens økonomi, så han undgår betaling af topskat i

indkomståret.

Ved indtrædelse i VSO skal der primo 2015 opgøres en indskudskonto og et kapitalafkastgrundlag, hvilket

beregnes på baggrund af balancen for 2014, som fremgår af bilag 2.

6.2.2.1 Indskudskonto

Indskudskontoen skal opgøres primo i første regnskabsår VSO anvendes, hvorefter den skal reguleres årligt.

Kontoen opgøres på baggrund af virksomhedens indskudte aktiver fratrukket virksomhedens gæld.

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 23 viser en opgørelse af indskudskontoen primo, hvoraf det fremgår, at den er opgjort til 2.210.059 kr.
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Da det er valgfrit om ejendommen værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den fastsatte

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse, er ejendommen værdiansat til den seneste vurdering pr. 1.

oktober 2013, da denne værdi er højere end den kontante anskaffelsessum.

Øvrige aktiver og gældsposter er værdiansat til samme værdi, som fremgår af balancen for 2014 i bilag 2, da

alle aktiver og gældsposter er 100 % erhvervsmæssige poster.

Indskudskontoen bliver ikke negativ ultimo 2015, da det i scenariet forudsættes, at Kim Hansen udelukkende

hæver virksomhedens overskud. Såfremt Kim Hansen ønsker at hæve mere end virksomhedens overskud og

kapitalafkast, har han mulighed for at hæve 2.210.059 kr. skattefrit.

Da indskudskontoen i scenariet ikke er negativ primo eller ultimo 2015, skal der ikke beregnes en

rentekorrektion.

6.2.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom indskudskontoen ved at tage udgangspunkt i virksomhedens aktiver

fratrukket gæld. Opgørelsen skal foretages første gang primo i det år, at virksomhedsejeren vælger at indtræde

i VSO.

Værdiansættelse af aktiver og gæld sker på samme måde som ved indskudskontoen, dog med undtagelse af

ejendommen, som skal opgøres til den kontante anskaffelsessum.

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastet er opgjort til 20.101 kr. primo 2015, som skal fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges

i kapitalindkomsten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
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Det fremgik af afsnit 3.7.2, at kapitalafkastsatsen for 2015 endnu ikke er fastsat. Kapitalafkastsatsen for 2014

var 2 % og det forudsættes grundet det lave renteniveau, som kapitalafkastsatsen fastsættes ud fra, at

kapitalafkastsatsen for 2015 vil være 1 %.

6.2.2.3 Beregning af skat

For at kunne sammenligne de tre beskatningsformer hæves hele overskuddet uden optimering af skatten i

forhold til topskattegrænsen. Dette kan illustreres i nedenstående kassesystem:

Figur 25: Illustration af fordelingen af overskuddet

Kilde: Egen tilvirkning

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst tillægges erhvervsmæssige nettorenter i den personlige

indkomst. Der beregnes AM-bidrag af virksomhedens resultat efter renter fratrukket kapitalafkastet, hvilket

fremgår af figur 26.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge beregningerne i ovenstående figurer skal Kim Hansen betale 812.405 kr. i skat ved anvendelse af VSO.

Sammenlignes det med skatteberegningen i PSL viser det, at Kim Hansen skal betale 4.781 kr. mindre i skat ved

anvendelse af VSO, fordi det beregnede kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst til en højere

skatteværdi, mens det tillægges i kapitalindkomsten til en lavere skatteværdi.

De private renter og ligningsmæssige fradrag bliver beskattet efter PSL, hvorfor de er identiske med

beregningen under PSL. Forklaringen på besparelsen ligger derfor i kapitalafkastet, som mindsker den

personlige indkomst i VSO. Renteindtægterne på 990 kr. bidrager til en forøgelse af den personlige indkomst i

VSO, men da renteindtægterne ikke er større, har dette ikke nogen væsentlig betydning for den beregnede

skat.

6.2.3 Beregning ved anvendelse af KAO

6.2.3.1 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Ved anvendelse af KAO skal der ligesom i VSO opgøres et kapitalafkastgrundlag første gang ordningen

anvendes, dog opgøres dette ikke på samme måde.

Ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget i KAO indgår ikke kontante beløb, fordringer, finansielle aktiver og

andelsbeviser.84 Dette betyder, at likvide beholdninger ikke skal medtages i kapitalafkastgrundlaget, når KAO

anvendes.

Desuden skal varelager og varedebitorer kun indgå, såfremt disse værdier overstiger varekreditorerne. Af bilag

2 fremgår det, at varelager og varedebitorer sammenlagt har en værdi på 234.476 kr. i 2014, mens

84 www.skat.dk – Juridisk vejledning C.C.5.3.1.2.3
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varekreditorerne udgør 150.933 kr. Forskellen mellem værdierne på 83.543 kr. skal derfor indgå i

kapitalafkastgrundlaget.

Det forudsættes i scenariet, at andre tilgodehavender og anden gæld vedrører periodeafgrænsningsposter,

moms. mv. Eftersom disse to poster ikke anses for at vedrøre varedebitorer eller varekreditorer, indgår de ikke

i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

Beregning af kapitalafkast tager ligesom ved beregningen under VSO udgangspunkt i, at kapitalafkastsatsen er

1 %.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 28 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget primo 2015 er opgjort til 2.103.031 kr., hvorfor kapitalafkast

primo derfor er beregnet til 21.030 kr. Årsagen til et større kapitalafkastet i KAO end VSO skyldes, at posterne;

andre tilgodehavende, likvide beholdninger og anden gæld, samlet set giver et negativt beløb, og disse poster

ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget for KAO.

Ifølge maksimeringsreglen må det beregnede kapitalafkast ikke overstige værdien af den negative

nettokapitalindkomst eller den positive personlige indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning
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Det fremgår af figur 29, at det beregnede kapitalafkast er lavere end nettoindkomsten, men større end den

negative kapitalindkomst, hvorfor kapitalafkastet nedjusteres til nettokapitalindkomsten på 20.350 kr.

6.2.3.2 Beregning af skat

I gennemgangen af KAO forudsættes det på samme måde som i VSO, at der ikke foretages henlæggelser til

konjunkturudligningskontoen. Der vil ligeledes foretages beregninger med henlæggelser til

konjunkturudligningskontoen for at skatteoptimere under KAO, hvilket vil fremgå under afsnit 6.2.5.

Ved anvendelse af KAO beregnes skatten på samme måde, som ved beskatning under PSL. Den eneste forskel

er, at kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten, ligesom det også

er gældende for VSO, mens PSL ikke opererer med et kapitalafkast.

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Ved anvendelse af KAO får Kim Hansen en skattepligtig indkomst på 1.419.699 kr., hvoraf han skal betale en

skat på 812.095 kr. Forskellen på den skattepligtige indkomst i forhold til PSL er 1.628 kr., hvilket svarer til 8 %

af kapitalafkastet, da kapitalafkastet bliver fratrukket i AM-bidragsgrundlaget.

6.2.4 Optimering af skatten i VSO
I afsnit 6.2.2 blev skatten beregnet i VSO uden optimering op til topskattegrænsen. En essentiel fordel ved VSO

er dog muligheden for skatteoptimering og indkomstudjævning, hvorfor skatten i dette afsnit vil blive

optimeret, således Kim Hansen undgår at betale topskat på 15 % af overskuddet i 2015. Ved at inddrage dette

element vil fordelagtigheden – afhængig af situationen – i højere grad kunne komme til udtryk.

6.2.4.1 Overskudsdisponering

For at foretage en skatteoptimering for Kim Hansen, er det nødvendigt at beregne hvor meget han maksimalt

må hæve før AM-bidrag som personlig indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningen fremgår det, at Kim Hansen maksimalt må have en personlig indkomst før AM-bidrag på

555.326 kr. Beregningen er foretaget ved at summere topskattegrænsen efter AM-bidrag med

pensionsbetalingen, hvorefter beløbet divideres med 0,92 for at finde beløbet før AM-bidrag.

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af figur 33, at Kim Hansen skal spare 1.083.630 kr. op af virksomhedens overskud i Snedkerfirmaet

i 2015 for ikke at overskride den maksimale beregnet personlige indkomst i figur 32.

Ud fra beregningen om hvad Kim Hansens personlige indkomst må udgøre ved skatteoptimering, kan der

foretages en opgørelse af hvor meget der skal hensættes til senere faktisk hævning.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kim Hansen har i indkomståret kun hævet 335.378 kr., jf. regnskabsoplysningerne i bilag 2, og der hensættes

derfor 494.702 kr. til senere faktisk hævning. Det hensatte beløb til senere faktisk hævning kan Kim Hansen

hæve skattefrit inden selvangivelsesfristen den 1. juli 2016, da det beskattes i indkomståret 2015.

