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ABSTRACT 

The main topic of this assignment is the legislative changes in the Danish Business Taxation Act 
(Virksomhedsskatteloven). The act regulates a set of rules on how self-employed business owners 
are taxed. The law was introduced in 1987 as a part of a comprehensive tax reform in which the 
general purpose was a completely new vision on how to calculate the taxable income in a more 
accommodative way. Self-employed business owners now had the opportunity to be taxed in ways 
similar to limited companies in the Danish Business Scheme (Virksomhedsordningen). The two main 
advantages of this new legislation were that the self-employed business owners could save up their 
profits by paying a preliminary company tax and furthermore interest expenses were now fully de-
ductible. 

However, some self-employed business owners soon found loopholes to exploit this new legislation. 
They mainly discovered two ways to do so. One: they discovered they could deposit their private 
debt in their business. Two: they discovered they could make security guarantees in the assets of the 
business towards a third party for a private debt.      

This continued for many years and it was not until 2014 the Danish Ministry of Taxation realized these 
issues. The Danish authorities thought they had indirectly prevented unintended use of the taxation 
act in 1987 by implementing a self-controlling effect in the form of an interest correction 
(rentekorrektion). In September 2014, the Danish Parliament finally passed a law towards unintended 
use of the scheme, called Law no. 992 of 16/9/2014. This assignment examines the changes in the 
Danish Business Taxation Act (Virksomhedsskatteloven) the new law has caused.  

Law no. 992 of 16/9/2014 made it illegal for self-employed business owners to make security guar-
antees in the assets of the business for a private debt. According to the new law, illegal guarantees 
should be seen as a transfer to the self-employed business owner and therefore be taxed. This as-
signment analyses and calculates the consequences of Law no. 992 of 16/9/2014. It turns out there 
is lightheadedness in the new law, which has caused many binding replies from the Tax authority. 
This assignment furthermore describes and analyses the most important of these replies. 
The necessity of all these binding replies made the legislative power in Denmark realise that law no. 
992 of 16/9/2014 did not fulfil its purpose fully.  

23 February 2016 the current Minister of Taxation, Karsten Lauritzen, presented a new bill called L 
123, in which he tries to clear all lightheadedness. This assignment provides a description of L 123 
and shows how some issues are solved and how some issues are still left open even though the 
‘’repair package’’ should have closed all of them. This assignment presents solutions for the legisla-
tive power in Denmark on how to avoid all unintended use of the Danish Business Scheme (Virksom-
hedsordningen) and, according to us, close all loopholes. 
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At last this assignment puts into perspective the new rules regarding illegal guarantees for self-em-
ployed business owners to the rules regarding illegal shareholder loans. As it turns out, there can be 
drawn several parallels between these two sets of laws. One might think that the inspiration for Law 
no. 992 of 16/9/2014 and L 123 came from here. 
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1. INDLEDNING 

I 1987 gennemførtes en skattereform, der markant ændrede hidtidig beskatning af privatpersoner, 
herunder selvstændigt erhvervsdrivende. Der blev indført en separat beskatning af personlig ind-
komst og kapitalindkomst, hvor den personlige indkomst beskattes hårdere, mens der opnås en la-
vere fradragsværdi for renteudgifter. Virksomhedsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende blev 
etableret som led i denne skattereform og var i princippet en skatteberegningsstruktur, der mulig-
gjorde, at selvstændigt erhvervsdrivende fortsat ved deres indkomstopgørelse fik fuld fradragsværdi 
af renteudgifter, der vedrører erhvervsvirksomheden.1 

Virksomhedsordningen er et tilvalg for selvstændigt erhvervsdrivende, jf. virksomhedsskattelovens § 
1, stk. 1. Denne ordning stiller krav til de erhvervsdrivendes opdeling mellem privat og virksomhe-
dens økonomi, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 1, men giver til gengæld muligheden for at opnå 
visse muligheder for at omfordele indkomster og fradrag mellem personlig indkomst og kapitalind-
komst. 

Det er primært på tre områder virksomhedsordningen adskiller sig fra den almindelige regler i per-
sonskatteloven. For det første er der fuldt fradrag for de erhvervsmæssige renteudgifter. Det vil sige 
at den selvstændigt erhvervsdrivende får nedslag i sin personlige indkomst frem for kapitalindkomst. 
For det andet gør virksomhedsordningen det muligt at spare overskud op i virksomheden. Det op-
sparede overskud beskattes med en a conto skat svarende til den gældende selskabsskatteprocent. 
For det tredje har man mulighed for at flytte en del af sin personlige indkomst til kapitalindkomst, 
der beskattes lettere i form af det såkaldte kapitalafkast. Mere om fordele og ulemper ved virksom-
hedsordningen afsnit 2.3. 

Virksomhedsordningens fordele er imidlertid blevet anvendt utilsigtet. Eksempler på denne utilsig-
tede anvendelse kan være personer, der driver virksomhed i personligt regi, som stiller sikkerhed for 
gæld uden for virksomhedsordningen i virksomhedens aktiver eller placerer privat gæld i virksom-
hedsordningen. For at undgå sådan utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen fremsatte rege-
ringen den 11. juni 2014 et lovforslag, hvori man foreslog en ændring af virksomhedsskatteloven. 
Hensigten med denne lovændring var at bevare de erhvervsmæssige fordele ved virksomhedsord-
ningen, men samtidig ville man eliminere den utilsigtede anvendelse. 

Essensen i lovforslaget var altså, at det ikke længere skulle være attraktivt at lægge sin private gæld 
ind i sin virksomhedsordning eller stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld uden for virk-
somhedsordningen. Det har aldrig været meningen med skattereformen i 1987 og virksomhedsord-
ningens regler, at man privat skulle opnå fordel af at benytte reglerne. Lovgiver har dog været af den 
overbevisning, at forholdet ikke har været et reelt problem som følge af den ’’selvkontrollerende 
effekt’’, hvis formål er at udligne rentefradraget, som privat gæld i virksomhedsordningen medfører.  

                                                 
1 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen 

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen
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Ved at placere privat gæld i virksomhedsordningen, giver det samtidig mulighed for at finansiere 
sine afdrag med det opsparede overskud, se afsnit 2.2.4. Havde man derimod sin private gæld i privat 
regi, ville man skulle foretage en hævning, se afsnit 2.2.5, i sin virksomhed for at betale sine afdrag, 
og dermed vil man spare det mindre op i sin virksomhed. 

Lovforslaget blev vedtaget den 16. september 2014 – Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og 
kildeskatteloven. Loven har medført, at virksomhedsordningen ikke længere kan anvendes, som den 
hidtil er blevet. Sikkerhedsstillelser af gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksom-
heden skal fra lovens ikrafttræden anses som værende hævninger i virksomheden. 

Der er konstateret mange uklarheder i den nye lov, og mange advokater og revisionshuse har an-
modet om bindende svar på denne baggrund.  

Vores hovedopgave ser nærmere på, hvilke konsekvenser disse nye sikkerhedsstillelsesregler kan/vil 
få for de selvstændigt erhvervsdrivende. 
 
1.1 Problemstilling og -formulering 

Formålet med vores hovedopgave er at undersøge, hvilke utilsigtede anvendelser af virksomheds-
ordningen der er, samt hvilke konsekvenser lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskat-
teloven vil medføre. Endvidere vil hovedopgaven vurdere effektiviteten af loven, herunder kigge på 
de uklarheder, der fortsat fremkommer af loven. Vi vil på baggrund af denne problemstilling tage 
udgangspunkt i følgende problemformulering:   
 
 
’’ Har Lov nr. 992 af 16/9/2014 den tilsigtede effekt i forhold til at forhindre utilsigtet anvendelse af 
virksomhedsordningen?’’  
 

 
Vi vil anvende følgende underspørgsmål/opbygning til at besvare vores problemformulering så ud-
førligt som muligt: 

1)   Baggrund for indførelse af skattereformen i 1987 samt en beskrivelse af reglerne i virksom-
hedsordningen, herunder dens elementer; indskudskonto, kapitalafkast, rentekorrektion, op-
sparet overskud, hæverækkefølge, mellemregningskonto, hensættelse til senere hævning og 
overskudsdisponering. Herefter følger klarlægning af fordele og ulemper ved virksomheds-
ordningen. Denne viden skal bruges for forståelsen i hovedopgavens senere analyser og vur-
deringer. 
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2)   Herefter ses nærmere på den utilsigtede anvendelse af virksomhedsordningen, som menin-
gen med loven var at komme til livs. Herunder behandles blandt andet den selvkontrollerende 
effekt og krydsende kautioner.    
 

3)   Efterfølgende vil hovedopgaven redegøre for / beskrive Lov nr. 992 af 16/9/2014 samt analy-
sere de bindende svar, der er afgivet efter lovens ikrafttræden. Vi vil endvidere se nærmere 
på juridisk vejledning og folketingets hjemmeside.  
 

4)   Hovedopgaven tager udgangspunkt i nogle konkrete cases, hvor der analyseres på konse-
kvenserne af indførelsen af den nye lov. 
 

5)   Herefter vil vores hovedopgave vurdere effektiviteten af den nye lov. Har loven haft den øn-
skede effekt fra lovgivers side? Samt en give klarlægning af de fortsatte uklarheder i loven og 
vurdere hvorvidt det fortsat er muligt at anvende virksomhedsordningen på en utilsigtet 
måde. 
 

6)   Afslutningsvist vil vi perspektivere de nu ulovlige sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen 
til reglerne i selskabsloven vedrørende ulovlige kapitalejerlån.  

 
1.2 Afgrænsning 

Vores hovedopgave vil primært have fokus på Lov nr. 992 af 16/9/2014’s ændringer i virksomheds-
skatteloven og altså ikke lovens ændringer til andre skattelove. 

Da der er tale om et aktuelt emne, kommer der hele tiden forslag til ændringer af loven, nye bindende 
svar, ministersvar mv. Derfor vil vi ikke inddrage empiri i vores hovedopgave, der er udfærdiget efter 
1. marts 2016. Kommer der væsentlige nye forhold af betydning for vores opgave og vores konklu-
sion, vil vi medtage disse nye informationer til vores mundtlige eksamination. 

Hovedopgaven afgrænses yderligere med følgende 5 punkter: 
 

1) Vi fokuserer kun på selvstændigt erhvervsdrivende personer, der er 100 % skattepligtige til 
Danmark ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 (personer, der har bopæl her i landet). 

 

2) Vi tager udgangspunkt i, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke blot har bopæl her i landet, 
men har bopæl i Københavns Kommune. Vi er nødt til at lave denne afgrænsning i forhold til 
vores analyser, da alle kommuner i Danmark har forskellige kommuneskattesatser og kirke-
skattesatser. 

 

3) Vi ser bort fra den selvstændigt erhvervsdrivendes ægtefælle og dennes involvering i virksom-
hed og privatøkonomi.   
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4) I virksomhedsskatteloven behandles endvidere en tredje måde (udover PSL og VSO), hvorpå 
en selvstændigt erhvervsdrivende kan blive beskattet – nemlig efter reglerne i kapitalafkast-
ordningen. Vi vil i vores hovedopgave se bort fra reglerne om kapitalafkastordningen og foku-
sere 100 % på virksomhedsordningen, da opgaven igen ellers vil blive for omfattende. 

 
1.3 Metode/dataindsamling2   

Vores hovedopgave er et dynamisk studie – vi undersøger et forløb over tid.  

Helt konkret er vores opgave opbygget som et fremadrettet forløbsstudie herunder et såkaldt ex 
ante facto-studie. Hovedopgavens formål er nemlig at undersøge, hvilken effekt Lov nr. 992 af 
16/9/2014 har haft.   

Datamaterialet, vi vil anvende til grundlag for besvarelsen af vores 6 ovenstående spørgsmål, vil pri-
mært være sekundære datakilder. Det vil sige data, der er indsamlet af udenforstående i forhold til 
analysen og med et andet formål end den konkrete analyse. Mere specifikt vil vi anvende gældende 
lovgivning, juridisk vejledning samt bindende svar fra SKAT.  

Vi vil benytte kvantitative metoder i form af såkaldte ’’indholdsanalyser’’, hvor vi systematisk gen-
nemgår den ovennævnte empiri og leder efter specifikke ting i lovtekster mv. 

For operationalisering og begrebsafklaring er nedenfor vist, hvordan centrale begreber defineres. I 
vores hovedopgave og beregningseksempler mv. vil de blive anvendt de gældende skattesatser i 
Danmark. I nedenstående tabel er indhentet oplysninger om skattesatser hos henholdsvis SKAT og 
Skatteministeriet: 
 

 2015 2014 
Skatteprocent for virksomhedsindkomst 23,5 % 24,5 % 

Kapitalafkastsats 1 % 2 % 
Rentekorrektionssats 4 % 5 % 
   
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 459.200 449.100 
Personfradrag (fyldt 18 år) 43.400 42.800 
Beskæftigelsesfradrag i pct. 8,08 % 7,65 % 
Beskæftigelsesfradrag maksimalt 26.800 25.000 

 
  

                                                 
2 Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed, Samfundslitteratur, 5. udgave 2013  



Side 10 af 85 
 

(fortsat) 2015 2014 
AM-bidrag 8 % 8 % 
Bundskat 8,08 % 6,83 % 
Kommuneskat (i Kbh.) 23,8 % 23,8 % 
Sundhedsbidrag 4 % 5 % 
Kirkeskat (i Kbh.) 0,80 % 0,80 % 
Topskat 15 % 15 % 
   
Nedslag for negativ kapitalindkomst 4 % 3 % 
Beløbsgrænse før opnåelse af nedslag 50.000 50.000 

Tabel 1.1, Kilder: www.skat.dk/satser & www.skm.dk/skattetal/satser  
 
Vi mener, at kravet om en relativ høj grad af reliabilitet forventes at være opfyldt, idet vores datakil-
der, i form af gældende love og SKAT, vurderes at være pålidelige, da de sætter standarderne inden 
for området, som vi gerne vil undersøge.  

Den interne validitet er ligeledes sikret, da vores skatteberegninger i de konkrete cases opgøres på 
baggrund af bestemmelser i virksomhedsskatteloven. Så med de pågældende oplysninger/data kan 
vi være meget sikre på, at vi måler det, vi vil måle (skattemæssige konsekvenser). 
Den eksterne validitet, altså repræsentativiteten, mener vi ligeledes, er sikret i vores hovedopgave. I 
forhold til at skulle analysere konkrete cases gør den ensartede opgørelsesmetode efter virksom-
hedsskatteloven, at dette er metodisk forsvarligt. Vi kan således generalisere vores analyseresultater 
til en større population.  

Replikation er mulig grundet en høj grad af objektivitet, der kan tilskrives, at analyserne er baseret 
på love, officielle tal og satser. Dog vil der være subjektivitet forbundet med vores afsluttende vur-
dering og løsningsforslag. 