Overskudsdisponeringen ved skatteoptimering kommer på baggrund af de forudgående beregninger til at se

således ud:

Figur 35: Illustration af fordeling af overskud

Kilde: Egen tilvirkning

Af overskudsdisponeringen fremgår den optimale hævning på 555.326 kr. som personlig indkomst, mens

kontoen for det opsparede overskud vil beløbe sig på 828.977 kr. som følge af, at den foreløbige

virksomhedsskat på 254.653 kr. er blevet betalt.

Årets overførsler i form af hævninger i løbet af året, samt det hensatte beløb til senere hævning, skal samlet

set svare til summen af den udvidede hæverækkefølge.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at der er en afstemning mellem den udvidede hæverækkefølge og hævningerne i løbet

af året, som udgøres af 830.080 kr.

6.2.4.2 Beregning af skat

Ved en skatteoptimering efter VSO af Kim Hansens skattepligtige indkomst for 2015, vil beregningen af

skattetilsvaret se således ud:
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Ud fra beregningerne fremgår det, at Kim Hansen skal betale 452.788 kr. i skat, hvilket betyder, at han i 2015

undgår en skattebetaling på 359.618 kr. sammenlignet med VSO uden opsparing. Fordelagtigheden af at

anvende denne tilgang forudsætter dog, at Kim Hansen kan nøjes med en nettoindkomst op til

topskattegrænsen, da skatteoptimeringen på kort sigt vil påvirke ejerens private rådighedsbeløb. Derfor indgår

der flere aspekter i vurderingen af VSO’s egnethed for den enkelte erhvervsdrivende, om end det ud fra et

skattemæssigt synspunkt med udgangspunkt i Snedkerfirmaets overskud for indkomståret, vil være optimalt at

anvende VSO.

6.2.5 Optimering af skatten i KAO
I KAO er det muligt at foretage optimering af skatten ved brug af en konkjunkturudligningskonto. Som

beskrevet i kapitel 4.4 skal beløbet minimum være på 5.000 kr., og det er samtidig kun muligt at henlægge 25 %

af overskuddet.

KAO’s begrænsning af henlæggelsen af overskuddet i forhold til VSO betyder, at Kim Hansen i et godt

indkomstår ikke har mulighed for at henlægge op til topskattegrænsen. Denne situation er desuden gældende

for Kim Hansen i 2015, hvor han maksimalt kan henlægge 414.517 kr. af virksomhedens overskud på 1.658.066

kr. i 2015, som følge af den restriktive sats på 25 %.

6.2.5.1 Beregning af skat

Henlæggelsen på konjunkturudligningskontoen er beregnet til 414.517 kr. og indgår derfor ikke i den

personlige indkomst, men beskattes midlertidigt med 23,5 % i aconto skat for 2015.

Kapitalafkastet fratrækkes på samme måde, som beregningen i punkt 6.2.3, da kapitalafkastet ikke ændres ved

skatteoptimering. Den skattepligtige indkomst er opgjort på følgende måde:

Kilde: Egen tilvirkning
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Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i figur 39 fremgår det, at kapitalindkomsten er opgjort til 0 kr.,

som følge af maksimeringsreglen.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at Kim Hansen skal betale 674.522 kr. i skat under forudsætning af, at 25 % af

overskuddet henlægges på en konjunkturudligningskonto. På den måde opnås en skattebesparelse på 137.563

kr. i forhold til den beregnede skat uden henlæggelse på konjunkturudligningskontoen i afsnit 6.2.3 for 2015.

Det er endvidere et krav, at det henlagte beløb bindes i et pengeinstitut i minimum 3 måneder, og at

henlæggelsen indtægtsføres indenfor 10 år. Kim Hansen bør derfor ideelt set indtægtsføre beløbet et år, hvor

overskuddet i virksomheden er lavt eller ikke eksisterende, således han så vidt muligt undgår at betale topskat,

da denne afvigelse reelt set giver den skattemæssige besparelse.

6.2.6 Sammenligning af beregninger for scenarie 1
I den nedenstående figur er der oplistet resultaterne for beregningerne ved de tre beskatningsformer, samt

ved optimering af skatten i VSO og KAO.
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Kilde: Egen tilvirkning

6.2.6.1 Personlig indkomst

Den personlige indkomst er den indkomstform der beskattes med den højeste skatteprocent, og det er derfor

at foretrække ud fra et skatteretligt perspektiv, at den personlige indkomst er så lille som mulig.

Sammenlignes beskatningsformerne, bortset fra optimeringsmulighederne, fremgår det af figur 41, at den

laveste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af KAO. Den personlige indkomst er mindst ved

anvendelse af KAO, da det beregnede kapitalafkast som fratrækkes i den personlige indkomst er større i KAO

end VSO. Kapitalafkastet er størst i KAO, da andre tilgodehavender, likvider og anden gæld sammenlagt netto

har en negativ værdi, og disse poster kun indgår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ved VSO. Samtidig er

den personlige indkomst mindre ved anvendelse af KAO end VSO, da nettorenteindtægterne på 990 kr. bliver

tillagt i den personlige indkomst i VSO.

Den højeste personlige indkomst forekommer ved anvendelse af PSL, da der ikke beregnes et afkast af Kim

Hansens investering i virksomheden. Anvendelsen af VSO og KAO giver derfor en skattemæssig besparelse i

forhold til PSL, afhængig af hvor stort det opgjorte kapitalafkastgrundlag er. Den skattemæssige besparelse

uden optimering er dog minimal, hvorfor de to ordninger under denne forudsætning ikke vurderes særlig

attraktive set i forhold til de større administrative krav.

Sammenholdes beregningerne ved optimering, er den personlige indkomst mindst ved anvendelse af VSO som

følge af, at Kim Hansen kun hæver op til topskattegrænsen, hvorimod han i KAO kun kan lade 25 % af

overskuddet blive opsparet. KAO begrænsede mulighed for opsparing har størst betydning i virksomheder der

generere et stort overskud, hvilket fremgår af den fiktive case, hvor Kim Hansen under KAO er nødsaget til at

hæve langt over topskattegrænsen som personlig indkomst. Udnyttelsen af muligheden for at opspare og

udskyde skat af virksomhedens overskud i de to ordninger er derfor også meget situationsbestemt.

Eksempelvis vil en erhvervsdrivende med marginale årlige overskud i forhold til Kim Hansen, kunne udnytte

KAO’s fordele, samtidig med ikke at være begrænset af den restriktive sats på 25 %.



Page 50 of 95

6.2.6.2 Kapitalindkomst

Det fremgår af figur 41, at kapitalindkomsten er uændret ved optimering af skatten, da optimeringen kun har

betydning for den personlige indkomst i forhold til topskattegrænsen på 459.200 kr.

Ved anvendelse af PSL er der en negativ kapitalindkomst på 20.350 kr., som vedrører private og

erhvervsmæssige nettorenter. Kapitalindkomsten i VSO vedrører private nettorenter tillagt kapitalafkast og er

negativ med 1.239 kr. Kapitalindkomsten er nul i KAO, da kapitalafkastet er afsat med et beløb svarende til

private og erhvervsmæssige nettorenter, grundet maksimeringsreglen.

Der beregnes således ikke skat af kapitalindkomsten i KAO, mens Kim Hansen i VSO opnår et fradrag på 31,5

%85 af de 1.239 kr. i skatteberegningen.

6.2.6.3 Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag er identiske ved alle tre beskatningsformer, da de vedrører private udgifter, som

beskattes efter PSL.

6.2.6.4 AM-bidrag

Uden optimering fremgår det af figur 41, at det laveste AM-bidrag opstår ved anvendelse af KAO. AM-bidraget

beregnes ud fra den personlige indkomst, og da den personlige indkomst er mindst i KAO, er AM-bidraget

tilsvarende mindre.

Beregningsgrundlaget for AM-bidrag er i de tre beskatningsformer forskelligt, da AM-bidraget ved anvendelse

af PSL beregnes af resultat før renter, mens det i VSO beregnes af resultat efter renter fratrukket kapitalafkast,

og i KAO beregnes af resultat før renter fratrukket kapitalafkast.

6.2.6.5 Topskat

Topskatten kan i Snedkerfirmaet kun undgås ved at anvende optimering i VSO, da KAO’s begrænsninger

medvirker til, at en topskattebetaling ikke kan undgås. Topskattebetalingen i KAO ved optimering er dog stadig

væsentligt lavere i forhold til en hævning af hele overskuddet, hvorfor denne mulighed er en mellemløsning af

at hæve hele overskuddet og en skatteoptimering efter VSO. Sammenholdes de tre beskatningsformer uden

optimering, forekommer den laveste topskat ved anvendelse af KAO som følge af den laveste personlige

indkomst.

6.2.6.6 Beregnet skat

Den beregnede skat uden optimering er mindst ved anvendelse af KAO, som sammenlignet med PSL giver en

samlet skattemæssig besparelse på 5.091 kr. Ved optimering op til topskattegrænsen, skal der i VSO kun

betales 452.788 kr. i skat som følge af, at der kun betales en aconto skat af det opsparede overskud.

6.3 Scenarie 2 – store erhvervsmæssige renteudgifter
Der er for scenarie 2 udarbejdet et budget for 2015, samt en balance for 2014 og 2015, jf. bilag 3.

Det forudsættes i dette scenarie, at Snedkerfirmaet har store renteudgifter som følge af en prioritetsgæld og

en kassekredit i virksomheden.

85 Svarende til skattesatserne for sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat
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I afsnittet vil Kim Hansens skat for 2015 blive beregnet ud fra beskatningsformerne i PSL, VSO og KAO for at

undersøge hvilken beskatningsform, der er mest fordelagtig for ham i dette scenarie.

6.3.1 Beregning ved anvendelse af PSL
I opgørelsen af den skattepligtige indkomst tages udgangspunkt i det oplyste driftsbudget i bilag 3.

Ligesom det var gældende for scenarie 1 indbetaler Kim Hansen det maksimale beløb til ratepension på 51.700

kr.

6.3.1.1 Opgørelse og beregning af skat

Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra beregningen fremgår det, at Kim Hansen har en skattepligtig indkomst på 1.308.071 kr. i 2015.

Kilde: Egen tilvirkning
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Ifølge figuren skal Kim Hansen for 2015 samlet betale 782.349 kr. i skat ved anvendelse af PSL.

6.3.2 Beregning ved anvendelse af VSO
For at opnå et bedre sammenligningsgrundlag forudsættes det ligesom i scenarie 1, at Kim Hansen hæver hele

overskuddet i indkomståret. Ligeledes vil scenariet også tage udgangspunkt i balancen for 2014 samt budget

for 2014 og 2015 ifølge bilag 3.

Der vil efterfølgende blive foretaget en skatteoptimering i afsnit 6.3.4 for at vise hvordan VSO kan være den

optimale løsning.

6.3.2.1 Indskudskonto

Ejendommen værdiansættes ligesom i scenarie 1 til den seneste ejendomsvurdering, da denne er højere end

den kontante anskaffelsessum.

Øvrige aktiver og gældsposter der fremgår af bilag 3, skal indgå til de værdier som de er indregnet med i

balancen. Alle de indregnede aktiver og gældsposter er 100 % erhvervsmæssige, hvorfor de skal indgå fuldt ud

på indskudskontoen.

Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår det, at indskudskontoen primo 2015 er på 873.162 kr. Kim Hansen har dermed mulighed for

at hæve dette beløb skattefrit, såfremt hele virksomhedens overskud og kapitalafkast er hævet, jf.

hæverækkefølgen.

I scenariet forudsættes, at Kim Hansen ikke hæver mere end Snedkerfirmaets overskud i indkomståret, hvorfor

indskudskontoen ultimo 2015 ikke bliver negativ, hvilket betyder, at der ikke skal beregnes en rentekorrektion.
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6.3.2.2 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom i scenarie 1 ud fra den oplyste balance pr. 31. december 2014, jf. bilag

3.

Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastet er beregnet til 6.732 kr., og er det afkast Kim Hansen får for sin investering i Snedkerfirmaet.

Kapitalafkastet skal hæves som det første i hæverækkefølgen, jf. kapitel 3.9, idet der hverken er kapitalafkast

eller overskud fra tidligere år, da Kim Hansen tidligere er blevet beskattet efter PSL.

6.3.2.3 Beregning af skat

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Kim Hansen skal betale 753.395 kr. i skat ved anvendelse af VSO uden optimering. Sammenlignes det med den

beregnede skat ved PSL opnår Kim Hansen en besparelse på 28.954 kr. Besparelsen ved anvendelse af VSO

frem for PSL skyldes hovedsagligt, at renteudgifterne på 110.000 kr. fratrækkes i den personlige indkomst i

stedet for i kapitalindkomsten.

6.3.3 Beregning ved anvendelse af KAO
Nedenfor vil skatten for 2015 beregnes under forudsætning af, at Kim Hansen ikke foretager henlæggelse på

konjunkturudligningskontoen. Henlæggelse på konjunkturudligningskontoen vil blive gennemgået i kapitel

6.3.5.

6.3.3.1 Kapitalafkastgrundlaget

KAO er mindre administrativ tung end VSO, hvilket kommer til udtryk ved, at der ved anvendelse af KAO’s

bestemmelser kun kræves en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget.

Forskellen mellem balancen for 2014 for scenarie 1 og scenarie 2 er udelukkende den langfristede gæld,

egenkapitalen, og likvide midler. Da kapitalafkastgrundlaget i KAO ikke indeholder finansielle fordringer,

herunder langfristet gæld og likvide midler, er der derfor ikke nogen ændring i kapitalafkastgrundlaget i forhold

til scenarie 1 som er opgjort i afsnit 6.2.3.1. Det beregnede kapitalafkast er derfor 21.030 kr. i begge scenarier

under KAO, jf. opgørelsen i afsnit 6.2.3.1.
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Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge figur 48 overstiger kapitalafkastet ikke negativ nettokapitalindkomsten eller nettoindkomsten, hvorfor

det beregnede kapitalafkast er gældende. Kapitalafkastet er 14.299 kr. større ved anvendelse af KAO end VSO,

hvilket hovedsagligt skyldes, at der i dette scenarie er en stor gæld, som fratrækkes i kapitalafkastgrundlaget

ved anvendelse af VSO.

6.3.3.2 Beregning af skat

Beregning af skat vil foretages i nedenstående figurer, ved først at opgøre den skattepligtige indkomst.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra figur 50 fremgår det, at Kim Hansen skal betale 777.088 kr. i skat ved anvendelse af KAO uden

henlæggelse på konjunkturudligningskontoen.

6.3.4 Optimering af skatten i VSO

6.3.4.1 Overskudsdisponering

Ligesom i senarie 1, må den personlige indkomst maksimalt udgøre 555.326 kr. før AM-bidrag som er beregnet

i figur 32, for at Kim Hansen udgår betaling af topskat i 2015.

For at kunne foretage overskudsdisponering, beregnes hvor stor en del af Snedkerfirmaets overskud, som skal

opspares i virksomheden.

Kilde: Egen tilvirkning

Af overstående figur fremgår, at Kim Hansen i 2015 skal opspare 986.999 kr. af virksomhedens overskud, som

der kun betales en aconto skat på 23,5 % af.
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Det fremgår af bilag 3 at Kim Hansen har hævet 335.378 kr. i indkomståret. Af figur 52 fremgår hvor meget Kim

Hansen mangler at hæve af virksomhedens overskud, for at undgå betaling af topskat.

Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af ovenstående figur, at der hensættes 458.624 kr. til senere faktisk hævning, som Kim Hansen skal

hæve inden fristen for selvangivelse d. 1. juli 2016.

De foranstående beregninger af hvor stor en del af Snedkerfirmaets overskud der hæves og opspares i

indkomståret, kan vises i nedenstående kassesystem.

Figur 53 – Illustration af fordeling af overskud

Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående figur illustreres overskudsdisponeringen, hvor fordelingen af virksomhedens overskud efter

renter er vist på baggrund af den optimale hævning i indkomståret for Kim Hansen.

6.3.4.2 Beregning af skat

Nedenfor vil skatten beregnes ved overskudsdisponering i VSO, hvorfor der kun hæves op til

topskattegrænsen.
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 55 fremgår det, at Kim Hansen skal betale 425.845 kr. i skat for 2015 under forudsætning af, at han kun

hæver op til topskattegrænsen i 2015. Såfremt Kim Hansen vælger at skatteoptimere, frem for at hæve hele

overskuddet ved anvendelse af VSO, opnår han i indkomståret en skattemæssig besparelse på 327.549 kr.

sammenlignet med VSO uden optimering. Besparelsen skal dog ikke ses som en reel besparelse, men er en

besparelse Kim Hansen opnår her og nu. Den reelle besparelse afhænger af tidspunktet Kim Hansen vælger at

hæve det opsparede overskud på, da der kun vil være en besparelse hvis han hæver det opsparede overskud et

år, hvor han stadig kan undgå betaling af topskat.

Det vil dermed være fordelagtigt at vente med at hæve det opsparede overskud til et år, hvor Snedkerfirmaet

oplever dårlige resultater, således topskattegrænsen så vidt muligt undgås afhængig af Kim Hansens ønske til

sin nettoindkomst.
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6.3.5 Optimering af skatten i KAO
Da Kim Hansen har et forholdsvist stort overskud i 2015, kan han ikke undgå betaling af topskat, da det ifølge

KAO kun er muligt at henlægge 25 % af overskuddet. Det vil dog stadig ud fra et skattemæssigt perspektiv være

en fordel at henlægge 25 % på konjunkturudligningskontoen, da Kim Hansen dermed skal betale mindre i

topskat.