1.4 Forkortelser 

For forståelse ved læsningen af vores hovedopgave er det vigtigt at orientere sig om de i tabellen 
angivne forkortelser, der løbende vil blive anvendt:  

Virksomhedsordningen VSO 
Virksomhedsskatteloven VSL 
Kildeskatteloven KSL 
Personskatteloven PSL 
Ligningsloven LL 
Selskabsloven SEL 

Tabel 1.2, Kilde: Egen tilvirkning  

http://www.skat.dk/satser
http://www.skm.dk/skattetal/satser
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2. VIRKSOMHEDSORDNINGEN 

I dette afsnit redegøres for den oprindelige hensigt med indførelse af virksomhedsordningen (VSO) 
og kort om bagrunden for at indføre denne. Desuden gives en overordnet beskrivelse af hovedele-
menterne i ordningen.  
 
VSO kan kun anvendes af personer, som driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, og der stil-
les krav om, at alle virksomheder, som personen driver, indgår i ordningen, jf. VSL § 2, stk. 3. 
 
2.1 Skattereformen 19873 

Før 1987 var udgangspunktet for beskatning af personer, at der blev opgjort en samlet skattepligtig 
indkomst, som var grundlag for beregning af skatten. Der skete således ikke inddeling i forskellige 
indkomstkategorier, og renteudgifter og andre fradrag blev trukket fra i toppen af indkomsten. Dette 
medførte et smalt beskatningsgrundlag, som derfor blev beskattet med en høj marginalskattepro-
cent for både lave, mellem og høje indkomster. Samtidig sikrede den lavere fradragsværdi for rente-
udgifterne at statskassen modtog flere midler.  
  
Med udgangspunkt i et ønske om at reducere denne marginalskat blev der i 1987 gennemført en 
skattereform, som opdelte indkomsten i hhv. personlig indkomst og kapitalindkomst, med lavere 
skatteprocenter for kapitalindkomsten. 
 
For at bevare de erhvervsdrivendes mulighed for at få fuld skattemæssigværdi af erhvervsmæssige 
renteudgifter, blev VSO samtidig indført som et tilvalg for selvstændigt erhvervsdrivende. Denne gav 
mulighed for at fratrække erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst, og samtidig 
foretage en opdeling af overskuddet mellem den personlige indkomst og kapitalindkomsten – den 
opdeling, der sker ved beregning af kapitalafkastet, uddybes under afsnit 2.2.2. 
 
Desuden indførte man muligheden for at konjunkturudligne sin indkomst, ved at opspare overskud 
i virksomheden, hvoraf man ikke blev beskattet som personlig indkomst på opsparingstidspunktet, 
men blot betalte en a conto skat svarende til selskabsskatten.  
 
2.2 Hovedelementerne i virksomhedsordningen 

VSO består af mange elementer, og for at forstå VSO er det nødvendigt at forstå disse. I nedenstå-
ende afsnit er de vigtigste elementer i VSO beskrevet. 
 
  

                                                 
3 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen 

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen
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2.2.1 Indskudskontoen 

Indskudskontoen er et udtryk for de nettoaktiver fratrukket passiver som den erhvervsdrivende ind-
skyder i virksomheden jf. VSL § 3, stk. 3, og opgøres primo det indkomstår, hvor VSO anvendes første 
gang, jf. VSL § 3, stk. 2. 
 
Indskudskontoen reguleres årligt ultimo indkomståret, med årets overskud fratrukket overførsler til 
den erhvervsdrivende, jf. VSL § 3, stk. 6. Overførsler fra den erhvervsdrivende til virksomheden be-
tragtes som indskud, medmindre disse er ført via mellemregningskontoen, se afsnit 2.2.6, jf. VSL § 3, 
stk. 1.  
 
Nedenfor er oplistet eksempler på aktiver, som kan overføres til virksomheden og derfor indgå i VSO, 
samt en beskrivelse af til hvilken værdi disse aktiver skal indregnes, jf. VSL § 3, stk. 4: 
 
Aktiv/gæld Indregningsværdi 
Ejendom Højeste værdi af: 

- Kontant anskaffelsessum 
eller 

- Offentlig ejendomsvurdering med 
fradrag af byrder og tillæg af for-
bedringer der ikke er medtaget i 
vurderingen* 

Fuldt erhvervsmæssigt driftsmiddel Afskrivningsberettigede beløb primo ind-
komståret 

Blandet benyttet driftsmiddel** Ikke afskrevne del af det afskrivningsbe-
rettigede beløb primo indkomståret  

Tidligere privat driftsmiddel, som overfø-
res til VSO til fuldt erhvervsmæssigt brug 

Handelsværdi 

Andre løsøre  Handelsværdi 
Erhvervsmæssig gæld Kursværdi 

Tabel 2.1, Kilde: Egen tilvirkning 
 
*Udtræder man af VSO, og ønsker man at indtræde igen inden for 5 år, skal ejendommen indregnes til 
samme værdi som ved seneste anvendelse. Er ejendommen erhvervet under anvendelse af VSO, skal 
den kontante anskaffelsessum anvendes, såfremt VSO ønskes genoptaget inden for 5-årsfristen, jf. VSL 
§ 3, stk. 74. 

                                                 
4 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.C.5.2.5.3 
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**Som hovedregel indgår blandede benyttede aktiver ikke i VSO, men for visse aktiver, herunder biler, 
kan den erhvervsmæssige andel indgå, jf. VSL § 1, stk. 3. 
 
Værdiregulering af aktiverne, efter de er indgået på indskudskontoen, påvirker ikke værdien af ind-
skudskontoen. Denne skal anses for fastlåst efter opgørelsen.5 
 
Hvis indskudskontoen, efter opgørelse ud fra ovenstående principper, bliver negativ, kan denne fast-
sættes til nul, såfremt den erhvervsdrivende kan dokumentere, at alle erhvervsmæssige aktiver er 
medtaget, og den medtagne gæld er fuldt erhvervsmæssig, jf. VSL § 3, stk. 5. Er dette ikke tilfældet 
beregnes i stedet en rentekorrektion, se afsnit 2.2.3. 
 
Da indskudskontoen er sammensat af indskud af private midler, som derfor er beskattede midler, vil 
disse penge kunne trækkes ud af virksomheden igen skattefrit. Indskudskontoen er dog sidst i hæ-
verækkefølgen, som uddybes under afsnit 2.2.5. 
 
2.2.2 Kapitalafkast 

Som tidligere beskrevet er en af tankerne bag VSO, at en del af overskuddet kan flyttes fra personlig 
indkomst til kapitalindkomst, som bliver beskattet lettere. Det beløb, der overføres, er kapitalafkastet, 
som beregnes som kapitalafkastsatsen ganget med kapitalafkastgrundlaget. 
 
Kapitalafkastgrundlaget opgøres primo indkomståret. Opgørelsen sker hovedsageligt efter de 
samme principper som ved opgørelse af indskudskontoen, dvs. virksomhedens aktiver fratrukket 
gæld. Der er dog forskel på, til hvilken værdi ejendommen indregnes. Ejendomme kan dog kun ind-
regnes til kostpris, medmindre den er anskaffet før 1987. I så fald kan man anvende offentlig vurde-
ring med tillæg af forbedringer, jf. VSL § 8, stk. 1+2. 
 
Hvis kapitalafkastet bliver negativt ses bort fra dette. Desuden gælder det, at kapitalafkastet ikke kan 
overstige årets skattepligtige overskud, jf. VSL § 7, stk.1 samt § 12. 
 
Kapitalafkastsatsen opgøres jf. VSL § 9, stk. 1 som et gennemsnit af Nationalbankens fastsatte kas-
sekreditrente for de først 6 måneder af indkomståret. Renten sænkes med 2 procentpoint og ned-
rundes herefter til nærmeste procentsats. Kapitalafkastsatsen kan ikke blive mindre end nul. For ind-
komståret 2015 udgør kapitalafkastsatsen 1 %. 
 
  

                                                 
5 Michelsen, Aage m.fl., Lærebog om indkomstskat, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 16. udgave 2015, s. 
226 
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2.2.3 Rentekorrektion 

Rentekorrektionen har den omvendte effekt af kapitalafkastet. Rentekorrektionen flytter et beløb fra 
kapitalindkomst til personlig indkomst. Som tidligere nævnt beregnes rentekorrektion, hvis den op-
gjorte indskudskonto er negativ, jf. VSL § 11, stk. 1.  
 
Grundlaget for beregningen af rentekorrektionen findes som den mest negative værdi af hhv. ind-
skudskontoen primo og ultimo, og kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo, og beregnes derefter 
af den mindst negative værdi af disse to6. Se nedenstående eksempel: 

Rentekorrektionssats 2015 A B C D 
Indskudskonto primo -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Indskudskonto ultimo -150.000 -150.000 -80.000 -100.000 
Kapitalafkastgrundlag primo -200.000 -70.000 -70.000 -70.000 
Kapitalafkastgrundlag ultimo -230.000 -50.000 -150.000 +40.000 
Rentekorrektion beregnes af -150.000 -70.000 -100.000 -70.000 
Nettorenteudgifter 60.000 60.000 65.000 25.000 
Rentekorrektionsbeløb (4 %) 6.000 2.800 4.000 2.800 

Tabel 2.2, Egen tilvirkning, kilde: spotopgavesæt 1, spørgsmål 7, erhvervsbeskatning, efterårssemesteret 
2015, CBS  

I figuren er den mest negative saldo af primo og ultimo for hhv. indskudskonto og kapitalafkast-
grundlag markeret med gul. Det mindst negative beløb af disse to tal er saldoen, der danner grund-
lag for beregning af rentekorrektionen, og er markeret med fed tekst. 

Rentekorrektionssatsen og kapitalafkastsatsen har før vedtagelse af Lov nr. 992 af 16/9/2014 været 
fastsat efter samme paragraf, VSL § 9, stk. 1. Med loven har man ønsket at hæve rentekorrektions-
satsen for at undgå utilsigtet anvendelse af VSO, se afsnit 3.3.1. Rentekorrektionssatsen fastsættes 
derfor nu jf. VSL § 9 a og svarer til kapitalafkastsatsen + 3 procentpoint. Rentekorrektionen kan dog 
ikke overstige nettorenteudgifterne for virksomheden.  
 
Da VSO giver en højere fradragsværdi for renteudgifter, har nogle selvstændigt erhvervsdrivende 
udnyttet dette og indskudt privat gæld. Rentekorrektionen skal udligne denne fordel ved at neutra-
lisere det fradrag, som opnås for de private renteudgifter, og dermed burde det skabe en selvkon-
trollerende effekt. Hvorvidt denne selvkontrollerende effekt fungerer, gives der en vurdering af under 
afsnit 3.2. 
 

                                                 
6 Michelsen, Aage m.fl., Lærebog om indkomstskat, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 16. udgave 2015, s. 
229 
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2.2.4 Opsparet overskud 

I beskrivelsen af skattereformen fra 1987 er det nævnt, at man indførte en mulighed for at opspare 
overskud i virksomheden, og derved nøjes med at betale en a conto skat, og samtidig få mulighed 
for at konjunkturudligne sin personlige indkomst. 
 
Muligheden for at opspare overskud er bestemt i VSL § 10, stk. 2, hvoraf det fremgår, at den a conto 
skat, der skal betales, fastsættes som den selskabsskat, der er fastsat i SEL § 17, stk. 1. Dvs. for 2015 
er satsen 23,5 % og for 2016 22 %. Overskuddet fratrukket a conto skatten overføres til konto for 
opsparet overskud.  
 
Når den erhvervsdrivende vælger at hæve det opsparede overskud indregnes overskud tillagt den 
betalte a conto skat i den personlige indkomst. Den betalte a conto skat godskrives ved beregning 
af den endelige slutskat for året. Er det tilfældet, at den betalte a conto skat overstiger den beregnede 
slutskat, udbetales dette beløb, jf. VSL § 10, stk. 3. Når opsparet overskud hæves, anses det ældste 
opsparede overskud for hævet først, jf. VSL § 10, stk. 5. 

2.2.5 Hæverækkefølgen 

Når midler hæves fra VSO skal dette ske i en prioriteret rækkefølge bestemt i VSL § 5 – Hæverække-
følgen. Hæverækkefølgen uddybes i SKATs juridiske vejledning som den udvidede hæverækkefølge. 
 
Hævningerne skal ske i den følgende rækkefølge7: 

1. Hævninger forud for de omtale i VSL § 5 
- Midler til dækning af driftsomkostninger betalt privat for virksomheden – beskattes 

ikke da disse blot har været udlæg privat 
- Beløb til medarbejdende ægtefælle – beskattes ikke i virksomheden, da disse beskat-

tes som personlig indkomst hos ægtefællen 
- Beløb til betaling af virksomhedsskat – skattefrit 

 

2. Beløb hensat til senere hævning jf. afsnit 2.2.7 i primo balancen – dette kan ligeledes hæves 
skattefrit, da beskatningen er sket i tidligere indkomstår 
 

3. Årets kapitalafkast, som ikke opspares – beskattes som kapitalindkomst jf. afsnit 2.2.2 
 

4. Årets overskud – efter fratrukket kapitalafkast – beskattes som personlig indkomst 
 

5. Hævning på konto for opsparet overskud – beskattes som beskrevet i afsnit 2.2.4 
 

6. Beløb fra indskudskontoen – beskattes ikke jf. afsnit 2.2.1 
 

                                                 
7 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.C.5.2.7.3 samt VSL § 5 
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Hævninger, udover hvad der kan indeholdes i ovenstående, medfører negativ indskudskonto og der-
med rentekorrektion jf. afsnit 2.2.3. 
 
2.2.6 Mellemregningskontoen 

En mellemregningskonto giver den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at overføre kontan-
ter til virksomheden uden, at disse indgår på indskudskontoen. Dette kan bl.a. være udlæg foretaget 
privat, hensættelse af beløb til medarbejdende ægtefælle eller lån til virksomheden. Der kan ikke 
bogføres på mellemregningskontoen ved opstart i VSO. Overførsler fra mellemregningskontoen til 
den erhvervsdrivende privat medregnes ikke som en del af hæverækkefølgen. Dog skal en negativ 
saldo på mellemregningskontoen, hvis den opstår, udlignes af en overførsel efter VSL § 5.8 
 
2.2.7 Hensat til senere hævning9 

Den erhvervsdrivende har mulighed for at lade sig beskatte af sit overskud uden at hæve pengene. 
På denne måde har den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at optimere sine hævninger op 
til topskattegrænsen. Der vil i dette tilfælde være foretaget en foreløbig beskatning i det indkomstår, 
hvor beløbet hensættes i balancen til senere hævning. Der kan således ske senere udbetaling fra 
virksomheden uden om hæverækkefølgen. I det indkomstår beløbet hensættes trækkes det fra ved 
opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. Indestående på indskudskontoen kan ikke hensættes til se-
nere faktisk hævning, hvilket heller ikke vil være relevant, da indskudskontoens hævninger i forvejen 
er skattefrie. Der kan således kun foretages hensættelse af beløb i hæverækkefølgen ud over ind-
skudskontoen jf. afsnit 2.2.5. Der er ingen tidsfrist for udbetaling af de hensatte beløb, men disse vil 
blive anset for hævet forud for hæverækkefølgens øvrige beløb. 
 