Da den maksimale henlæggelse beregnes af resultatet før renter, hvilket er identisk med scenarie 1, er den

maksimale henlæggelse også i dette scenarie 414.517 kr. Beregning af skatten for 2015 vil tage udgangspunkt i,

at Kim Hansen henlægger det maksimale beløb på en konjunkturudligningskonto.

6.3.5.1 Beregning af skat

Nedenfor opgøres Kim Hansens skattepligtige indkomst samt skattetilsvar for 2015, under forudsætning af, at

der henlægges det maksimale beløb på konjunkturudligningskontoen.

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Ud fra figuren vil en henlæggelse af 25 % af overskuddet til en konjunkturudligningskonto betyde, at Kim

Hansen skal betale 639.525 kr. i skat for 2015. Han opnår dermed en besparelse på 137.563 kr. sammenlignet

med KAO uden skatteoptimering.

6.3.6 Sammenligning af beregninger i scenarie 2
Opsummering af beregningerne for scenarie 2 illustreres i nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning



Page 61 of 95

6.3.6.1 Personlig indkomst

Sammenlignes beskatningsformerne uden optimering er den personlige indkomst lavest ved anvendelse af

VSO, idet både kapitalafkast og de erhvervsmæssige nettorenteudgifter trækkes fra i den personlige indkomst.

I KAO fratrækkes kun kapitalafkastet i den personlige indkomst, hvorfor denne post er større I KAO end VSO.

Hverken erhvervsmæssige nettorenter eller kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst ved PSL, hvilket

betyder, at den personlige indkomst er størst i denne beskatningsform.

Sammenlignes beskatningsformerne også ud fra optimeringsmulighederne, er den personlige indkomst mindst

ved anvendelse af VSO, hvilket skyldes, at Kim Hansen kun hæver op til topskattegrænsen i den personlige

indkomst, og opsparer det resterende overskud.

6.3.6.2 Kapitalindkomst

Kapitalindkomsten giver det største fradrag i den skattepligtige indkomst ved anvendelse af PSL, da både

private og erhvervsmæssige renter indgår heri. Efter PSL giver KAO det største fradrag, da den medtager både

private og erhvervsmæssige renter, men lægger kapitalafkastet til, hvilket er forskellen i kapitalindkomsten

mellem PSL og KAO. Det klart laveste fradrag forekommer under VSO, eftersom kun de private nettorenter

tillagt kapitalafkastet bliver medtaget.

6.3.6.3 Ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag beskattes efter PSL og er derfor identiske for alle tre beskatningsformer.

6.3.6.4 AM-bidrag

AM-bidragets størrelse i de tre beskatningsformer har en sammenhæng med den personlige indkomst, hvorfor

AM-bidraget er mindst i VSO og størst i PSL. De store erhvervsmæssige renteudgifter, som fratrækkes i den

personlige indkomst i VSO gør, at AM-bidragsgrundlaget er lavere end i de to andre beskatningsformer.

6.3.6.5 Topskat

Sammenlignes beskatningsformerne ved hævning af hele virksomhedens overskud, skal der betales mindst i

topskat ved anvendelse af VSO, da den personlige indkomst er mindst. Under optimering af skatten, kan Kim

Hansen ved anvendelse af VSO undgå betaling af topskat.

6.3.6.6 Beregnet skat

Sammenholdes de tre beskatningsformer uden optimering, opnås den største skattemæssige besparelse ved

anvendelse af VSO. Det fremgår af oversigten i figur 58, at Kim Hansen skal betale 28.954 kr. mindre i skat ved

anvendelse af VSO frem for PSL, der giver den største skattebetaling. Ligeledes vil VSO med optimering give

den laveste skattebetaling i alt, da det maksimale beløb spares op i virksomheden.

6.4 Delkonklusion
I scenarie 1, hvor Snedkerfirmaet ikke havde nogle erhvervsmæssige renteudgifter, opnåede Kim Hansen den

største skattemæssige besparelse ved anvendelse af KAO, hvis der ses bort fra optimeringsmulighederne.

Skattebesparelsen er større i KAO end VSO på baggrund af et større beregnede kapitalafkast, og da de

erhvervsmæssige nettorenter er positive. Det fremgår af den samlede oversigt i figur 41, at der opnås en

besparelse på 5.091 kr. ved anvendelse af KAO frem for PSL, hvilket kan konkluderes som en minimal

besparelse, set i lyet af et større administrativt arbejde. Der forekommer en større besparelse ved anvendelse

af KAO end VSO, da de medtagne balanceposter under KAO giver et større kapitalafkastgrundlag. I scenariet er
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det nærmere betegnet andre tilgodehavender, anden gæld og finansielle fordringer, herunder langfristet gæld

og likvider, der samlet giver en negativ værdi. Denne forskel gør, at kapitalafkastgrundlaget ud fra

Snedkerfirmaets balance giver et større kapitalafkastgrundlag i KAO end VSO. Endvidere er KAO mere

anvendelig end VSO, når der forekommer positive nettorenter, da beskatningen er lavere i KAO.

Det forekommer dog i begge scenarier, at kapitalafkastgrundlaget er større i KAO end VSO. Til gengæld tager

scenarie 2 udgangspunkt i, at der forekommer store erhvervsmæssige renteudgifter. De negative renter

betyder, at der opnås en højere skattefradrag af disse udgifter i VSO end de to andre beskatningsformer, da

renteudgifterne bliver fratrukket i den personlige indkomst. Det fremgår derfor af oversigten i figur 58, at der

opnås en besparelse på 28.954 kr. ved anvendelse af VSO frem for PSL. Til trods for, at der formodentligt er

behov for regnskabsmæssig assistance ved anvendelsen af VSO, vurderes besparelsen at være stor nok til, at

det vil være et rentabelt valg. Endvidere taler det for anvendelsen af VSO, at det ved foretagelse af

skatteoptimering vil give Kim Hansen en yderligere skattemæssig besparelse, da han for indkomståret undgår

topskattebetaling. Valget af VSO giver derfor Kim Hansen en større frihed over virksomhedens overskud, da

han selv afgør, afhængig af sine præferencer og virksomhedens fremtidige resultater, hvor meget og dermed til

hvilken marginalsats, som overskuddet skal beskattes af.

Overordnet set vil det for Kim Hansen være en fordel at anvende VSO ved optimering qua de store resultater i

Snedkerfirmaet, som udløser en høj marginalskat. KAO vil ikke være en oplagt mulighed, da begrænsningen på

de maksimale 25 % af overskuddet, ikke vil fjerne en topskattebetaling. For at det på lang sigt reelt set vil

kunne betale sig for Kim Hansen at spare det optimale overskud op i virksomheden kræver det, at

Snedkerfirmaet oplever resultater af mindre god karakter, da det ellers ikke er muligt at

indkomstudjævne/hæve overskuddet uden at betale topskat.

Ønsker Kim Hansen ikke skatteoptimering, eksempelvis på grund af, at han i privat henseende ønsker den

største nettoindkomst som muligt her og nu, afhænger valget af beskatningsform i scenarie 1 af Kim Hansens

evne til at kunne anvende KAO selvstændigt. Har Kim Hansen ikke behov for assistance fra en revisor, vil

anbefalingen være, at han anvender KAO. Omvendt hvis Kim Hansens anvendelse af KAO kræver assistance fra

revisor, bør PSL fortsat anvendes, da besparelsen ved anvendelse af KAO som udgangspunkt ikke kan modsvare

den udgift der vil være til en revisor.

7 Analyse af lovændring nr. 992 i VSO
Analysen af lovændringen i VSO vil blive foretaget ud fra en fiktiv case, hvor konsekvenserne for den

selvstændige erhvervsdrivende vil blive analyseret ud fra to scenarier i VSO; sikkerhedsstillelser og negativ

indskudskonto.

7.1 Præsentation af case
Den fiktive case omhandler et trykkeri, i opgaven benævnt ”Trykkeriet”, som er 100 % personligt ejet af Ole

Madsen. Virksomheden har eksisteret siden 2011, hvor han besluttede at starte op som selvstændig

erhvervsdrivende efter at have tilbragt mange år i branchen.

Trykkeriet har ud over Ole Madsen fem ansatte, som består af én sælger, 3 typografer og én grafiker.

Ole Madsen begyndte at anvende VSO i 2012, hvor han ved sin indtrædelse i ordningen fik assistance til at

opgøre indskudskonto, kapitalafkastgrundlag mv. af en revisor. Efterfølgende var Ole Madsen på et mindre
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kursus, hvor han blev sat ind i VSO’s bestemmelser og hvordan indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og

kapitalafkast fremadrettet skulle opgøres. Siden da har Ole Madsen selv formået at opstille specifikationer til

VSO, håndteret bogføringen, opstillet regnskab og udfyldt selvangivelsen.