2.2.8 Overskudsdisponering 

For at illustrere den overskudsdisponering, der sker i forbindelse med opsparing af overskuddet er 
nedenfor indsat en figur, der viser fordelingen: 
 

                                                 
8 VSL kapitel 2.a 
9 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.C.5.2.7.1 samt VSL §5 
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Fig. 2.1, kilde: Fra undervisningsmaterialet ”Virksomhedsordningen”, i Erhvervsbeskatning, efterårsse-
mesteret 2015, CBS 
 
For nemmere at forklare principperne i ovenstående anvendes nedenstående eksempel10. Forudsæt-
ninger for eksemplet: 
 
Kapitalafkast: 5.000 kr. 
Året skattepligtige overskud: 500.000 kr. 
Kontante hævninger i året: 400.000 kr. 
Virksomhedsskatteprocent 2015: 23,5 % 

 
1: Angivet i forudsætninger 
 

2: Angivet i forudsætninger 
 

3: Skattepligtig overskud – kapitalafkast: 500.000 – 5.000 = 495.000 
 

4: Opgørelse af maksimal mulighed for opsparet overskud: 
Skattepligtig indkomst 500.000 
Faktiske hævninger 400.000 
Opsparing ekskl. skat  100.000 

 

                                                 
10 Spotopgavesæt 1, spørgsmål 7, erhvervsbeskatning, efterårssemesteret 2015, CBS 

Skattepligtig indkomst 
efter renter (fratrukket 

medarbejdende 
ægtefælle)

Hævet kapitalafkast

Resterende overskud

Hævet resterende 
overskud (personlig 

indkomst)

Indkomst til 
virksomhedsbeskatning

Virksomhedsskat 
(beregnes af indkomst 

til 
virksomhedsbeskatning)

Konto for opsparet 
overskud (er uden 
virksomhedsskat)

500.0001

5.0002

495.0003

364.2817

130.7195

30.7196

100.0004
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5: Beregning af opsparet overskud inkl. virksomhedsskat: 
 100 % - 23,5 % = 76,5 % 
 100.000 / 0,765 = 130.719 
 

6: A conto skat: 
 130.719 – 100.000 = 30.719 
 

7: Hævet resterende overskud (personlig indkomst) 
 495.000 – 130.719 = 364.281 
 
2.3 Fordele og ulemper ved anvendelse af Virksomhedsordningen 

Der er to primære fordele ved at anvende VSO. Den første er, at den selvstændigt erhvervsdrivende 
kan få den fulde skatteværdi af sine erhvervsmæssige renteudgifter og den anden fordel er mulig-
heden for at opspare overskud i sin virksomhed. Disse fordele er behandlet i hhv. afsnit 2.3.1 og 2.3.2, 
mens ulemperne behandles i afsnit 2.3.3. 
 
2.3.1 Fordele ved fuld skatteværdi af renteudgifter  

I VSO fratrækkes renteudgifter i den personlige indkomst, hvorimod de fratrækkes i kapitalindkom-
sten såfremt man beskattes efter PSL. Dette er en fordel, da personlig indkomst som nævnt tidligere 
beskattes hårdere end kapitalindkomst. 
 
For eksempel: En selvstændigt erhvervsdrivende har i 2015 et forventet overskud i sin virksomhed på 
1.000.000 kr. I dette indgår nettorenter på 50.000 kr. (renteudgift). Der er i regnskabet fra virksom-
hedens revisor opgjort et kapitalafkastgrundlag på 300.000 kr. Virksomhedsejeren hæver hele årets 
overskud11. 
 
Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende vælger at anvende PSL, vil han komme til at skulle betale 
474.465 kr. i skat i 2015 jf. nedenstående beregning. 
 
Da en selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan fratrække erhvervsmæssige renteudgifter i sin person-
lige indkomst, når han anvender reglerne i PSL tillægges disse årets resultat: 
 

                                
  
                                                 
11 Egen tilvirkning 
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Når PSL anvendes indgår resultatet før renter derfor som indkomst fra virksomheden: 
 

                                 
Derudover udgør kapitalindkomsten -50.000 kr. og de ligningsmæssige fradrag -26.800 kr. i form af 
beskæftigelsesfradrag. Skattepligtig indkomst i alt bliver således 889.200 kr., jf. bilag 1, hvor også 
beskatningsgrundlagende er opgjort. 
 

 
Hvis virksomhedsejeren vælger at anvende VSO, vil han komme til at skulle betale 462.426 kr. i skat 
i 2015 jf. nedenstående beregning. 
 
Som det er beskrevet i afsnit 2.2.2 skal der opgøres et kapitalafkast, som kan overføres til kapitalind-
komsten fra den personlige indkomst. Da VSO desuden giver mulighed for at fratrække erhvervs-
mæssige renter i den personlige indkomst, anvendes virksomhedens resultat efter renter som ind-
komst fra virksomheden: 
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Derudover udgør kapitalindkomsten 3.000 kr., svarende til kapitalafkastet, og de ligningsmæssige 
fradrag 26.800 kr. i form af beskæftigelsesfradrag. Skattepligtig indkomst i alt bliver således 893.440 
kr., jf. bilag 2, hvor også beskatningsgrundlagene er opgjort. 

 
Som det fremgår af eksemplet vil den erhvervsdriverende spare 12.039 kr. i slutskat ved anvendelse 
af VSO frem for PSL. Dette er på trods af en højere skattepligtig indkomst i VSO. 
 
Årsagen til den højere skattepligtige indkomst er, at man i PSL beregner AM-bidraget af en højere 
personlig indkomst brutto, da man i PSL ikke har kunnet fratrække renterne og kapitalafkastet. Det 
højere AM-bidrag medfører en lavere skattepligtig indkomst, men bliver til gengæld tillagt slutskat-
ten. 
 
Når slutskatten i VSO alligevel bliver lavere på trods af en højere skattepligtig indkomst skyldes det, 
ud over det lavere AM-bidrag, også at grundlaget, som bund- og topskatten beregnes af, er markant 
lavere, idet renterne som nævnt ifølge VSO fratrækkes i den personlige indkomst. I PSL er renteud-
gifterne en del af kapitalindkomsten, og negativ kapitalindkomst medregnes ikke i grundlag for be-
regning af bund- og topskat.  
 
Besparelsen ved disse lavere beskatningsgrundlag for bund- og topskat opvejer skatten af den højere 
skattepligtige indkomst, der danner grundlag for hhv. kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag. 
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2.3.2 Fordele ved opsparing i virksomheden 

Man har i VSO mulighed for at opspare overskud i sin virksomhed mod en a conto betaling svarende 
til den gældende selskabsskatteprocent, jf. afsnit 2.2.4. Opsparingen har den fordel, at den ved en 
fremtidig skattelettelse, kun bliver beskattet med satsen på hævningstidspunktet. Dette var blandt 
andet en fordel, da man i 2010 afskaffede den såkaldte mellemskat. Desuden medfører opsparing af 
overskud, at likviditeten bliver i virksomheden. 
 
Det at kunne opspare overskud i virksomheden giver desuden den erhvervsdrivende en mulighed 
for at konjunkturudligne sin indkomst, således at man i gode år ikke behøver at hæve hele overskud-
det og derved nå over topskattegrænsen, for året efter at få en indkomst, der ligger langt under 
grænsen. Opsparing af virksomhedens overskud kan derfor anvendes til at optimere indkomsten hos 
en selvstændigt erhvervsdrivende, således at topskat, kan undgås. Denne fordel kan illustreres i ne-
denstående beregninger, som er en fortsættelse af VSO-eksemplet i afsnit 2.3.1. Nu opsparer den 
selvstændigt erhvervsdrivende 497.870 kr. før skat i sin virksomhed. I dette eksempel bliver slutskat-
ten 302.881. 
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Overskudsdisponering iht. afsnit 2.2.8: 
 

 
 
Skattepligtig indkomst 2015 
Personlig indkomst, netto 459.200 
Kapitalindkomst 3.000 
Ligningsmæssige fradrag -26.800 
Skattepligtig indkomst i alt 435.400 

 
Se beregninger samt opgørelse af grundlag for skatteberegningen på bilag 3. 
 

 

2.3.3 Ulemper ved virksomhedsordningen 

Generelt er der ved brug af VSO strengere krav til, at de erhvervsdrivende overholder bogføringslo-
ven og udarbejder særskilt regnskab for virksomheden. Der skal derfor være en fuldstændig opdeling 
mellem privatøkonomi og virksomhedens økonomi, hvilket ikke er gældende på samme måde for 
erhvervsdrivende, der anvender PSL, jf. VSL § 2, stk. 1. Desuden er man tvunget til, at alle ens virk-
somheder skal indgå i ordningen. Dette gøres gældende, hvis man f.eks. anvender VSO og samtidig 
har udlejning, jf. VSL 2, stk. 3. 
 
Som vores ovenstående beregninger viser, er der flere elementer, som indgår i VSO, og det vil derfor 
som oftest kræve professionel rådgivning og assistance, der kan være omkostningsfuldt.  

1.000.000
3.000

997.000
499.130

497.870
116.999

380.870
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Beregningerne i ovenstående afsnit viser ligeledes, hvordan det er en fordel at anvende ordningen, 
når man har negativ kapitalindkomst. Har en virksomhed positiv kapitalindkomst kan VSO modsæt-
ningsvist være en ulempe, men opsparingsmuligheden vil stadig være til stede.  
 
Det er beskrevet i afsnit 2.3.2, at opsparing af overskud er en fordel ved fremtidig nedsættelse af 
skatterne. Af samme årsag vil opsparing af overskud være en ulempe, i tilfælde af at skatterne for 
personlig indkomst hæves. 
 
Det gælder desuden, at man ved ophør med drift af virksomhed eller udtræden af VSO skal beskattes 
af hele det opsparede overskud, jf. VSL § 15, stk. 1. Har man gennem årene skabt et stort opsparet 
overskud, vil dette derfor blive likviditetskrævende. 
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3. ULTILSIGTET ANVENDELSE AF VIRKSOMHEDSORDNINGEN12 

Ideen bag VSO har altså været at sidestille den selvstændigt erhvervsdrivende med selskaber og 
opnå ens skattemæssige vilkår. VSO’s fordele er imidlertid blevet anvendt utilsigtet. Dette er sket i 
form af, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende har indskudt privat gæld i deres virksomhed for at 
opnå en højere fradragsværdi af renteudgifterne. Endvidere er VSO anvendt utilsigtet i form af, at 
virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for gæld uden for VSO.   
 
3.1 Indskud af privat gæld 

Som beskrevet og beregnet i afsnit 2.3.1 opnås der en større skatteværdi af renteudgifter ved an-
vendelse af VSO frem for PSL. Dette har derfor været et incitament for selvstændigt erhvervsdrivende 
til at indskyde deres private gæld i deres VSO. Dette kan lade sig gøre, da VSL ikke skelner mellem 
private og erhvervsmæssige renteudgifter i sin opgørelse af personlig indkomst.  

Derudover kan der afdrages på den private gæld med virksomhedens opsparede midler, der kun er 
beskattet med den midlertidige virksomhedsskat. På den måde kan den erhvervsdrivende undlade 
at foretage en hævning for at afdrage på sin gæld og sparer derved forskellen på virksomhedsskatten 
og skatten af den personlige indkomst. Dvs. at der opnås en rentefri skattekredit i form af det op-
sparede overskud.  

Man har ved Lov nr. 992 af 16/9/2014 ønsket at skabe en øget selvkontrollerende effekt og neutra-
lisere fordelen ved at indskyde privat gæld i VSO. 
 
3.2 Den selvkontrollerende effekt 

Tanken bag rentekorrektionen (se afsnit 2.2.3) var, at man med denne havde indført en selvkontrol-
lerende effekt, der skulle udligne fordelen ved at indskyde privat gæld i VSO. Rentekorrektion skulle 
eliminere det fradrag, der opnås ved, at de private renteudgifter kan fratrækkes i den personlige 
indkomst og derved skabe en selvkontrollerende effekt. 
 
I nedenstående eksempel13 er meningen med rentekorrektionen vist: 
 
En selvstændigt erhvervsdrivende har privat gæld i virksomheden på 1.000.000 kr. med en rente på 
4%. Den selvstændigt erhvervsdriverende har ingen renter i øvrigt. Han har et resultat før renter i sin 
virksomhed på 400.000 kr. Hele overskuddet hæves i året. Den private gæld, indskudt i virksomhe-
den, medfører en indskudskonto ultimo på -1.000.000 kr., som bliver grundlag for rentekorrektionen 

                                                 
12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 
 (http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/betaenkning.htm) 
13 Egen tilvirkning 

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/betaenkning.htm
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jf. afsnit 2.2.3. I beregningerne er anvendt en rentekorrektionssats fastsat efter de nye regler (VSL § 
9 a). 
 

                                
Hertil kommer ligningsmæssige fradrag på 26.800 kr., og den skattepligtige indkomst udgør således 
301.200 kr., jf. bilag 4, hvor også beskatningsgrundlagene er opgjort. 

 
 
Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende vælger at holde sin private gæld uden for VSO, vil indskuds-
kontoen i stedet være 0. Som følge heraf er der ingen rentekorrektion og beregningen vil se således 
ud: 
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Ligningsmæssige fradrag udgør 26.800 kr., og den skattepligtige indkomst bliver 301.200 kr., jf. bilag 
5, hvor også beskatningsgrundlagene er opgjort. 

  

Som eksemplet viser, er der ingen fordel ved at indskyde privat gæld i VSO, da slutskatten bliver den 
samme i begge situationer. Den selvkontrollerende effekt fungerer altså efter hensigten, såfremt 
renten på den private gæld er på niveau med eller lavere end rentekorrektionssatsen. Det er desuden 
i eksemplet forudsat, at den negative saldo på indskudskontoen alene består af den private gæld. 
 
I praksis vil renten på den private gæld og rentekorrektionssatsen dog sjældent være på niveau. Det 
er i nedenstående eksempel illustreret, hvordan rentekorrektionen ikke har den tilsigtede selvkon-
trollerende effekt, såfremt renten på gælden er højere end rentekorrektionssatsen.  
 