Af bilag 4 fremgår de regnskabsmæssige data for Trykkeriet for 2014, heriblandt det opgjorte

kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Ole Madsen har desuden oplyst, at han har betalt 7.000 kr. til a-kasse i

indkomståret, samt haft renteindtægter for 495 kr. og renteudgifter for 5.923 kr.

Ole Madsen bor i Københavns kommune, hvorfor de gældende kommune- og kirkeskattesats herfor anvendes,

jf. bilag 1. Da Trykkeriet ligger tæt på hans private bolig, er Ole Madsen ikke berettiget til befordringsfradrag.

Samtidig oplyser Ole Madsen, at han ikke har nogen ægtefælle.

På baggrund af lovændringerne i VSO, som blev implementeret i september 2014, er Ole Madsen blevet i tvivl

om hvilken skattemæssig påvirkning det vil have for ham. Han har derfor bedt om ekstern assistance til at løse

sit problem.

7.2 Sikkerhedsstillelser

7.2.1 Sikkerhedsstillelser efter d. 10. juni 2014
Ole Madsen købte i 2007 en ejendom til en nominel værdi på 2.200.000 kr. Uheldigvis købte han ejendommen

på toppen af boligmarkedet og til en alt for høj pris, hvilket har betydet, at ejendommen er faldet væsentligt i

værdi siden købet. Den seneste vurdering viser, at ejendom er vurderet til 1.000.000 kr. samtidig med, at Ole

Madsen ikke har fået nedbragt prioritetsgælden i ejendommen, da han optog et 10-årigt afdragsfrit lån. Den

negative udvikling i den private gældssætning førte til, at Ole Madsens realkreditinstitut krævede, at han enten

nedbragte sin gæld eller stillede ekstra sikkerhed for gælden. Realkreditinstituttet krævede mere konkret, at

prioritetsgældens andel af ejendommen blev reduceret til de oprindeligt 80 %, således at deres risiko blev

nedsat og de slap for at skulle stille ekstra sikkerhed over for obligationsejerne. Såfremt Ole Madsen ikke kunne

nedbringe prioritetsgælden til et acceptabelt niveau, ville det i yderste konsekvens afføde en tvangsauktion.

Da Ole Madsen privatøkonomisk ikke havde mulighed for at nedbringe gælden gennem privat formue, stillede

han Trykkeriets ejendom til sikkerhed svarende til en værdi på 1.000.000 kr. den 16. oktober 2014.

Ole Madsen havde dog ikke holdt sig opdateret på ændringer i de skatteretlige regler på daværende tidspunkt,

samtidig med, at han ikke havde et direkte samarbejde med en revisor. Derfor var Ole Madsen ikke bekendt

med lovændringerne i VSO på det pågældende tidspunkt, men blev det først ved regnskabets afslutning.

Ole Madsen var derfor af den overbevisning, da han stillede virksomhedens ejendom til sikkerhed for den

private bolig, at de gamle regler stadig var gældende, og at sikkerhedsstillelsen ikke ville have nogen

skatteretlig betydning for ham. De nye regler betyder dog, at sikkerhedsstillelsen har store skatteretlige

konsekvenser for Ole Madsen, da den uheldigvis blev effektueret efter den 10. juni 2014. Han skal derfor

beskattes af et beløb svarende til enten sikkerhedsstillelsen eller kursværdien i den personlige indkomst, da

sikkerhedsstillelsen i lov nr. 992 anses som en hævning.

Opgørelsen af Ole Madsens skattepligtige indkomst er beregnet ud fra de oplyste regnskabsdata, jf. bilag 4. Der

er ikke oplyst nogen indskudskonto, idet det forudsættes, at den er positiv både primo og ultimo 2014.

Nedenstående beregninger viser hvordan hans skattepligtige indkomst er opgjort som følge af, at
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sikkerhedsstillelsen på 1.000.000 kr. for 2014 tillægges i hans personlige indkomst, da Ole Madsen bliver

beskattet af den laveste værdi af enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi.

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figurerne fremgår det, at Ole Madsens skattepligtige indkomst er på 1.842.396 kr., hvilket afføder en

skattebetaling på 1.028.809 kr. Den høje skattepligtige indkomst er en konsekvens af de nye regler i VSO der

gør, at den private sikkerhedsstillelse tillægges i den personlige indkomst. Det fremgår derfor af ovenstående

beregninger, at det er uhensigtsmæssigt for selvstændige erhvervsdrivende at stille sikkerhed for privat gæld i

fremtiden, da dette vil medføre en beskatning. Derfor vil det formodentligt sjældent optræde fremover i

praksis.



Page 65 of 95

7.2.2 Beregning af sikkerhedsstillelsen ved de gamle regler
I afsnittet forudsættes det, at de nye regler som Ole Madsen ikke har været bekendt med, ikke er trådt i kraft.

For at sammenligne de reelle konsekvenser lovændringen har haft for Ole Madsen, vil beregningerne inden de

nye regler trådte i kraft derfor sammenlignes med resultaterne som følge af lovændringen.

Da Ole Madsen oplever meget svingende resultater i Trykkeriet, vil han gerne udnytte muligheden for at

indkomstudjævne.

Inden den skattepligtige indkomst opgøres, skal der beregnes hvor stor en del af virksomhedens overskud, der

skal spares op i virksomheden for at ramme topskattegrænsen, jf. nedenstående figur.

Kilde: Egen tilvirkning

På baggrund af den beregnede virksomhedsopsparing i figur 61, kan Ole Madsens skattepligtige indkomst og

skattetilsvar beregnes for 2014:

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Skatteberegningen i de to ovenstående figurer viser, at Ole Madsen ville have en skattepligtig indkomst på

435.952 kr., heraf en skattebetaling på 312.717 kr., som følge af en optimering af skatten op til

topskattegrænsen.

En sammenligning mellem de gamle og nye regler viser, at Ole Madsen skal betale 716.091 kr. mere i skat i

2014 på baggrund af de nye regler vedrørende sikkerhedsstillelser.

Sammenligningen viser derfor, at det har store konsekvenser for den erhvervsdrivendes skattepligtige

opgørelse i indkomståret, såfremt der stilles sikkerhed i virksomheden for privat gæld efter lovændringerne i

VSO. Fremadrettet vil det derfor formentligt være et sjældent syn, at den enkelte erhvervsdrivende stiller

sikkerhed for privat gæld qua den efterfølgende beskatning, hvorfor det kun kan være hensigtsmæssigt i privat

øjemed i meget tilspidsede situationer.

7.2.3 Sikkerhedsstillelse før den 10. juni 2014
Såfremt Ole Madsen havde foretaget sikkerhedsstillelsen før den 10. juni 2014, ville hans skatteopgørelse for

2014 være identisk med beregningen i figur 63, som ikke implementerer de nye regler. Kravet er til gengæld, at

Ole Madsen skal indfri sikkerhedsstillelsen inden primo 2018, hvis han vil slippe for beskatning efter de nye

regler. Hvis Ole Madsen ikke har mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen primo 2018 vil konsekvensen være,

at han fra 2018 ikke har mulighed for opsparing i virksomheden, samtidig med, at han skal beskattes af det

opsparede overskud mellem den 11. juni 2014 og frem til den 31. december 2017, i 2018.86

7.2.4 Delkonklusion
Hvis Ole Madsen havde foretaget sikkerhedsstillelse efter den 10. juni 2014, ville det have store skattemæssige

konsekvenser for ham i 2014. Ifølge figur 60 ville det betyde, at Ole Madsen skulle betale 1.028.809 kr. i skat.

Eftersom den øgede skattebetaling både er uhensigtsmæssig og umulig for Ole Madsen at betale, er det en

oplagt mulighed at træde ud af VSO og i stedet blive beskattet efter PSL. Ved at foretage dette skift vil Ole

86 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.10
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Madsen dog skulle beskattes af et eventuelt opsparet overskud i VSO.87 Lovændringerne i VSO har derfor en

betydelig konsekvens for erhvervsdrivende med anseelige opsparede overskud, og som vælger at foretage

sikkerhedsstillelse for privat gæld efter den 10. juni 2014.

Har Ole Madsen i stedet stillet sikkerhed for den private gæld før den 11. juni 2014, vil det ikke have nogen

skattemæssige konsekvenser for ham i 2014. Sikkerhedsstillelsen efter lovændringerne vil derimod have

betydning for ham i 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen stadig eksisterer i primo 2018. Konsekvensen for Ole

Madsen vil være, at han ikke vil kunne foretage opsparing af virksomhedens overskud, samtidig med, at hans

opsparede overskud mellem den 11. juni 2014 – 31. december 2017 skal hæves og beskattes i den personlige

indkomst.

7.3 Negativ indskudskonto

7.3.1 Præsentation af case
Scenariet med den negative indskudskonto tager udgangspunkt i den samme case, som er benyttet i det

foregående afsnit om sikkerhedsstillelse.