Forudsætningerne fra ovenstående eksempel gøres fortsat gældende, dog udgør renten på den pri-
vate gæld nu 8 %14. Først regnes igennem med eksemplet, hvor den private gæld er indskudt i virk-
somheden: 

                                                 
14 Er baseret på en gennemsnitlig boliglånsrente hos Danske Bank (https://www.danskebank.dk/da-dk/Pri-
vat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Priser/Pages/Rentesatser-paa-udlaan.aspx#billaan) 

https://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Priser/Pages/Rentesatser-paa-udlaan.aspx%23billaan
https://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Priser/Pages/Rentesatser-paa-udlaan.aspx%23billaan
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Ligningsmæssige fradrag udgør 26.800 kr., og den skattepligtige indkomst udgør således 264.400 
kr., jf. bilag 6, hvor også beskatningsgrundlagene er opgjort. 

 
Holdes den private gæld med en rente på 8% uden for virksomheden ser beregningen således ud: 

                                              
Ligningsmæssige fradrag udgør 26.800 kr., og den skattepligtige indkomst udgør således 261.200 
kr., jf. bilag 7, hvor også beskatningsgrundlagene er opgjort. 
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Den erhvervsdrivende vil i dette eksempel spare 4.858 kr. i slutskatten ved at indskyde sin gæld i 
virksomheden på trods af rentekorrektionen. Den selvkontrollerende effekt virker således ikke, hvis 
renten på den private gæld er højere end rentekorrektionssatsen, som er bestemt af kapitalafkast-
satsen jf. afsnit 2.2.3. Beregningerne viser derfor rentekorrektionen ikke til fulde har forhindret den 
utilsigtede anvendelse af VSO i forbindelse med indskydelse af privat gæld. Ud fra oversigten over 
Danske Banks udlånsrenter fremgår det, at udlånsrenten ofte vil overstige rentekorrektionssatsen.15 
 
3.3 Sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld uden for virksomhedsordningen 

En anden utilsigtet anvendelse af VSO er, at selvstændigt erhvervsdrivende har haft mulighed for at 
stille sikkerhed i virksomhedens aktiver for deres private gæld. 
 
Det er en fordel at stille sikkerhed i virksomhedens aktiver, idet den selvstændigt erhvervsdrivende 
på den måde kan undlade at foretage hævninger for at finansiere et privatforbrug. Den selvstændigt 
erhvervsdrivende kan f.eks. anvende virksomhedens aktiver til at stille sikkerhed for en privat kasse-
kredit og derved opnå en højere trækningsret og en lavere rente. 
 
Fordelen ved at stille f.eks. en likvid beholdning i virksomheden til sikkerhed for en privat kassekredit 
fremfor at hæve pengene er, at kapitalafkastgrundlaget vil blive reduceret, såfremt der foretages en 
hævning ved overførsel fra virksomhedens likvide midler til privatøkonomien. En sikkerhedsstillelse 
vil derimod ikke reducere kapitalafkastgrundlaget, og det vil efterfølgende år ikke have nogle kon-
sekvenser. Desuden medførte sikkerhedsstillelser før Lov nr. 992 af 16/9/2014 ikke beskatning. 
 
Der kan være situationer, hvor selvstændigt erhvervsdrivende uden en hensigt om at udnytte forde-
lene i VSO, ender i en situation, hvor de har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld uden 
for VSO. Dette kan ske, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende ikke er lykkedes med at sælge sin 

                                                 
15 Danske Bank (https://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Priser/Pa-
ges/Rentesatser-paa-udlaan.aspx#billaan) 

https://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Priser/Pages/Rentesatser-paa-udlaan.aspx%23billaan
https://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-oekonomi/Priser-og-vilkaar/Priser/Pages/Rentesatser-paa-udlaan.aspx%23billaan
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private bolig, og derfor har valgt at udleje denne. Boligen skal derfor indskydes i VSO, idet udlejnin-
gen udgør en virksomhed, og alle virksomheder skal indgå i VSO, jf. VSL § 2, stk. 3. Det er dog fast-
slået, at en tilhørende gæld ikke må modregnes ved indskud i VSO, men skal medtages som en 
hævning, jf. SKM2005.537.LSR. Der er derfor flere selvstændigt erhvervsdrivende i disse situationer, 
som har valgt beholde gælden privat, men har stadig boligen til sikkerhed for gælden. 
 
3.4 Krydsende kautioner 

En personlig kaution i sig selv anses ikke for at være en sikkerhedsstillelse. Der er dog situationer, 
hvor en kaution i konkrete tilfælde kan vurderes som værende en sikkerhedsstillelse. Et eksempel på 
dette er krydsende kautioner. 
 
I og med man ikke må stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld uden for VSO, kunne man 
forestille sig en situation, hvor to selvstændigt erhvervsdrivende i stedet kautionerer for hinandens 
private gæld med aktiverne i deres respektive virksomheder. Konstellationen vil i givet fald se således 
ud: 
 

 
Fig. 3.1, kilde: Egen tilvirkning 
 
Her kautionerer A for B’s private gæld med sikkerhed i A’s virksomhedsaktiver og B kautionere for 
A’s private gæld med sikkerhed i B’s virksomhedsaktiver. 
 
Dette sidestilles med sikkerhedsstillelse af virksomhedens aktiver for egen privat gæld. Dette er der-
for ikke en mulighed for at omgå reglerne i Lov nr. 992 af 16/9/2014.    
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3.5 Delkonklusion 

Daværende Skatteminister, Morten Østergaard fra det Radikale Venstre, blev i løbet af 2013 og 2014 
bekendt med disse utilsigtede anvendelser af VSO. Han fremsatte derfor et lovforslag, der skulle 
forhindre dette. Forslaget er senere vedtaget, og vi kender i dag dette som Lov nr. 992 af 16/9/2014. 
Hovedopgaven vil fremadrettet beskrive og vurdere virkningen af denne lovændring.  
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4. LOV NR. 992 AF 16/9/2014 

Den 16. september 2014 blev Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven ved-
taget. Den skulle forhindre den utilsigtede anvendelse af VSO, som beskrevet i foregående kapitel. I 
dette kapitel redegøres for elementerne i lovændringen. Loven er vedlagt som opgavens bilag 8. 
Loven bliver indført med tilbagevirkende kraft, gældende fra lovforslaget blev fremsat den 11. juni 
2014. 

4.1 Ændring af rentekorrektionssatsen 

I afsnit 3.2 har vi vist, at den selvkontrollerende effekt kun fungerer, såfremt renten på den indskudte 
private gæld er på niveau med rentekorrektionssatsen. Da man tidligere har anvendt kapitalafkast-
satsen som rentekorrektionssats, har denne forudsætning sjældent været opfyldt, idet kapitalafkast-
satsen har ligget på et lavt niveau. 

Med Lov nr. 992 af 16/9/2014 indførtes § 9 a i VSL, som bestemmer rentekorrektionssatsen, som en 
rente, opgjort efter de samme principper som kapitalafkastsatsen, beskrevet i VSL § 9, 2.-5. punkt. I 
modsætning til kapitalafkastsatsen skal rentekorrektionssatsen dog ikke nedsættes med 2 procent-
point, og satsen skal oprundes til nærmeste hele procentsats, hvor kapitalafkastsatsen skal nedrun-
des. Derfor vil rentekorrektionssatsen fremadrettet svarer til kapitalafkastsatsen + 3 procentpoint. 
Fra lovens indførsel anvendes denne sats jf. ændringerne til § 11 ved beregning af rentekorrektion. 

Ved forhøjelse af rentekorrektionssatsen forventer man at skærpe virkningen af den selvkontrolle-
rende effekt, da indskud af private lån i VSO med en rente på op til 4% ikke længere vil være en 
fordel for den selvstændigt erhvervsdrivende jf. beregninger i afsnit 3.2.  

4.2 Konsekvenser ved negativ indskudskonto 

Har en selvstændigt erhvervsdrivende en negativ indskudskonto, medfører dette, at personen ikke 
længere vil have mulighed for at spare op i VSO til en foreløbig beskatning, jf. VSL § 11, stk. 4. 

Hvis der i årene, hvor indskudskontoen er negativ, er overskud i virksomheden, vil hele overskuddet 
blive beskattet som en hævning. Det beløb, der ikke er overført som en faktisk hævning, vil herefter 
blive betragtet som indskudt på indskudskontoen - et såkaldt tvangsindskud. Det er dog muligt at 
hensætte beløbet til senere hævning, således at der fortsat sker beskatning, men man undgår, at 
beløbet tvangsindskydes i virksomheden16.  

Betingelsen, for hvornår der opstår opsparingsbegrænsning, er, at indskudskontoen hverken må 
være negativ primo eller ultimo. Hvis en indskudskonto har været negativ primo, men er positiv 

                                                 
16 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.C.5.2.7.1 
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ultimo, vil der således ikke kunne spares op i VSO. Man vil dermed have en situation, hvor der ikke 
skal ske rentekorrektion, men stadig er en opsparingsbegrænsning.  

Der vil være mulighed for forsat at opspare overskud i VSO, såfremt den numeriske værdi af den 
negative indskudskonto tillagt en evt. sikkerhedsstillelse ikke overstiger den fastsatte bagatelgrænse 
på 500.000 kr.  Bagatelgrænsen vil yderligere behandles i afsnit 4.4. 

4.2.1 Ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen 

Som beskrevet medfører en negativ indskudskonto, at der ikke kan opspares i VSO, jf. VSL § 10, stk. 
2, samt at der skal beregnes rentekorrektion, jf. VSL § 11. Den selvstændigt erhvervsdrivende har dog 
mulighed for at nulstille indskudskontoen ved indtræden i ordningen, såfremt denne kan dokumen-
tere, at der alene indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden og ikke er indskudt nogen form for 
privat gæld, jf. VSL § 3, stk. 5. Mulighed er indført for at tilgodese selvstændigt erhvervsdrivende, 
som ved indtræden i VSO ikke nulstillede indskudskontoen, da dette før Lov nr. 992 af 16/9/2014 
ikke havde nogle konsekvenser.17 

Med Lov nr. 992 af 16/9/2014 blev der i lovens § 3, stk. 1 indført en mulighed for at foretage en 
ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen for det år, hvor VSO anvendtes første gang. Dette kræ-
ver, at ovenstående betingelser i VSL § 3, stk. 5 er opfyldt. De reguleringer, der efter første anvendel-
ses år er sket på indskudskontoen, vil dog ikke blive påvirket af den ekstraordinære nulstilling. An-
søgningsfristen for at foretage den ekstraordinære nulstilling var 31. marts 2015, og ansøgningen 
skulle ske til Told- og Skatteforvaltningen.  

Hvis den ekstraordinære nulstilling er blevet godkendt, har denne med tillæg og fradrag af regule-
ringer sket efter første anvendelses år virkning fra 1. januar 2014. 

4.2.2 Omgørelse 

Der er ligeledes indført en mulighed for at omgøre valg sket i forbindelse med dispositionerne fore-
taget i forbindelse med selvangivelsen for 2013, såfremt disse har betydning for saldoen af indskuds-
kontoen, jf. Lov nr. 992 af 16/9/2014 § 3, stk. 8. Denne mulighed kan anvendes, såfremt den selv-
stændigt erhvervsdrivende har negativ indskudskonto ved starten af indkomståret 2014, og ikke er 
omfattet af bagatelgrænsen jf. afsnit 4.4. Fristen for dette var ligeledes 31. marts 2015, og ansøgnin-
gen skulle også ske til Told- og Skatteforvaltningen.  

4.3 Ændring af reglerne for sikkerhedsstillelser 

For at forhindre at selvstændigt erhvervsdrivende undlader at foretage hævninger til at finansiere 
privatforbrug, men i stedet stiller virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld uden for VSO, som 
                                                 
17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 
 (http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/betaenkning.htm) 

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/betaenkning.htm
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beskrevet i afsnit 3.3, har man føjet stk. 6-9 til VSL’s § 10. Stk. 6 er hovedreglen, mens stk. 7-9 definerer 
undtagelserne til denne hovedregel. 

Med tilføjelsen af § 10, stk. 6 bliver en sikkerhed for gæld uden for VSO i virksomhedens aktiver anset 
for at være en hævning. Det hævede beløb bestemmes som det laveste beløb af gældens kursværdi 
eller sikkerhedsstillelsens størrelse. Det er på tidspunktet, hvor der stilles sikkerhed, at beløbet op-
gøres.  

Ifølge VSL § 10, stk. 7 gælder reglerne dog ikke, såfremt der er tale om, at sikkerhedsstillelsen er 
foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Hvorvidt der er tale om en sædvan-
lig forretningsmæssig disposition, beror på en konkret vurdering ifølge Skatteministeren18. 

VSL’s § 10, stk. 8 regulerer, at gæld uden for VSO med pant i blandet benyttede ejendomme ikke 
anses for værende en overførsel til den selvstændigt erhvervsdrivende (en hævning), såfremt gælden 
ikke overstiger ejendommens værdi tillagt forbedringer eller den kontante anskaffelsessum for den 
private del af ejendommen. VSL § 10, stk. 8 er således en undtagelse til VSL § 10, stk. 6. 

Sidste undtagelse til VSL § 10, stk. 6 er, at sikkerhedsstillelser, som etableres fra den 11. juni 2014 til 
den 31. december 2017, som erstatning for en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014, 
ikke vil blive omfattet af VSL § 10 stk. 6. Dette er reguleret i den nye VSL § 10, stk. 9. Den nye sikker-
hedsstillelse må ikke beløbsmæssigt overstige sikkerhedsstillelsen pr. 10. juni 2014. Sikkerhedsstillel-
sen opgøres pr. 10. juni 2014 som den laveste værdi af gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens 
størrelse. 

Undtagelserne i VSL § 10, stk. 7-9 er yderligere uddybet i opgavens kapitel 5. 

4.3.1 Klarlægning af begrebet sikkerhedsstillelse 

Det er vigtigt at definere præcist, hvordan en sikkerhedsstillelse skal forstås i henhold til den nye lov. 
I bilag 3 til Betænkningen afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 fremgår det på side 21, 
af et svar til Danske Advokater, at kun sikkerhedsstillelser, hvor der er foretaget en sikringsakt i form 
af f.eks. tinglysning, er omfattet. Dog beskriver skatteministeren i sit svar, at der i konkrete tilfælde, 
kan være tale om en sikkerhedsstillelse med udgangspunkt i bankernes almindelige modregnings-
adgang. Hvis det vurderes, at et lån kun er bevilliget på baggrund af aktiver i VSO, vil der sandsyn-
ligvis ligeledes være tale om en sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver på trods af, at der ikke er 
foretaget sikringsakt. Der skal derfor formentlig også her foretages en beskatning som en hævning, 
men dette beror ligeledes på en konkret vurdering ifølge Skatteministeren19. 
 

                                                 
18 Bilag 3 til Betænkningen afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 
19 Bilag 3 til Betænkningen afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 
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4.3.2 Overgangsregler 

Som nævnt gælder reglerne fra 11. juni 2014, og sikkerhedsstillelser, der eksisterede før denne dato, 
er derfor ikke omfattet i reglerne i VSL § 10, stk. 6. Såfremt en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 
10. juni 2014, ikke er afviklet inden 1. januar 2018, vil det jf. Lov nr. 992 af 16/9/2014 § 3, stk. 5 have 
betydning for den selvstændigt erhvervsdrivendes opsparingsmuligheder i virksomheden. Man kan 
således ikke efter 1. januar 2018 spare op, hvis denne type sikkerhedsstillelser ikke er afviklet. Et 
virksomhedsoverskud, der er opsparet i VSO med foreløbig beskatning, i perioden 11. juni 2014 til 
31. december 2017, vil blive overført til den selvstændigt erhvervsdrivende som en hævning den 1. 
januar 2018.  

Ifølge Lov nr. 992 af 16/9/2014 § 3, stk. 4 har reglerne virkning fra 11. juni 2014. Lovgiver har med 
stk. 7 indført en mulighed for, at indkomståret 2014’s indkomst kan opdeles i flere perioder, således 
at overskud optjent før 11. juni 2014, stadig kan opspares i virksomheden på trods af opsparingsbe-
grænsningen (negativ indskudskonto). Omkostninger, der ikke kan henføres til en bestemt periode, 
som for eksempel revisoromkostning, fordeles forholdsmæssigt.    

4.3.3 Opgørelse af sikkerhedsstillelsens værdi 

Sikkerhedsstillelser foretaget mellem 11. juni 2014 og 31. december 2017, og som er omfattet af VSL 
§ 10, stk. 6, opgøres som det laveste beløb af kursværdien på gælden og sikkerhedsstillelsens stør-
relse. Sikkerhedsstillelsens størrelse vil svare til det sikkerhedsstillede aktivs værdi. Det er denne 
værdi, som anses for overført til den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst. Dette er 
illustreret i nedenstående eksempel:  

Opgørelse af en sikkerhedsstillelses værdi 
 Eksempel 1 Eksempel 2 
Gældens kursværdi 500.000 1.000.000 
Sikkerhedsstillelsens størrelse 1.000.000 500.000 
   
Sikkerhedsstillelsens værdi 500.000 500.000 

Tabel 4.1, Kilde: Egen tilvirkning 
 
4.3.4 Sikkerhedsstillelsens beskatning 

Et beløb svarende til sikkerhedsstillelsens værdi opgjort efter ovenstående principper, anses for væ-
rende overført til den selvstændigt erhvervsdrivende. Oprindeligt var det tanken, at dette beløb skulle 
være en overførsel, indgående i hæverækkefølgen jf. afsnit 2.2.520. Det er efterfølgende i bilag 8 til 

                                                 
20 Lovforslag som fremsat 
 (http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf) 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf
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Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 fastlagt, at det overførte beløb, sva-
rende til sikkerhedsstillelsens værdi, ikke skal indgå i hæverækkefølgen. Det overføres i stedet direkte 
til den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst. Der bliver derfor en form for ’’dobbelt-
beskatning’’ af beløbet, idet det først beskattes som en fiktiv hævning, og dernæst skal der igen 
betales skat, når et eventuelt opsparet overskud hæves ud. Dette er vist i eksemplet nedenfor21:   

En selvstændigt erhvervsdrivende har stillet sikkerhed for sin private gæld i virksomhedens aktiver. 
Sikkerhedsstillelsens værdi er opgjort til 500.000 kr. Derudover gælder, det at kapitalafkastgrundla-
get er 0, og årets overskud er 0 kr. Der er opsparet overskud i VSO på 375.000 kr. opsparet med en 
betalt a conto skat på 25 %.  

I eksempel 1 er hævningen foretaget uden om hæverækkefølgen, og man har derfor hævet 500.000 
kr. ud over den tvungne hævning af sikkerhedsstillelsen for at nulstille saldoen for opsparet overskud. 
Dette er forudsat for at vise, hvorledes dobbeltbeskatningen kommer til udtryk.  

I eksempel 2 er hævningen foretaget i hæverækkefølgen og anvendes derved til at nulstille saldo for 
opsparet overskud. Beregningerne, der danner grundlag for nedenstående tabel, er vist i bilag 9.  

Sikkerhedsstillelsens beskatning 
 Eksempel 1 – uden om hæve-

rækkefølgen 
Eksempel 2 – som en del af hæ-
verækkefølgen 

Sikkerhedsstillelsens værdi 500.000 500.000 
Opsparet overskud (efter skat) 375.000 375.000 
Tidligere betalt a conto skat 125.000 125.000 
Personlig indkomst (før AM-bi-
drag) 

1.000.000 500.000 

Slutskat 337.992 60.264 
Saldo for opsparet overskud 
ultimo 

0 0 

Tabel 4.2, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående tabel, medfører en hævning uden om hæverækkefølgen, at den 
selvstændigt erhvervsdrivende både beskattes af sikkerhedsstillelsen og det opsparede overskud, 
mens han ved en hævning i hæverækkefølgen kan modregne sikkerhedsstillelsen i sit opsparede 
overskud. En hævning uden om hæverækkefølgen medfører således en ekstra beskatning på 277.728 
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kr. Dette er dog under forudsætning af, at han vælger at hæve det opsparede overskud samme år, og 
derfor skal betale en høj topskat.  

4.4 Bagatelgrænsen 

Man har som en del af Lov nr. 992 af 16/9/2014 indført en bagatelgrænse. Denne er fastsat således, 
at hvis en indskudskonto (numerisk værdi) tillagt sikkerhedsstillelser, der eksisterede 10. juni 2014, 
ikke overstiger 500.000 kr., vil den selvstændigt erhvervsdrivende ikke blive omfattet af reglerne i 
lovens § 1, stk. 6 samt § 3, stk. 5 og 8. 

Opgørelse af numerisk værdi 
 Eksempel 1 – under bagatelgrænsen Eksempel 2 – over bagatelgrænsen 
 Primo 2014 Ultimo 2014 Primo 2014 Ultimo 2014 
Negativ  
Indskudskonto 

-100.000 -100.000 -200.000 -200.000 

Sikkerhedsstil-
lelse 

-300.000 -300.000 -400.000 -400.000 

Numerisk værdi -400.000 -400.000 -600.000 -600.000 

Tabel 4.3, Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra eksemplerne i ovenstående tabel vil den selvstændigt erhvervsdrivende i eksempel 1 blive 
omfattet af reglerne for bagatelgrænsen og fortsat kunne spare op i virksomheden. Den selvstændigt 
erhvervsdrivende i eksempel 2 vil derimod ikke kunne opspare i virksomheden og vil blive ramt af 
konsekvenserne beskrevet i afsnit 4.2. 

Bagatelgrænsen skal alene opgøres for indkomståret 2014. Hvis indkomståret 2015 er påbegyndt 11. 
juni 2014 (ved skævt indkomstår), vil det dog være dette år bagatelgrænsen opgøres.22 

Selvom en indskudskonto opgøres til at være under bagatelgrænsen, vil en selvstædigt erhvervsdri-
vende dog alligevel blive omfattet af opsparingsbegrænsningen, såfremt indskudskontoen bliver ne-
gativ, eller den negative saldo forøges i året, jf. Lov nr. 992 af 16/9/2014 § 3, stk. 6, 2. pkt. Dette er 
illustreret i nedenstående tabel: 

  

                                                 
22 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.C.5.2.10 
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Begrænsning af opsparingsmuligheden 
 Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 
Indskudskonto primo 
2014 

0 -50.000 -50.000 

Indskudskonto ultimo 
2014 

-75.000 -100.000 -25.000 

Indskudskonto ultimo 
2015 

-50.000 -100.000 -100.000 

Opsparingsmulighed Opsparingsbegræns-
ning i 2014 

Opsparingsbegræns-
ning i 2014 

Opsparingsbegræns-
ning i 2015 

Tabel 4.4, Kilde: Egen tilvirkning 

I eksempel 1 er der opsparingsbegrænsning i 2014 som følge af, at saldoen bliver negativ i året. I 
eksempel 2 er der ligeledes opsparingsbegrænsnings i 2014, hvilket skyldes, at den negative saldo 
forøges. I eksempel 3 opstår opsparingsbegrænsningen først i 2015, da man i 2014 ikke øger sin 
negative indskudskonto, men dette sker først i 2015. 

Skatteministeren har klargjort, at bagatelgrænsen ikke skal forstås som en bundgrænse, hvilket også 
illustreres af ovenstående, idet man opnår opsparingsbegrænsning på trods af at bagatelgrænsen 
ikke er nået. Dette skyldes, at lovgiver ønsker at stoppe en fortsat utilsigtet anvendelse af VSO23. 

4.5 Delkonklusion 

Med loven har man forsøgt at forhindre den utilsigtede anvendelse af VSO. Som tidligere beskrevet, 
har flere indskudt privat gæld i VSO, med skattebesparelse til følge, og for at mindske fordelene ved 
dette, har man valgt at hæve rentekorrektionssatsen. Man har desuden indført konsekvenser for at 
have en negativ indskudskonto, som indskud af privat gæld kan medføre. Disse konsekvenser om-
fatter, at de selvstændigt erhvervsdrivende med negativ indskudskonto ikke vil kunne benytte sig af 
muligheden for at spare op i VSO. 

Man har ligeledes forsøgt at forhindre, at selvstændigt erhvervsdrivende stiller sikkerhed i virksom-
hedens aktiver for gæld uden for VSO. Dette har lovgiver gjort ved at definere sikkerhedsstillelsens 
værdi som en hævning. Dette medfører, at den selvstændigt erhvervsdrivende vil blive beskattet af 
et beløb, der aldrig faktisk overføres til dennes private konto.  

Lovgiver har indført en bagatelgrænse, som medfører, at selvstændigt erhvervsdrivende, hvis nega-
tive indskudskonto sammen med sikkerhedsstillelsen ikke overstiger 500.000 kr., undgår at blive om-

                                                 
23 Bilag 3 til Betænkningen afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 
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fattet af de konsekvenser, som ovenstående ændringer har haft. Dette vil i praksis betyde, at selv-
stændigt erhvervsdrivende, hvis sikkerhedsstillelser ligger under bagatelgrænsen pr. 10. juni 2014, 
og som ikke efterfølgende øger en negativ saldo på indskudskontoen eller gør denne negativ, ikke 
vil blive omfattet af loven.  

I afsnit 4.3.4 er det beskrevet, hvordan Skatteudvalget i bilag 8 til Betænkning afgivet af Skatteudval-
get den 8. september 2014 har fastlagt, at overførslen, af sikkerhedsstillelsens værdi, skal ske uden 
om hæverækkefølgen. Skatterådet har dog imidlertid afgjort, at SKAT ikke har hjemmel til at foretage 
en sådan dobbeltbeskatning, se afsnit 5.1.1, hvorfor der 23. februar 2016 er fremsat et lovforslag, L 
123, som ændrer beskatningsreglerne for sikkerhedsstillelser24. Dette lovforslag behandles i opga-
vens kapitel 7. 

Dette er imidlertid ikke det eneste Lov nr. 992 af 16/9/2014 ikke tager højde for. Der er flere særlige 
tilfælde, hvor ministeren er bedt om bindende svar, da flere formuleringer i loven er uklare.  
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5. SÆRLIGE SIKKERHEDSSTILLELSESTILFÆLDE 

Som vi har anført i det foregående kapitel, er der flere områder, hvor der er uklarheder i forhold til 
Lov nr. 992 af 16/9/2014. Vi vil i dette kapitel behandle nogle af de særlige sikkerhedsstillelsestil-
fælde. 
 
5.1 Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner 

Som nævnt i afsnit 4.3, gælder reglerne i VSL § 10, stk. 6 ikke, såfremt sikkerhedsstillelser er foretaget 
som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Dette er reguleret i VSL § 10, stk. 7 og har 
følgende ordlyd: 
 
 
’’ Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretnings-
mæssig disposition. ’’ 
 
 
Lovens ordlyd ’’sædvanlig forretningsmæssig disposition’’ har givet anledning til usikkerhed om, 
hvornår denne undtagelse kan anvendes, og hvordan begrebet skal fortolkes. Skatteministeren er i 
flere sammenhænge blevet bedt om at redegøre for dette, og han angiver i sine svar, at muligheden 
for anvendelse af undtagelsen, vil bero på en konkret vurdering. Dog er der to kriterier, som mini-
steren i sine svar, på flere spørgsmål, fremhæver skal være opfyldt. Der skal foregå en løbende sam-
handel, og dispositionen skal ske på armslængde vilkår.    
 
5.1.1 Bindende svar, udlejningsejendom 25  

En af de situationer, hvor der er blevet givet et bindende svar omkring, hvorvidt der er tale om en 
sædvanlig forretningsmæssig disposition, er i forbindelse med en udlejningsejendom i VSO, der er 
stillet til sikkerhed for en gæld uden for VSO. Spørgsmålet lyder således: 
 
” Det ønskes bekræftet, at realkreditlån med sikkerhed i en udlejningsejendom i virksomhedsordningen, 
udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition og således ikke skal afvikles inden 31. december 
2017 for, at spørger fortsat har mulighed for opsparing af årets overskud i virksomhedsordningen. ” 
 
Spørgeren er selvstændigt erhvervsdrivende og har forgæves forsøgt at sælge sin private beboel-
sesejendom. Som følge af at dette ikke har været muligt, har han valgt at udleje denne. VSO’s regler 
medfører, at spørgeren har været tvunget til at indskyde ejendommen i sin VSO, men kan ikke mod-
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regne gælden som konsekvens af ”bruttoprincippet”. Derfor har gælden været holdt ude af ordnin-
gen og har i stedet været en privat gæld. Udlejningsejendommen har fortsat været stillet til sikkerhed 
for gælden. 

Ændringerne i reglerne for beskatning af sikkerhedsstillelser indført med Lov nr. 992 af 16/9/2014, 
som beskrevet i afsnit 4.3, medfører at denne sikkerhedsstillelse vil skulle beskattes, jf. VSL § 10, stk. 
6. 
 
Spørger ønsker derfor at få bekræftet, at denne form for sikkerhedsstillelse vil blive betragtet som 
en sædvanlig forretningsmæssig disposition, og dermed blive undtaget for beskatning, jf. VSL § 10, 
stk. 7.  

Spørgers begrundelse for, at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, lægger 
vægt på, at ejendommens værdi overstiger værdien af gælden. Spørger har derfor ikke anvendt virk-
somhedens aktiver til at udgøre en sikkerhed for en gæld, der er stiftet for at finansiere privatforbrug, 
og derved ikke forsøgt at udnytte VSO’s muligheder. Afdragene på gælden er betalt med beskattede 
midler, og man har derfor ikke forsøgt at udnytte forhold i VSO til at undgå skattebetaling. Spørgeren 
lægger desuden vægt på, at udlejningsejendommen er et aktiv, som har skiftet karakter som følge 
af bestemmelserne i VSO, som kræver, at ejendommen indskydes. De nye ændringer vil derfor få 
betydning for en disposition foretaget tilbage i tid uden mulighed for at omgøre uden store skatte-
mæssige konsekvenser.  