I scenariet forudsættes det, at Ole Madsen i 2013 har indskudt en privat gæld på 1.700.000 kr. i virksomheden.

Dette har betydet, at han ultimo 2013 havde en negativ indskudskonto, hvorfor der i det foregående år blev

beregnet en rentekorrektion af gælden.

Opgørelsen af de regnskabsmæssige data, herunder kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og indskudskonto,

fremgår af bilag 5.

7.3.2 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2014
Af bilag 5 fremgår det, at kapitalafkastgrundlaget er negativt, hvilket betyder, at kapitalafkastet sættes til nul.

Denne sammenhæng skyldes den selvkontrollerende effekt, der har den konsekvens for Ole Madsens, at der

ikke beregnes et afkast for hans private indskud i virksomheden.

Af bilag 5 fremgår også indskudskontoen, som ikke bliver reguleret i forhold til primo, da Ole Madsen ikke har

foretaget hævninger eller indskud ud over Trykkeriets overskud. Indskudskontoen er negativ, hvorfor der ud fra

de tidligere beskrevet regler, skal beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektionssatsen svarer i 2014 til

kapitalafkastsatsen på 2 %, da kapitalafkastsatsen først fra 2015 tillægges 3 %-point ved beregning af

rentekorrektion.

Det forudsættes i scenariet, at renteindtægter og renteudgifter, jf. bilag 5, udelukkende vedrører renter af

likvide midler og prioritetsgæld, jf. SEL § 11 B stk. 4, hvorfor nettorenterne svarer til

nettofinansieringsudgifterne.

Beregning af rentekorrektion fremgår af nedenstående figur.

87 www.skat.dk – Juridisk vejledning – C.C.5.2.13.4
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Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 64 fremgår det, at den beregnede rentekorrektion er mindre end nettofinansieringsudgifterne, hvorfor

den beregnede rentekorrektions fulde beløb er gældende.

De nye regler betyder, at overskud efter den 10. juni 2014 ikke kan spares op i virksomheden, så længe

indskudskontoen er negativ, og i indkomståret 2014 overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kr. De nye regler

giver dog mulighed for at lave en forholdsmæssig fordeling af årets overskud for perioden 1. december 2014 –

10. juni 2014 og 11. juni 2014 – 31. december 2014. Ved en forholdsmæssig fordeling består perioden d. 1.

januar – 10. juni 2014 af 161 dage, mens 11. juni – 31. december består af 204 dage, som danner grundlaget

for den forholdsmæssige fordeling af overskuddet.

Årets hævning på 372.424 kr. skal i denne forbindelse anses som en hævning af årets overskud fra og med 11.

juni 2014. 88

Kilde: Egen tilvirkning89

Ifølge beregningen fremgår det, at Ole Madsen har mulighed for at spare 428.814 kr. op i 2014, mens det

resterende overskud skal hæves. Fordelingen danner dermed grundlaget for beregningen af den skattepligtige

indkomst.

88 Lovændringer af Virksomhedsordningen I 2014 – L200 med kommentarer, S. 73
89 Inspiration fra “Lovændringer af virksomhedsordningen I 2014 – L200 med kommentarer”, s. 74
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Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning

Af figur 67 fremgår det, at Ole Madsen ikke har mulighed for at optimere op til topskattegrænsen, som en

konsekvens af den negative indskudskonto. Ole Madsen skal derfor betale 314.295 kr. i skat for 2014.

Den negative indskudskonto har ifølge beregningerne ikke den store konsekvens for Ole Madsen i 2014, idet

Trykkeriets overskud i indkomståret ikke er større og derfor ikke resulterer i en højere topskattebetaling.

I 2015 vil den negative indskudskonto som udgangspunkt have større konsekvenser for Ole Madsen, da han

ikke vil have mulighed for at foretage opsparing i virksomheden, og da rentekorrektion beregnes ud fra

kapitalafkastsatsen tillagt 3 %-point. Ole Madsen bør derfor overveje muligheden for at hæve den private gæld,

såfremt det er muligt, således den ikke indgår som en del af VSO, samtidig med at indskudskontoen bliver

positiv.
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7.3.3 Beregning af konsekvenser ved negativ indskudskonto i 2015
Regnskabsdata for Trykkeriet for 2015 fremgår af bilag 5.

Rentekorrektionssatsen tillægges 3 %-point af kapitalafkastsatsen i 2015, som beskrevet i afsnit 3.2.

Eftersom kapitalafkastssatsen for 2015 ikke er fastsat endnu, forudsættes det på baggrund af det lave

renteniveau, at satsen udgør 1 %. Den anvendte rentekorrektionssats for 2015 i scenariet er derfor på 4 %.

Kilde: Egen tilvirkning

Ifølge figur 68 er rentekorrektionen for 2015 på 3.988 kr., som tillægges i den personlige indkomst og

fratrækkes i kapitalindkomsten. Det fremgår dermed, at rentekorrektionen er mindre i 2015 end i 2014 på

trods af, at kapitalafkastsatsen fra 2015 tillægges 3 %-point. Årsagen til at rentekorrektionen er mindre, skyldes

det relativt lave kapitalafkastgrundlag, som rentekorrektionen beregnes ud fra.

Herefter kan Ole Madsen skattepligtige indkomst opgøres:

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

Det fremgår af beregningerne, at Ole Madsen skal betale 587.861 kr. i skat, da han ikke har mulighed for at

spare overskuddet op i virksomheden. Denne mulighed vil Ole Madsen først få igen, når indskudskontoen er

positiv. Den nye lovændring har derfor betydning for fordelagtigheden af VSO, da den begrænser én af de

centrale fordele, såfremt den erhvervsdrivende har en negativ indskudskonto.

7.3.4 Delkonklusion
Lovændringen i VSO vedrørende negativ indskudskonto kan have negative konsekvenser for den enkelte

erhvervsdrivende, som har indskudt privat gæld i virksomheden der fører til, at indskudskontoen bliver negativ.

Såfremt den erhvervsdrivende har indskudt gæld i virksomheden der medvirker til, at indskudskontoen bliver

negativ, vil den erhvervsdrivende ikke have mulighed for at spare overskud op i virksomheden. Restriktionen

ved den negative indskudskonto betyder, at en af de væsentlige fordele ved at anvende VSO forsvinder, da den

manglende mulighed for opsparing af overskuddet gør, at det hverken er muligt at indkomstudjævne eller

skatteoptimere. De nye lovændringer i VSO har derfor den effekt, at ordningen overordnet set bliver mindre

attraktiv for selvstændige erhvervsdrivende.

8 Konklusion
Selvstændige erhvervsdrivende der driver personlig virksomhed har mulighed for at lade sig beskatte ud fra tre

former; PSL, VSO eller KAO. De tre beskatningsformer rummer forskellige fordele og ulemper, som den

selvstændige erhvervsdrivende skal opveje inden valg af beskatningsform.

PSL er den mest enkle beskatningsform, da den kun stiller regnskabsmæssige krav om overholdelse af

bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen. Til gengæld indeholder PSL ikke de samme skattemæssige

fordele, som de to øvrige ordninger, da disse to er rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.



Page 72 of 95

KAO skal anses som en mindre overbygning af PSL, da ordningen indeholder de samme regnskabsmæssige

krav, med tillæg af kravet om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast. Opgørelsen af den personlige

indkomst, kapitalindkomst og de ligningsmæssige fradrag sker dermed på samme måde som i PSL. Den eneste

forskel i den skattemæssige opgørelse er, at kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i

kapitalindkomsten, hvilket giver en skattefordel i KAO. Dernæst giver KAO mulighed for at spare op til 25 % af

virksomhedens overskud på en konjunkturudligningskonto, hvilket kan begrænse en topskattebetaling i et

indkomstår helt eller delvist afhængigt af virksomhedens overskud.

VSO kan derimod anses som en udvidet udgave af KAO, som giver mulighed for flest skattemæssige fordele,

men til gengæld er den administrativt tungere end de to andre beskatningsformer. Udover at indeholde de

samme krav som i KAO, kræver VSO en udarbejdelse af virksomhedsregnskab, og at virksomheds- og

privatøkonomi holdes adskilt. Endvidere er der krav til opgørelse af kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast,

indskudskonto, evt. rentekorrektion, konto for opsparet overskud og mellemregningskonto.

VSO adskiller sig i den skattemæssige opgørelse fra de to andre beskatningsformer ved, at de erhvervsmæssige

nettorenter fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Dette giver en

skattemæssig besparelse, afhængig af den negative nettorente i virksomheden.

VSO giver endvidere modsat de to andre beskatningsformer mulighed for at spare hele virksomhedens

overskud op, hvilket på lang sigt kan afføde en skattemæssig besparelse i tilfælde af mindre overskudsgivende

år. Dernæst bevirker opsparingen til, at der foretages en konsolidering af virksomheden, hvilket styrker

virksomhedens position over for de eksterne interessenter.