I SKAT’s svar lægger de til grund, at de to betingelser skal være opfyldt før, at der er tale om en 
sædvanlig forretningsmæssig disposition. Behovet for sikkerhedsstillelsen skal ske som følge af en 
anden forretningsmæssig disposition mellem virksomheden og tredjemanden, dvs. der skal være en 
løbende samhandel, samt at sikkerhedsstillelsen skal ske på armslængdevilkår. De bekræfter spør-
gers konstatering af at ejendommen er tvungen at indskyde, mens at gælden vil blive betragtet, og 
derved beskattet, som en hævning såfremt gælden indskydes. De vurderer dog, at kravet om løbende 
samhandel ikke er opfyldt, idet spørger selv er debitor for gælden. Da den første af de to betingelser 
ikke er opfyldt, vurderes opfyldelsen af den anden betingelse om armslængdevilkår ikke, idet begge 
kriterier skal være opfyldt.  

SKAT’s konklusion er derfor, at sikkerhedsstillelsen ikke er sket som led i en sædvanlig forretnings-
mæssig disposition, og at den derfor ikke kan omfattes af VSL § 10, stk. 7., men skal beskattes efter 
VSL § 10. stk. 6. Denne konklusion viser en af problematikkerne ved, at det er tvungent at indskyde 
en udlejningsejendom i VSO, men ikke kan modregne gælden, da flere selvstændigt erhvervsdri-
vende vil blive ramt af ovenstående konsekvenser.  
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5.1.2 Bindende svar, kaution ved virksomhedsomdannelse26 

En anden situation, hvor der er bedt om bindende svar omkring, hvorvidt der er tale om en sædvanlig 
forretningsmæssig disposition, er i forbindelse med, at der stilles en personlig kaution i forbindelse 
med at en del af VSO omdannes til selskab. Spørgsmål lyder således: 
 
” Kan skatterådet bekræfte, at der ikke sker beskatning efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 10, 
stk. 6, hvis spørger kautionere for en driftskredit på X kr., som personlig kaution, i et nystiftet  
selskab? ” 
 
Situationen er, at spørger driver virksomhed inden for minkdrift samt bortforpagtning af jord. Pr. 1. 
januar 2015 ønsker spørger at omdanne sin minkproduktion til selskab ved en skattepligtig omdan-
nelse. I denne forbindelse skal der i selskabet laves en aftale om en kreditramme på 5.000.000 kr., for 
hvilken banken ønsker, at spørger skal kautionere. Det fremgår desuden, at der ultimo 2013 er op-
gjort en negativ indskudskonto på 2.924.262 kr. samt er opsparet overskud på 5.577.700 kr. inkl. skat.  
 
Spørger vurderer, at kautionen foretages som led i en sædvanligforretningsmæssig disposition, og 
derfor kan undtages for beskatning, jf. VSL § 10, stk. 6. Der lægges vægt på, at omdannelsen er en 
naturlig videreudvikling af spørgers virksomhed, og det er sædvanlige vilkår, at bankerne kræver 
kaution i sådanne situationer. Det pointeres, at kautionen ikke sker for spørgers private gæld. Der 
lægges desuden vægt på, at der vil være samhandel mellem virksomheden i VSO og selskabet, hvor-
for kautionen må vurderes at være forretningsmæssigt begrundet, og betingelsen om løbende sam-
handel er opfyldt.  
 
SKAT lægger i deres svar først klart, at der er tale om en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 10, stk. 
6, idet der vurderes en klar sammenhæng imellem mulighed for kredit og værdierne i virksomheden, 
da kreditrammen overstiger den private formue i øvrigt. Det pointeres desuden, at den negative 
indskudskonto vil medføre, at der ikke kan opspares i VSO. I forhold til vurdering af, hvorvidt undta-
gelsen i VSL § 10, stk. 7 kan anvendes, lægges der vægt på, at det i aftalens udformning ikke er 
udelukket, at kreditrammen kan anvendes til andre formål end driftsudgifter i selskabet. SKAT vur-
derer, at aftalen ikke er foretaget på armslængdevilkår, og derved ikke kan betegnes som en sæd-
vanlig forretningsmæssig disposition. 
 
Konklusionen bliver derfor, at kautionen anses for at være en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 10, 
stk. 6, og at der ikke er belæg for at undtage denne efter VSL § 10, stk. 7. Det er i denne situation 
den anden af de to betingelser, sammenholdt med afsnit 5.1.1, der ikke er opfyldt for at kunne gøre 
brug af undtagelsen i stk. 7.  
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5.1.3 Bindende svar, pantsætning af landbrugsejendom27 

Dette bindende svar behandler en problemstilling, hvor en landmand har pantsat sin landbrugsejen-
dom til sikkerhed for spørgerens personlige engagementer i et pengeinstitut. Spørger ønsker at få 
afklaret, hvorvidt denne pantsætning vil være en sikkerhedsstillelse, som skal omfattes af VSL § 10, 
stk. 6, og dermed om spørger vil skulle beskattes af sikkerhedsstillelsen. Spørgsmålet er følgende: 
 
” Det ønskes bekræftet, at den planlagte pantsætning af spørgers landbrugsejendom, ikke medfører at 
et beløb svarende til gældens kursværdi anses som overført til Spørger, med den konsekvens at beløbet 
skal medregnes den skattepligtige personlige indkomst for Spørger. ” 
 
De faktiske forhold i sagen er, at spørger driver et landbrug i personligt regi med svineproduktion 
og markdrift. Derudover indgår spørger i et I/S med spørgers bror, der ligeledes driver et landbrug i 
personligt regi ved siden af. I/S’et er hovedaftageren af produktionerne fra de to virksomheder. Des-
uden sker der løbende handler mellem spørger og spørgers brors personlige virksomheder. Der er 
således løbende samhandel mellem alle tre virksomheder.  
 
Alle tre virksomheders engagement ligger i samme pengeinstitut og betragtes under et på trods af 
formel adskillelse. Spørgers rådgiver oplyser desuden jf. svaret, at samhandlen foregår på armslæng-
devilkår, samt at både spørger og hans bror er insolvente. I forbindelse med ønske om et bankskifte 
stiller det nye pengeinstitut krav om, at spørger indtræder som meddebitor for spørgers brors gæld, 
samt spørgers landbrugsejendomme stilles til sikkerhed for et af spørgers brors engagementer i det 
nye pengeinstitut. Spørger anvender VSO. 
 
Strukturen, som er omtalt ovenfor, er illustreret i nedenstående figur: 
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Figur 5.1, Kilde: Egen tilvirkning baseret på SKM2015.474.SR 

Fuldt optrukne linjer symboliserer ejerskab 
Stiplede linjer symboliserer, hvor der sker samhandel 
 
Spørger vurderer, at pantsætningen af ejendommen, som indgår i VSO for spørgers gæld til penge-
instituttet, vil blive omfattet af reglerne i VSL § 10, stk. 6. Dog mener spørger, at der er tale om en 
sædvanlig forretningsmæssig disposition efter VSL § 10, stk. 7, idet virksomhederne har løbende 
samhandel. Argumenterne, for at dette skulle være opfyldt, er: 
 

• Integreret dagligdagsdrift, de to virksomheder ligger 1 km. fra hinanden. 
• Der drives fælles I/S, som udover at aftage de to personlige virksomheders produkter, også 

lejer en del af landbrugsejendommen i hver af virksomhederne.  
• At de tre virksomheder af pengeinstituttet betragtes som et samlet engagement. 

 
Desuden påpeger spørger, at det er erhvervsmæssige forhold, der har udløst pantsætningen og ikke 
private.  
 
SKAT pointerer, som i de tidligere svar om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, at de to 
betingelser, løbende samhandel og forhold på armslængde vilkår, skal være opfyldt før en disposi-
tion defineres som værende en sædvanlig forretningsmæssig disposition. I sin vurdering i denne sag 
lægger SKAT hovedsageligt vægt på den løbende samhandel samt integrationen og den korte af-
stand mellem virksomhederne. Desuden lægges der vægt på, at køb og salg sker på armslængdevil-
kår. Desuden vurderes det, at pantsætning er sekundær i forhold til en anden forretningsmæssig 
disposition, og udspringer derfor af en anden disposition, hvilket er et kriterie fra SKAT’s side for at 
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en sikkerhedsstillelse kan omfattes af VSL § 10, stk.7. Der vurderes ikke at være belæg for at antage, 
at spørger har som hensigt at yde gave. 
 
SKAT vurderer derfor, at der i dette tilfælde er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 
Det betyder dermed, at spørger vil undgå at blive beskattet efter reglerne i VSL § 10, stk. 6. 
 
5.2 Blandet benyttede ejendomme 

Som nævnt i afsnit 4.3 gælder reglerne i VSL § 10, stk. 6 ej heller ved blandet benyttede ejendomme. 
En blandet benyttet ejendom er defineret som en ejendom, der anvendes både erhvervsmæssigt og 
privat. Et eksempel på dette kunne være en lægepraksis eller et landbrug. Disse regler er reguleret i 
VSL § 10, stk. 8 og har følgende ordlyd: 
 
 
’’ Stk. 6 finder ikke anvendelse for gæld med pant i ejendomme omfattet af § 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., idet 
omfang gælden ikke overstiger ejendomsværdien med tillæg af udgifter af forbedringer, som er fore-
taget efter fastsættelsen af ejendomsværdien, eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejen-
dommen, der tjener til bolig for den skattepligtige. Vurderingen efter 1. pkt. foretages på det tidspunkt, 
hvor der tages pant i ejendommen. ’’ 
 
 
Dette betyder, at har en selvstændigt erhvervsdrivende f.eks. en lægepraksis eller et landbrug, i 
samme ejendom, som han bor, bliver han ikke omfattet af de nye sikkerhedsstillelsesregler, såfremt 
gælden i ejendommen ikke overstiger værdien af den private del af boligen. Værdien vurderes ud 
fra den offentlige vurdering tillagt eventuelle forbedringer foretaget efter den seneste vurdering eller 
den kontante anskaffelsessum. Såfremt gælden overstiger den opgjorte værdi for den private del af 
boligen, vil merværdien blive anset for en sikkerhedsstillelse efter VSL § 10, stk. 6. Udsving i ejen-
dommens værdi ville ikke få skattemæssige konsekvenser, mens en ændring af sikkerhedsstillelsen 
vil blive betragtet som optagelse af ny gæld. 
 
5.2.1 Bindende svar, tillæg af forbedringer på stuehus28 

Dette bindende svar afklarer anliggendet om, hvorvidt afholdte anskaffelsessummer til forbedringer 
af den private del af boligen kan medtages ved opgørelsen af den kontante anskaffelsessum, når det 
skal vurderes, om gælden i ejendommen overstiger værdien af den private del af boligen, og dermed 
om der er stillet sikkerhed for gæld. Spørgsmålet lyder således: 
 

                                                 
28 SKM2016.69.SR 



Side 45 af 85 
 

’’ Kan SKAT bekræfte, at afholdte anskaffelsessummer for ombygning og forbedring af stuehuset kan 
medtages ved opgørelsen af stuehusets anskaffelsessum, jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8? ’’ 
 
Situationen er den, at spørger driver et landbrug i personligt regi, der beskattes efter reglerne i VSO. 
Landmanden bor selv i stuehuset, men resten af ejendommen benyttes til erhvervsmæssige formål 
(en blandet benyttet ejendom). Den private del af realkreditlånet i ejendommen udgør 31. december 
2014 en gæld på 1.314.860 kr. Den offentlige ejendomsvurdering er 1. oktober 2014 1.049.100 kr. 
Stuehusets anskaffelsessum tillagt efterfølgende forbedringer er opgjort til 1.615.944 kr. Det vil sige 
at stuehuset anskaffelsessum inklusiv forbedringer overstiger den private andel af realkreditlånet 
med 301.084 kr. 
 
Spørger ønsker i denne situation en bekræftelse på, at forbedringerne på stuehuset kan medregnes, 
når stuehusets værdi skal opgøres. Således undgår spørger, at gælden i ejendommen overstiger 
værdien af stuehuset, og dermed undgås beskatning som hævning. Spørger mener ikke, at det i VSL 
§ 10, stk. 8 jf. afsnit 5.2 er klargjort, hvordan begrebet ’’anskaffelsessum’’ skal fortolkes. For spørger 
er dette afgørende for, om han skal beskattes af en sikkerhedsstillelse som en hævning. 
 
SKAT lægger i sit svar til spørger vægt på, hvordan begrebet ’’anskaffelsessum’’ fortolkes og define-
res andre steder i VSL. For eksempel omtales i VSL § 1, stk. 3, at anskaffelsessummer vedrørende 
ombygning og forbedringer af den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet ejendom, ligeledes 
indgår i virksomheden. Tilsvarende må anskaffelsessummer og forbedringer af den private del af en 
blandet benyttet ejendom, ligeledes indgå i værdien i opgørelsen af et stuehus’ værdi. VSL § 3, stk. 
4, der omhandler, hvordan fast ejendom skal medtages ved opgørelse af indskudskontoen, definerer 
også, at den kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets fastsatte ejendomsværdi skal 
tillægges ombygninger og forbedringer.  

SKAT henviser også til et tidligere afgivet svar fra Skatteministeren til Skatteudvalget, hvor et stuehus 
til en anskaffelsessum på 500.000 kr. rives ned, og der opføres et nyt stuehus til 2.200.000 kr. i kon-
tante udgifter. Her afgøres, at den kontante anskaffelsessum udgør 2.200.000 kr. svarende til de 
kontante udgifter. 

Til sidst henviser SKAT til praksis (den juridiske vejledning), hvori det er eksemplificeret, at hvis vur-
deringen af et helt landbrug er 4 mio. kr. heraf stuehus 1. mio. kr., kan hele landbruget stilles til 
sikkerhed for privat gæld i stuehuset, såfremt gælden ikke overstiger værdien af stuehuset. Er den 
private gæld eksempelvis 1,5 mio. kr. og værdien af stuehuset kun 1 mio. kr., så er der overført/hævet 
en sikkerhedsstillelse på 0,5 mio. kr., idet gælden overstiger værdien på stuehuset.  
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SKAT konkluderer i denne konkrete sag for det første, at udgifter til forbedring af stuehus skal med-
tages ved opgørelsen af stuehusets anskaffelsessum. For det andet, at den private andel af realkre-
ditgælden kommer dermed ikke til at overstige stuehusets værdi. Der er ikke overført/hævet noget 
til den skattepligtige spørger. 
 
5.2.2 Bindende svar, værdiansættelse af stuehus værdi ud fra offentlig vurdering29 

Dette bindende svar behandler, modsat det forrige, hvorvidt en sikkerhedsstillelse efter VSL § 10, stk. 
8 (Se afsnit 5.2) skal opgøres med udgangspunkt i den offentlige vurdering af et stuehus tillagt ud-
gifter til opførelse af et nye stuehus, eller skal opgøres med udgangspunkt i anskaffelsesudgifterne 
til stuehuset. Spørgsmålet er som følger: 
 
’’ 1. Kan Skatterådet bekræfte, at gælden overstiger stuehusets værdi den 10. juni 2014 med 641.074 

kr.? 
2. Såfremt spørgsmål 1 ikke kan besvares bekræftende, kan sikkerhedsstillelsen pr. 10. juni 2014 da 
opgøres på baggrund af anskaffelsesudgifterne til stuehuset? ’’      

 
Her har vi en situation, hvor en anden spørger (også landmand), ligeledes driver sin virksomhed 
omfattende mælkeproduktion og planteavl i personligt regi anvendende VSO. På aktivsiden skal op-
lyses, at ejendommen er anskaffet i 1980, hvor stuehusets anskaffelsessum udgjorde 135.000 kr. I 
2006 påbegyndtes byggeri af nyt stuehus. Byggeriet stod færdigt i 2008. I 2006 blev brugt 1.616.426 
kr. på nybygningen, i 2007 brugt 1.241.716 kr. og i 2008 brugt 160.292 kr. Det oprindelige stuehus 
er efterfølgende revet ned. På passivsiden skal oplyses, at der i 2006 er optaget lån til finansiering af 
byggeriet på 3.000.000 kr. og i 2008 et lån på 500.000 kr. Begge lån er optaget privat. I 2012 flyttede 
spørger den samlede gæld til et andet pengeinstitut. Lånet forøgedes med 129.000 kr. I alt en gæld 
nu på 3.629.000 kr., hvor 629.000 er placeret privat og de resterende 3.000.000 kr. i virksomheden. 
Stuehuset er i 2006 vurderet til 742.500 kr., i 2007 til 2.025.000 kr., i 2008 og 2009 til 2.409.300 kr. og 
i 2010 til 2014 vurderet til 2.424.800 kr. 

Spørger ønsker at få bekræftet, at pr. den 10. juni 2014 overstiger gælden stuehusets værdi med 
641.074 kr., og det er dermed dette beløb, der skal anses som værende overført/hævet til den skat-
tepligtige. De 641.074 kr. svarer til forskellen mellem gælden i ejendommen på 3.000.000 kr. og 
værdien af stuehuset på 2.358.926 (vurdering på 742.500 kr. tillagt forbedringerne udgørende 
1.616.426 kr.) på sikkerhedsstillelsestidspunktet vel og mærke i 2006. 
 
SKAT lægger i sit svar til spørger vægt på, at den omtalte ejendom korrekt er omfattet af undtagelsen 
til VSL § 10, stk. 6 – nemlig stk. 8 vedrørende blandet benyttede ejendomme. SKAT er ligeledes enig 
i, at vurderingen, om hvorvidt gælden i ejendommen overstiger værdien af den private del af boligen, 

                                                 
29 SKM2016.45.SR 
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skal foretages på sikkerhedsstillelsestidspunktet i 2006. SKAT mener dog ikke, at værdien af stuehu-
set kan opgøres på nærværende måde, da det tidligere stuehus, der tages udgangspunkt i med de 
742.500 kr., efterfølgende er revet ned. SKAT er af den overbevisning, at eftersom ejendommen er er 
pantsat midt i en byggeperiode, vil en stuehusværdivurdering foretaget på sikkerhedsstillelsestids-
punktet ikke tage højde for hele den reelle anskaffelsessum.  

Det er SKAT’s overbevisning, at undtagelsen i VSL § 10, stk. 8 skal tilgodese selvstændigt erhvervsdri-
vende med blandet benyttede ejendomme. I SKAT’s opgørelse af værdien af stuehuset pr. 10. juni 
2014, lægges derfor alle opførelsesudgifter i 2006, 2007 og 2008 sammen, og stuehusets anskaffel-
sessum udgør 3.018.434 kr. 

Det oplyses, at der i juni 2008 er optaget yderligere privat gæld (ud over de 3.000.000 kr. i 2006). 
Den samlede restgæld udgør pr. 10. juni 2014 3.365.339 kr. ifølge spørger. SKAT mener, at det er 
dette beløb, der skal anvendes i vurderingen af sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. VSL § 10, stk. 8. 
 
SKAT konkluderer i denne konkrete sag til spørgsmål 1, at det ikke kan bekræftes, at gælden over-
stiger stuehusets værdi med 641.074 kr. SKAT konkluderer derimod til spørgsmål 2, at sikkerheds-
stillelsen pr. 10. juni 2014 skal opgøres på baggrund af anskaffelsesudgifter til det ny opførte stuehus. 
Det vil sige, at gælden overstiger stuehusets værdi med 346.905 kr. (3.365.339 – 3.018.434) – dog 
eksklusiv grundværdi for stuehuset, som ikke er oplyst.   
 
5.3 Bankernes modregningsadgang30 

Skatteministeren har i flere af sine svar udtalt, at der i særlige tilfælde kan være tale om, at bankernes 
modregningsadgang kan udgøre en sikkerhedsstillelse. Hvorvidt bankernes modregningsadgang bli-
ver betragtet som en sikkerhedsstillelse, afhænger ligeledes af en konkret vurdering jf. afsnit 4.3.1. 
Såfremt det vurderes, at kreditrammen alene er opnået som følge af, at banken har kendskab til 
indestående i virksomheden, vil dette kunne anses for en sikkerhedsstillelse. 
 
5.3.1 Bindende svar, privat kassekredit 

Et bindende svar som belyser forholdet omkring, hvornår bankernes modregningsadgang kan be-
tegnes som en sikkerhedsstillelse, er et spørgsmål omkring stiftelse af en privat kassekredit uden 
sikkerhed herfor. Spørgsmålet lyder således: 
 
” Vil det medføre beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 af yderligere 200.000 kr. at hæve 
200.000 kr. på en ny privat kassekredit, hvor der ikke er stillet sikkerhed for kassekreditten? ” 
 

                                                 
30 SKM2015.502.SR  
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Forholdene omkring spørger er, at der drives virksomhed i VSO, hvori der primo 2014 er en likvid 
beholdning på 6.890.544 kr. og opsparet overskud på 7.763.998 kr. efter skat. Privat har spørger et 
realkreditlån i sin private bolig samt et sommerhus, som ikke er belånt. Der er desuden et banklån, 
hvor banken har pant i værdipairer både privat og i virksomheden. Sikkerhedsstillelsen er dog fra før 
11. juni 2014 og medfører derfor blot en begrænsning af opsparingsmuligheden. I december 2014 
har man etableret en privat kassekredit med et max. på 200.000 kr. Der er ikke stillet sikkerhed for 
kassekreditten.  
 
Spørger ønsker en bekræftelse af, at kassekreditten ikke udløser beskatning, grundet Skatteministe-
rens udtalelser om, at bankernes generelle modregningsadgang i visse situationer kan medføre be-
skatning. Spørger lægger vægt på, at der ikke er stillet sikkerhed i erhvervsmæssige aktiver og vur-
derer ikke, at bankens modregningsadgang i situationen kan gøres gældende som en sikkerhedsstil-
lelse for den etablerede kassekredit.  
 
SKAT lægger i sin vurdering af spørgsmålet vægt på, at modregningsadgangen kun anses for en 
sikkerhedsstillelse såfremt arrangementet har karakter af, at den selvstændigt erhvervsdrivende sø-
ger at finansiere privatforbrug af lavt beskattede midler gennem alternative former for sikkerheds-
stillelser som eksempel modregningsadgangen. I vurderingen, af hvorvidt der kunne være opnået 
samme trækningsret uden långivers kendskab til indestående i virksomheden, fremhæver SKAT, at 
spørger privat har et ikke belånt sommerhus. Det er deres samlede vurdering, at friværdien i ejen-
dommen samt øvrige private aktiver, herunder sommerhuset, ville have været tilstrækkeligt for at 
danne basis for at indgå samme aftale.  
 
SKAT’s konklusion er derfor, at stiftelsen af den private kassekredit ikke anses for at udgøre et arran-
gement med karakter af en sikkerhedsstillelse efter VSL § 10, stk. 6. Svaret klargør, at modregnings-
adgangen alene vil udgøre en sikkerhedsstillelse, såfremt der ikke vurderes at være mulighed for at 
opnå samme aftale, hvis det antages, at långiver ikke havde kendskab til indestående i låntagers 
virksomhed. 
 
5.4 Erstatning af eksisterende sikkerhedsstillelse 

Som nævnt i afsnit 4.3, gælder reglerne i VSL § 10, stk. 6 ikke, såfremt en sikkerhedsstillelse er fore-
taget som en erstatning for en sikkerhedsstillelse, der eksisterede 10. juni 2014, så længe den nye 
sikkerhedsstillelse (foretaget efter 10. juni 2014) ikke beløbsmæssigt overstiger den eksisterende. 
Dette er reguleret i VSL § 10, stk. 9 og har følgende ordlyd: 
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” Stk. 6 finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse, der etableres fra og med den 11. juni 2014 til og 
med den 31. december 2017, i det omfang sikkerhedsstillelsen afløser en sikkerhedsstillelse, der eksi-
sterede den 10. juni 2014, og beløbsmæssigt ikke overstiger denne. Den beløbsmæssige værdi af en 
sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014, opgøres pr. 10. juni 2014 som det laveste beløb af 
enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. ” 
 
 
Det er vigtigt at hæfte sig ved, at reglerne kun gælder såfremt erstatningen for den eksisterende 
sikkerhedsstillelse foretages senest 31. december 2017.  
 
Man kunne forestille sig, at en selvstændigt erhvervsdrivende har et ”rullende” valutalån uden for 
VSO, hvor der årligt indgås nye låneaftaler, og i den forbindelse forhandles sikkerhedsstillelse for 
lånet. Det vil her være af afgørende betydning, om en ny sikkerhedsstillelse foretages 31. december 
2017 eller 1. januar 2018. Sikkerhedsstillelsen vil i begge tilfælde erstatte en eksisterende, men vil 
kun kunne omfattes af undtagelsen i VSL § 10, stk. 9, såfremt den foretages 31. december 2017. 
Foretages den i stedet 1. januar 2018, vil den blive betragtet som en ny sikkerhedsstillelse, og der 
sker beskatning efter VSL § 10, stk. 6. 
 
Der er søgt bindende svar fra selvstændigt erhvervsdrivende, som har ønsket at sikre, at en foretaget 
sikkerhedsstillelse, som erstatning for en eksisterende, er sket i overensstemmelse med loven. 
 
5.4.1 Bindende svar, sikring i værdipapirdepot31 

Der er søgt bindende svar fra en selvstændigt erhvervsdrivende, som har ønsket at få klarlagt, hvor-
vidt en erstatning af en eksisterende sikkerhedsstillelse kan omfattes af undtagelsen i VSL § 10, stk. 
9. Dette fremgår af bindende svar, SKM2015.745.SR, hvoraf spørgsmålene 1 og 2 behandles i dette 
afsnit. Spørgsmålenes ordlyd er som følger: 

Spørgsmål 1: 
 
” Vil en ændring af sikkerhedsstillelsen på 1,3 mio. kr. fra konto 000-bbb til en tilsvarende sikkerheds-
stillelse i et nyt depot med værdipapirer købt for pengene på denne konto medføre, at der er tale om 
etablering af ny sikkerhedsstillelse, hvorved der skal ske beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, 
stk. 6 jf. § 10 stk. 9? Det forudsættes, at skiftet sker inden 31. december 2017. ” 
 
  

                                                 
31 SKM2015.745.SR, spørgsmål 1 og 2 
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Og spørgsmål 2: 
 
” Vil en sikkerhedsstillelse på 1,3 mio. kr. i et nyt depot og den dertil hørende indlånskonto kunne 
opfattes som én samlet sikkerhedsstillelse på 1,3 mio. kr., hvorved man undgår, at en ændret placering 
af midlerne fra værdipapirer til indlånskonto og omvendt, vil medføre en beskatning efter virksomheds-
skattelovens § 10, stk. 6? ” 
 
Den nuværende situation for den selvstændigt erhvervsdrivende er, at denne driver en virksomhed 
med udlejning af en enkelt bolig. I virksomheden er der likvide beholdninger på 2.381.635 kr. primo 
2014, hvoraf 1.300.000 kr. er placeret på en særskilt indlånskonto. Denne konto er stillet til sikkerhed 
for en gæld uden for VSO. Denne sikkerhed blev stillet 6. september 2011. På daværende tidspunkt 
var saldoen på gælden 2.306.919,19 kr., mens den pr. 10. juni 2014 udgør 1.154.790,80 kr. Den selv-
stændigt erhvervsdrivende ønsker at købe værdipapirer for indeståendet på de 1.300.000 kr., og i 
stedet lade det nye værdipapirdepot stå til sikkerhed for den private gæld. Der ønskes derfor en 
afklaring på, om denne disponering af indeståendet, som er stillet til sikkerhed, vil medføre en ny 
sikkerhedsstillelse, der vil blive omfattet af VSL § 10, stk. 6, eller om den omfattes af undtagelsen i 
VSL § 10, stk. 9. 
 
Som begrundelse for, hvorfor spørger mener spørgsmål 1 bør besvares med ”Nej”, lægges vægt på, 
at undtagelsen i VSL § 10, stk. 9 netop skal sikre, at der er mulighed for at erstatte en eksisterende 
sikkerhedsstillelse med en ny sikkerhedsstillelse, så længe denne ikke beløbsmæssigt overstiger den 
laveste værdi af sikkerhedsstillelsen og gældens kursværdi pr. 10. juni 2014. Dette er for at sikre, at 
der ikke kan optages ny gæld i efterfølgende periode. Det er derfor, at spørger understreger, at 
lånebeløbet ikke kommer til at overstige gældens kursværdi pr. 10. juni 2014 på 1.154.790,80 kr.  
 
I henhold til spørgsmål 2 lægger spørger til grund, at der normalt tilknyttes en indlånskonto til et 
værdipapirdepot, hvorpå relaterede posteringer som udbytte m.v. foretages. Spørger mener derfor, 
at disse to konti, indeståendet og værdipapirdepotet, bør anses for værende en samlet enhed såle-
des, at forholdet mellem de to kan variere uden skattemæssige konsekvenser. Det forudsættes des-
uden, at den selvstændigt erhvervsdrivende, som der spørges på baggrund af, sikrer ved aftale med 
pengeinstituttet, at der ikke vil opnås større sikkerhed end de 1.300.000 kr. Denne aftale vurderes 
nødvendig, da værdipapirer som bekendt vil svinge over tid. 
 