Analysen af de to opstillede scenarier, hvor der forekom henholdsvis ingen og store erhvervsmæssige

renteudgifter, viste scenarierne ikke et entydigt svar på hvilken beskatningsform, der var mest optimal.

I begge scenarier konkluderes det overordnet, at PSL er den beskatningsform, der fører til den største

beregnede skattebetaling, men som skal opvejes i forhold til de større administrative krav i de to ordninger.

I scenarie 1 under forudsætning af, at hele overskuddet hæves i ordningerne, var den skattemæssige

besparelse mellem beskatningsformerne minimal. Analysen fremviste, at KAO gav den største besparelse på

5.091 kr. i forhold til PSL, hvilket fører til en konklusion om, at de to ordninger ved hævning af hele

overskuddet under dette scenarie, ikke er særlig attraktivt. Sammenholdes resultaterne med foretagelse af

skatteoptimering, fremgik det ud fra Snedkerfirmaets overskud, at VSO er den mest optimale løsning, da

topskattebetalingen kun kan undgås i VSO under de gældende forudsætninger.

I scenarie 2 var der et mere entydigt svar på hvilken beskatningsform, der var mest optimal. Det overordnede

resultat var, at VSO var den mest fordelagtige beskatningsform, uafhængigt af skatteoptimering, da scenariet

forudsatte relative høje negative nettorenter. Derfor gav det en væsentlig skattemæssige besparelse i VSO, da

renteudgifterne modsat de to andre beskatningsformer, fratrækker i den personlige indkomst og tillægger det i

kapitalindkomsten.

Derfor kan det overordnet konkluderes, at VSO isoleret set vil være at foretrække, såfremt virksomheden har

store renteudgifter. Ligeledes vil der skulle foretages en overordnet vurdering af de to ordninger i VSL ud fra

den pågældende virksomheds balance, da de adskiller sig fra hinanden i forhold til hvilke poster, der indgår i

opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.
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Ud fra den anden del af analysen, som behandlede den nye lovændring i VSO, konkluderes det overordnet set,

at det kan have store skattemæssige konsekvenser for selvstændige erhvervsdrivende, der benytter VSO.

Endvidere reducerer det fordelagtigheden af VSO for visse segmenter af erhvervsdrivende, da de ikke vil have

mulighed for at benytte sig af opsparing i virksomheden.

I forhold til sikkerhedsstillelse fremgik det i analysen, at sikkerhedsstillelse for privat gæld efter den 10. juni

2014 vil betyde, at Ole Madsen skulle betale 716.091 kr. mere i skat ifølge lovændringen kontra de

forhenværende regler. Baggrunden for forskellen ligger i, at der foretages beskatning af den laveste værdi af

enten sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi i den personlige indkomst, da den anses som en hævning.

Er der derimod forekommet sikkerhedsstillelse for privat gæld i virksomheden inden den 10. juni 2014, vil det

først have konsekvenser fra primo 2018, såfremt sikkerhedsstillelsen ikke indfries. Har den selvstændige

erhvervsdrivende ikke mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen inden primo 2018, vil det betyde, at den

erhvervsdrivende ikke har mulig for opsparing i virksomheden fra 2018, og desuden skal hæve og dermed

beskattes at et eventuelt opsparet overskud fra perioden 11. juni 2014 – 31. december 2017.

Lovændringen har ud over sikkerhedsstillelsen også foretaget et indgreb på den negative indskudskonto.

Indgrebet betyder, at det fra 2015 ikke er muligt at foretage opsparing i virksomheden, såfremt

indskudskontoen er negativ. I 2014 har erhvervsdrivende dog mulighed for opsparing af virksomhedens

overskud fra 1. januar 2014 – 10. juni 2014. Desuden indgår bagatelgrænsen på 500.000 kr. i 2014, som

betyder, at erhvervsdrivende, der sammenlagt har en negativ indskudskonto og negativ sikkerhedsstillelse

under 500.000 kr., stadig har mulighed for fuld opsparing i 2014. Derfor skal der i denne situation ikke laves en

forholdsmæssig fordeling af hvor stor en del af overskuddet der må opspares. Virksomheder med negativ

indskudskonto over 500.000 kr. i 2014 og en generel negativ indskudskonto fra 2015 mister derfor en af de

centrale fordele i VSO. Dernæst bliver rentekorrektionen fra 2015 beregnet med en højere sats, idet

kapitalafkastsatsen skal tillægges 3 %-point, hvilket endvidere gør det dyrere for den selvstændige

erhvervsdrivende at besidde en negativ indskudskonto.

I analysen fremgår det, at den negative indskudskonto i forhold til de nye regler ikke har store konsekvenser for

Ole Madsen i 2014, idet hans overskud ikke er større. Han har derfor i 2014 mulighed for at spare overskud op

for perioden 1. januar 2014 – 10. juni 2014, hvilket i Ole Madsens tilfælde betyder, at han stort set stadig har

mulighed for at undgå topskattebetaling i 2014. Virksomheder med større overskud i 2014 end Ole Madsen vil

derfor ikke i lige så høj grad have mulighed for at undgå topskattebetaling.

Det kan ud fra analysen dermed konkluderes, at lovændringen betyder, at det for en række erhvervsdrivende

med høje sikkerhedsstillelser for privat gæld og/eller negativ indskudskonto, ikke længere er attraktivt at

anvende VSO.

Ud fra opgavens samlede resultater kan det konkluderes, at den optimale beskatningsform for den enkelte

selvstændige erhvervsdrivende afhænger af en situationsanalyse af den pågældende virksomhed og

erhvervsdrivende. Opgaven tydeliggør ligeledes fordelagtigheden i at få analyseret og vurderet den

skattemæssige situation, samt få klarlagt de faktorer der påvirker denne, da det i sidste ende kan føre til

skattemæssige besparelser – både til gavn for ejeren og virksomheden.
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Bilag 1 – oversigt over kommuneskatter
Kommuneskatter 2015

Kommunenavn Kommune Amt Kirke Skattenedslag

Albertslund 25,10 0,00 0,85 0,23

Allerød 24,30 0,00 0,58 0,00

Assens 26,10 0,00 0,95 1,23

Ballerup 25,50 0,00 0,72 0,63

Billund 25,20 0,00 0,89 0,33

Bornholm 26,20 0,00 0,93 1,33

Brøndby 24,50 0,00 0,80 0,00

Brønderslev 26,90 0,00 1,10 2,03

Dragør 24,80 0,00 0,60 0,00

Egedal 25,70 0,00 0,76 0,83

Esbjerg 25,40 0,00 0,81 0,53

Fanø 24,30 0,00 1,14 0,00

Favrskov 25,70 0,00 1,02 0,83

Faxe 26,10 0,00 1,08 1,23

Fredensborg 25,30 0,00 0,64 0,43

Fredericia 25,50 0,00 0,88 0,63

Frederiksberg 22,80 0,00 0,50 0,00

Frederikshavn 26,20 0,00 1,03 1,33

Frederikssund 25,40 0,00 0,96 0,53

Furesø 24,80 0,00 0,65 0,00

Faaborg-Midtfyn 26,10 0,00 1,05 1,23

Gentofte 22,80 0,00 0,43 0,00

Gladsaxe 23,90 0,00 0,75 0,00

Glostrup 23,70 0,00 0,67 0,00
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Greve 23,90 0,00 0,73 0,00

Gribskov 24,70 0,00 0,90 0,00

Guldborgsund 25,80 0,00 1,16 0,93

Haderslev 26,30 0,00 0,95 1,43

Halsnæs 25,70 0,00 0,85 0,83

Hedensted 25,40 0,00 0,98 0,53

Helsingør 25,40 0,00 0,66 0,53

Herlev 23,70 0,00 0,77 0,00

Herning 24,90 0,00 0,99 0,03

Hillerød 25,60 0,00 0,69 0,73

Hjørring 25,90 0,00 1,19 1,03

Holbæk 25,10 0,00 0,96 0,23

Holstebro 25,30 0,00 1,08 0,43

Horsens 25,20 0,00 0,89 0,33

Hvidovre 25,50 0,00 0,72 0,63

Høje-Taastrup 24,70 0,00 0,85 0,00

Hørsholm 23,20 0,00 0,62 0,00

Ikast-Brande 25,60 0,00 1,00 0,73

Ishøj 25,00 0,00 0,90 0,13

Jammerbugt 25,70 0,00 1,20 0,83

Kalundborg 25,00 0,00 1,01 0,13

Kerteminde 26,20 0,00 0,99 1,33

Kolding 25,00 0,00 0,94 0,13

København 23,80 0,00 0,80 0,00

Køge 24,90 0,00 0,87 0,03

Langeland 27,80 0,00 1,14 2,93

Lejre 25,30 0,00 1,06 0,43
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Lemvig 25,20 0,00 1,27 0,33

Lolland 26,70 0,00 1,23 1,83

Lyngby-Taarbæk 23,70 0,00 0,61 0,00

Læsø 25,80 0,00 1,30 0,93

Mariagerfjord 25,90 0,00 1,15 1,03

Middelfart 25,80 0,00 0,95 0,93

Morsø 25,80 0,00 1,20 0,93

Norddjurs 25,10 0,00 1,00 0,23

Nordfyns 26,00 0,00 1,04 1,13

Nyborg 26,40 0,00 1,14 1,53

Næstved 25,00 0,00 0,98 0,13

Odder 25,10 0,00 1,00 0,23

Odense 24,50 0,00 0,68 0,00

Odsherred 26,60 0,00 0,98 1,73

Randers 25,60 0,00 0,89 0,73

Rebild 25,10 0,00 1,20 0,23

Ringkøbing-Skjern 25,00 0,00 1,05 0,13

Ringsted 26,70 0,00 0,97 1,83

Roskilde 25,20 0,00 0,84 0,33

Rudersdal 22,50 0,00 0,56 0,00

Rødovre 25,70 0,00 0,72 0,83

Samsø 26,00 0,00 1,40 1,13

Silkeborg 25,50 0,00 0,95 0,63

Skanderborg 25,70 0,00 0,86 0,83

Skive 25,50 0,00 1,00 0,63

Slagelse 24,70 0,00 0,96 0,00

Solrød 24,60 0,00 0,82 0,00
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Sorø 26,40 0,00 0,95 1,53

Stevns 25,00 0,00 1,10 0,13

Struer 24,90 0,00 1,20 0,03

Svendborg 26,80 0,00 1,05 1,93

Syddjurs 25,90 0,00 1,00 1,03

Sønderborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Thisted 25,50 0,00 1,28 0,63

Tønder 25,30 0,00 1,18 0,43

Tårnby 23,30 0,00 0,61 0,00

Vallensbæk 25,10 0,00 0,68 0,23

Varde 25,10 0,00 1,01 0,23

Vejen 25,20 0,00 1,06 0,33

Vejle 23,40 0,00 0,90 0,00

Vesthimmerland 27,00 0,00 1,18 2,13

Viborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Vordingborg 25,20 0,00 1,02 0,33

Ærø 26,10 0,00 1,08 1,23

Aabenraa 25,60 0,00 0,95 0,73

Aalborg 25,40 0,00 0,98 0,53

Aarhus 24,40 0,00 0,75 0,0090

Kommuneskatter for 2014

Kommunenavn Kommune Amt Kirke Skattenedslag

Albertslund 25,10 0,00 0,85 0,23

Allerød 24,30 0,00 0,58 0,00

Assens 26,10 0,00 0,95 1,23

90 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2015
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Ballerup 25,50 0,00 0,72 0,63

Billund 25,20 0,00 0,89 0,33

Bornholm 26,20 0,00 0,93 1,33

Brøndby 24,50 0,00 0,80 0,00

Brønderslev 26,90 0,00 1,10 2,03

Dragør 24,80 0,00 0,61 0,00

Egedal 25,70 0,00 0,76 0,83

Esbjerg 25,40 0,00 0,81 0,53

Fanø 24,30 0,00 1,14 0,00

Favrskov 25,70 0,00 1,02 0,83

Faxe 26,10 0,00 1,08 1,23

Fredensborg 25,30 0,00 0,66 0,43

Fredericia 25,50 0,00 0,88 0,63

Frederiksberg 22,80 0,00 0,50 0,00

Frederikshavn 26,20 0,00 1,03 1,33

Frederikssund 25,40 0,00 0,96 0,53

Furesø, Farum (Særordning 2007-2013) 24,80 0,00 0,65 0,00

Furesø, Værløse 24,80 0,00 0,65 0,00

Faaborg-Midtfyn 26,10 0,00 1,05 1,23

Gentofte 22,80 0,00 0,43 0,00

Gladsaxe 24,00 0,00 0,75 0,00

Glostrup 23,90 0,00 0,67 0,00

Greve 23,90 0,00 0,73 0,00

Gribskov 24,70 0,00 0,92 0,00

Guldborgsund 25,80 0,00 1,16 0,93

Haderslev 26,50 0,00 0,95 1,63

Halsnæs 25,70 0,00 0,85 0,83
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Hedensted 25,40 0,00 1,02 0,53

Helsingør 25,40 0,00 0,67 0,53

Herlev 23,70 0,00 0,77 0,00

Herning 24,90 0,00 0,99 0,03

Hillerød 25,60 0,00 0,69 0,73

Hjørring 25,60 0,00 1,19 0,73

Holbæk 25,10 0,00 0,96 0,23

Holmsland (Særordning 2007-2010) 24,70 0,00 1,05 0,00

Holstebro 25,30 0,00 1,08 0,43

Horsens 25,20 0,00 0,89 0,33

Hvidovre 25,50 0,00 0,72 0,63

Høje-Taastrup 24,70 0,00 0,85 0,00

Hørsholm 23,20 0,00 0,62 0,00

Ikast-Brande 25,10 0,00 1,00 0,23

Ishøj 25,00 0,00 0,90 0,13

Jammerbugt 25,70 0,00 1,20 0,83

Kalundborg 25,00 0,00 1,01 0,13

Kerteminde 26,20 0,00 0,99 1,33

Kolding 25,00 0,00 0,94 0,13

København 23,80 0,00 0,80 0,00

Køge 24,90 0,00 0,87 0,03

Langeland 27,80 0,00 1,15 2,93

Lejre 25,30 0,00 1,06 0,43

Lemvig 25,20 0,00 1,27 0,33

Lolland 26,70 0,00 1,23 1,83

Lyngby-Taarbæk 23,70 0,00 0,62 0,00

Læsø 25,80 0,00 1,30 0,93
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Mariagerfjord 25,90 0,00 1,15 1,03

Middelfart 25,80 0,00 0,95 0,93

Morsø 25,80 0,00 1,20 0,93

Norddjurs 25,10 0,00 1,00 0,23

Nordfyns 26,10 0,00 1,04 1,23

Nyborg 26,40 0,00 1,14 1,53

Næstved 25,00 0,00 0,98 0,13

Odder 25,10 0,00 1,00 0,23

Odense 24,50 0,00 0,68 0,00

Odsherred 26,60 0,00 0,98 1,73

Randers 25,60 0,00 0,89 0,73

Rebild 25,10 0,00 1,20 0,23

Ringkøbing-Skjern 24,70 0,00 1,05 0,00

Ringsted 26,70 0,00 0,97 1,83

Roskilde 25,20 0,00 0,84 0,33

Rudersdal 22,50 0,00 0,56 0,00

Rødovre 25,70 0,00 0,72 0,83

Samsø 26,00 0,00 1,45 1,13

Silkeborg 25,50 0,00 0,95 0,63

Skanderborg 25,70 0,00 0,86 0,83

Skive 25,50 0,00 1,00 0,63

Slagelse 24,70 0,00 0,96 0,00

Solrød 24,60 0,00 0,82 0,00

Sorø 26,40 0,00 0,95 1,53

Stevns 25,00 0,00 1,10 0,13

Struer 24,90 0,00 1,20 0,03

Svendborg 26,80 0,00 1,06 1,93
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Syddjurs 25,70 0,00 1,00 0,83

Sønderborg 25,70 0,00 0,93 0,83

Thisted 25,50 0,00 1,28 0,63

Tønder 25,30 0,00 1,20 0,43

Tårnby 23,50 0,00 0,61 0,00

Vallensbæk 25,10 0,00 0,68 0,23

Varde 25,10 0,00 1,02 0,23

Vejen 25,20 0,00 1,06 0,33

Vejle 23,40 0,00 0,90 0,00

Vesthimmerland 27,00 0,00 1,18 2,13

Viborg 25,80 0,00 0,93 0,93

Vordingborg 25,20 0,00 1,02 0,33

Ærø 26,10 0,00 1,09 1,23

Aabenraa 25,40 0,00 0,95 0,53

Aalborg 25,40 0,00 0,98 0,53

Aarhus 24,40 0,00 0,75 0,0091

91 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/aar/2014
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Bilag 2 – scenarie 1

Regnskabsdata – ingen erhvervsmæssige renter

Budget 2015

Balance 2015
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Balance 2014
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Bilag 3 – scenarie 2

Regnskabsdata – store erhvervsmæssige renter

Budget 2015

Balance 2015
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Balance 2014
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Bilag 4 – sikkerhedsstillelser

Regnskabsdata pr. 31. december 2014
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Bilag 5 – negativ indskudskonto

Regnskabsdata for 2014
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Regnskabsdata for 2015
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