SKAT lægger i sin vurdering af spørgsmål 1 vægt på, at hensigten med VSL § 10, stk. 9 er at lave 
nogle overgangsbestemmelser, som giver mulighed for, at den selvstændigt erhvervsdrivende frit 
kan stille virksomhedens aktiver til rådighed, så længe den beløbsmæssige værdi af den eksisterende 
sikkerhedsstillelse ikke overstiges. Det bekræftes desuden, at sikkerhedsstillelsens størrelse skal op-
gøres, som spørger har anført, til beløbet 1.154.790,80 kr. Det præciseres, at tanken bag derfor ikke 
er, at der kan optages ny gæld, men alene at den selvstændigt erhvervsdrivende skal have mulighed 
for at kunne opnå bedre vilkår for afvikling af sin gæld. SKAT konkludere derefter, at spørgsmålet, 
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som spørger angiver, kan besvares med ”Nej”, og at det dermed ikke har skattemæssige konsekven-
ser, at spørger investerer saldoen på bankindeståendet i et værdipapirdepot i stedet. 
 
I henhold til spørgsmål 2 lægger SKAT til grund for sin besvarelse, at opgørelsen af sikkerhedsstillel-
sens værdi sker på det tidpunkt, hvor sikkerhedsstillelsen foretages. Det er derfor SKAT’s vurdering, 
at udsving i kursværdien på det nye værdipapirdepot ikke vil medføre beskatning efter VSL § 10, stk. 
6. Dog vurderer SKAT, at tilskrivning af udbytter m.v. på indlånskontoen bør anses for at udgøre en 
ny sikkerhedsstillelse, da der sker en forøgelse af sikkerhedsstillelsens værdi. De efterkommer derfor 
ikke spørgers ønske om, at indlånskontoen og værdipapirdepotet kan ses som en samlet sikkerheds-
stillelse, men idet udsving i kursværdien på værdipapirdepotet ikke medfører beskatning efter VSL 
§10, stk. 6, er spørgsmålet besvaret med et ”Ja”. 
 
SKAT kommer dermed med en vurdering om, at sikkerhedsstillelsen som beskrevet i afsnit 5.4 vil 
kunne erstattes med en tilsvarende, så længe værdien ikke øges i forhold til den opgjorte størrelse 
af sikkerhedsstillelsen pr. 10. juni 2014, men understreger samtidigt, at tilskrivning af eksempelvis 
udbytte vil blive anset for en forøgelse af sikkerhedsstillelsen og dermed medføre en beskatning som 
en ny sikkerhedsstillelse.  
 
5.5 Hævning i eller uden for hæverækkefølgen 

Som tidligere illustreret i afsnit 4.3.4, har det store skattemæssige konsekvenser for en selvstændigt 
erhvervsdrivende, som har foretaget en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 10, stk. 6, om den ”fik-
tive” hævning af denne sikkerhedsstillelse skal betragtes som en hævning uden for hæverækkeføl-
gen, eller om denne indgår i hæverækkefølgen. VSL § 10, stk. 6 har følgende ordlyd: 
 
 
” Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, 
anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til 
den skattepligtige, jf. dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles  
sikkerhed. ” 
 
 
Formuleringen af denne paragraf er ikke entydig i forhold til, om hævningen skal indgå i hæveræk-
kefølgen eller ikke. Der er derfor, på trods af Skatteministerens udtalelser om, at hensigten er, at 
hævningen foretages uden om den almindelige hæverækkefølge, søgt bindende svar for at få Skat-
terådets holdning til dette. 
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5.5.1 Bindende svar, hævninger32  

Dette bindende svar behandler, hvorvidt en sikkerhedsstillelse efter VSL § 10, stk. 6 skal anses for 
værende overført til den skattepligtige som en fiktiv hævning ifølge VSL § 5. Hvis dette er tilfældet, 
vil det medføre en modregning af sikkerhedsstillelsen i det opsparede overskud. Essensen af spørgs-
målet er, hvorvidt SKAT har hjemmel til at dobbeltbeskatte selvstændigt erhvervsdrivende eller ej. 
Spørger søger bekræftet, at SKAT ikke har hjemmel til en sådan dobbeltbeskatning. Spørgsmålet 
lyder som følger: 
 
’’ Vil en beskatning af f.eks. 250.000 kr. efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, skulle ske ved at 
250.000 kr. anses for overført til den skattepligtige som en fiktiv hævning i overensstemmelse med 
hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5, hvilket alt andet lige, vil medføre en dertil svarende 
beskatning af det opsparede overskud? ’’ 
 
I modsætning til de foregående bindende svar, hvor der bedes om bindende svar vedrørende kon-
krete sager, er her en spørger, der anmoder om et svar af mere principiel karakter. Spørger ønsker 
at få bekræftet, at med indførelsen af Lov nr. 992 af 16/9/2014 vil sikkerhedsstillelser af virksomhe-
dens aktiver for gæld uden for VSO medføre en fiktiv beskatning indenfor hæverækkefølgen. Argu-
mentet herfor er VSL § 10, stk. 6, der regulerer at stilles en sådan sikkerhed, skal det mindste beløb 
af lånets kursværdi og sikkerhedsstillelsens størrelse anses for værende overført / hævet af den selv-
stændigt erhvervsdrivende. Spørgsmålet søger afklaret, hvordan lovteksten ’’overført til den skatte-
pligtige’’ skal fortolkes. 
  
Spørger argumenterer, i ønsket om at få spørgsmålet bekræftet, med bemærkninger til lovforslaget, 
hvoraf det fremgik, at paragraffen skal sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan omgå hæve-
rækkefølgen og overføre værdier, uden at der sker endelig beskatning. Endvidere argumenterer 
spørger med paralleller til reglerne for selskaber. Spørger henviser til LL § 16 e, hvoraf det fremgår, 
at hvis en hovedaktionær stiller sikkerhed i sin virksomheds aktiver for gæld uden for VSO, skal ved-
kommende beskattes heraf, da en sådan sikkerhedsstillelse anses for en ulovlig hævning fra virksom-
heden uden tilbagebetalingspligt. Spørger vurderer, at der er tale om den samme situation, uanset 
om du er hovedaktionær eller selvstændigt erhvervsdrivende. Se desuden opgavens perspektive-
ringsafsnit, hvor reglerne i Lov nr. 992 af 16/9/2014 ses i forhold til reglerne for aktie- og anpartssel-
skaber. 
 
SKAT mener i modsætning til spørger ikke, at spørgsmålet bør bekræftes og indstiller til, at det be-
svares med et Nej. SKAT mener altså, at der i VSL § 10, stk. 6 er hjemmel til en dobbeltbeskatning, og 
den selvstændigt erhvervsdrivende både skal beskattes af sikkerhedsstillelsen og det opsparede 
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overskud. SKAT argumenterer i sit svar med, at der i betænkningen til lovforslaget er anført, at belø-
bet overført til den skattepligtige ifølge VSL § 10, stk. 6, skal anses for overført uden for den almin-
delige hæverækkefølge i VSL § 5.  
  
SKAT er enig med spørger i, at selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer ikke skal stilles 
forskelligt. SKAT udtaler dog i det bindende svar, at: ’’ Om der i den forbindelse kan siges at ske 
dobbeltbeskatning er uden betydning for spørgsmålet om beskatningshjemlen.’’33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Hvad der er særligt interessant ved dette bindende svar er, at Skatterådet har valgt ikke at følge 
SKAT’s indstilling og begrundelse, som anført ovenfor. Skatterådet er derimod enig med spørger, og 
begrunder deres holding med, at det godt nok er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget ved-
rørende VSL § 10, stk. 6, at hensigten med loven er, at der skal være en hård konsekvens, hvis virk-
somhedens aktiver stilles til sikkerhed for gæld uden for VSO. Konsekvensen skal være, at der sker 
beskatning uden om hæverækkefølgen (VSL § 5).  
 
Skatterådet mener imidlertid ikke, at lovtekstens ordlyd i VSL § 10, stk. 6 kan give en selvstændig 
beskatningshjemmel. Loven skal således forstås som, at de nævnte overførsler til den skattepligtige 
skal anses for værende overført til den skattepligtige i overensstemmelse med VSL § 5, og dermed 
indgå i hæverækkefølgen. 
 
Konsekvenserne ved hvorvidt overførslen til den skattepligtige skal foretages indenfor hæverække-
følgen eller udenfor hæverækkefølgen, er illustreret i opgavens afsnit 4.3.4. Det fremgår af bereg-
ningerne, at det er dyrere hvis overførslen foretages udenom hæverækkefølgen, da der sker beskat-
ning af et beløb man aldrig har fået eller vil få i hænde. 
 

5.6 Virksomhedspant 

Virksomhedspant er pant i en virksomheds aktiver, herunder kan nævnes: 

• Varelager 
• Driftsmidler og driftsmateriel 
• Immaterielle rettigheder 
• Fordringer (som f.eks. debitorer)  

Pantet etableres ved, at kreditor tinglyser et pantebrev i virksomheden, og dette registreres i per-
sonbogen34. 
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Virksomhedspant bliver betragtet som en flydende sikkerhedsstillelse. Det vil sige, at pantet kan va-
riere i værdien, f.eks. kan debitorerne og varelageret i en virksomhed svinge meget i værdi fra år til 
år. Hvis der f.eks. er pant i virksomhedens driftsmidler for gæld uden for VSO, og der anskaffes nye 
driftsmidler, vil værdien af de nye driftsmidler anses for værende overført til den skattepligtige. Den 
samlede sikkerhedsstillelse, som anses overført til den skattepligtige, kan dog ikke overstige kurs-
værdien på den private gæld, der er stillet sikkerhed for. Omvendt medfører afståelses af aktiver, der 
er omfattet af virksomhedspantet, ikke nogle skattemæssige konsekvenser. Der vil sikkerhedsstillel-
sen af den årsag ikke blive mindre.  

Aktiver omfattet af virksomhedspantet skal opgøres til handelsværdi på tidspunktet, hvor de indgår 
i virksomheden. Såfremt andre kreditorer har fortrinsret til pantet i et aktiv, som indgår i virksom-
hedspantet, vil forøgelsen af virksomhedspantet ikke anses for en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL 
§ 10, stk. 6, idet kreditoren med virksomhedspantet ikke vil kunne opnå dækning for sit krav35. Dette 
kan illustreres ved følgende eksempel: 

En landmand har stillet virksomhedspant i virksomhedens driftsmidler for sin private kassekredit. Han 
køber en traktor på afbetaling. Finansieringsselskabet af denne afbetaling har tinglyst pant i traktoren 
til denne er afbetalt. Dette betyder, at værdien af traktoren ikke anses for overført til landmanden, 
idet hans private bank, hvor kassekreditten er, ikke vil kunne gøre krav på traktoren. 

Sikkerhedsstillelser, hvor der er tinglyst virksomhedspant, og der skal overføres beløb til den skatte-
pligtige, kan derfor være svære at opgøre.  
 
5.7 Delkonklusion 

Af de bindende svar, som er gennemgået ovenfor, fremgår det, at flere selvstændigt erhvervsdri-
vende har haft behov for at få klarlagt forhold, som er blevet påvirket af Lov nr. 992 af 16/9/2014. I 
SKAT’s svar tages der hovedsageligt udgangspunkt i de udtalelser, som Skatteministeren er kommet 
med i forbindelse med behandling af loven samt den begrænsede retspraksis på området. Dette 
styrker Skatteministerens tidligere udtalelser om, at konsekvenserne af lovændringen altid vil bero 
på en konkret vurdering.  
 
I flere bindende svar ses det desuden, at der lægges vægt på, at disponeringerne ikke må ske således, 
at der sker økonomisk begunstigelse af den selvstændigt erhvervsdrivende, da formålet med loven 
netop har været at undgå udnyttelse af VSO’s fordele.  
 
Indtil yderligere retspraksis er udarbejdet, vurderes det derfor, at der vil være et øget behov for at 
søge bindende svar, da fejlfortolkninger kan medføre store skattemæssige konsekvenser for selv-
stændigt erhvervsdrivende.  
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6. CASES 

I dette kapitel vil konsekvenserne af de tidligere beskrevne ændringer, der er sket med Lov nr. 992 
af 16/9/2014, blive vist ved hjælp af konkrete case-virksomheder.  
 
6.1 Udlejningsejendom 

Denne case er baseret på det bindende svar SKM2015.581.SR, som er beskrevet i afsnit 5.1.1. Konse-
kvenserne af, at sikkerhedsstillelsen ikke bliver betragtet som en sædvanlig forretningsmæssig di-
sposition illustreres i følgende eksempel36. 
 
En selvstændigt erhvervsdrivende har en konsulentvirksomhed i VSO. Ejeren har en udlejningsejen-
dom, som han, grundet VSO’s regler, har været tvunget til at indskyde i ordningen, se afsnit 2.3.3. 
Dette skyldes bruttoprincippet om, at gælden ikke kan modregnes i værdien af den indskudte ejen-
dom, og derfor vil blive betragtet som en hævning, hvorfor det opsparede overskud vil blive tvungent 
hævet. Ejendommen er dog fortsat stillet til sikkerhed for prioritetsgælden, der ligger privat. 
 
T.kr.  2014 2013 
Honorarindtægter 
Huslejeindtægter 
Driftsudgifter 
Renteudgifter 

600 
96 

-180 
-15 

550 
96 

-150 
-17 

Årets resultat 501 479 
Ejendom 
Omsætningsaktiver 

1.500 
50 

1.500 
25 

Aktiver i alt 1.550 1.525 
Egenkapital 
Kassekredit 
Anden kortfristet gæld 

1.435 
90 
25 

1.370 
115 
40 

Passiver i alt 1.550 1.525 

Tabel 6.1, Kilde: Egen tilvirkning 
 
Ejendommen er optaget til anskaffelsessum. Den offentlige ejendomsvurdering er 1.500 t.kr. Priori-
tetsgælden er holdt i privat regi, og kursværdien på denne udgør 750 t.kr. Der er private renteudgifter 
netto på 18.750 kr. Der har været private hævninger i året på 436 t.kr. 
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I nedenstående beregninger er der først beregnet skat for 2014 ud fra overgangsreglerne, som be-
skrevet i afsnit 4.3.2, hvor konsekvenserne først vil træde i kraft 1. januar 2018, da sikkerhedsstillelsen 
har eksisteret før 11. juni 2014. Derefter er skatten beregnet med de konsekvenser overskudsbe-
grænsningen vil få, såfremt sikkerhedsstillelsen ikke er afviklet inden 1. januar 2018. Der er dog an-
vendt satser for 2014, idet 2018 satserne endnu ikke er kendt.  
 
Fordelingen af årets resultat vil se således ud før opsparingsbegrænsningen indtræder: 
 

 
 
Opgørelsen af den skattepligtige indkomst, samt grundlag for skatteberegningen kan findes på bilag 
10. Den selvstændigt erhvervsdrivende vil i 2014 blive beskattet således: 
 

 
 
  

501.000

27.400

473.600

387.507

86.093

21.093

65.000
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Såfremt sikkerhedsstillelsen ikke er afviklet inden 1. januar 2018, og opsparingsbegræsningen gøres 
gældende, vil indkomstfordelingen se således ud: 
 
 

 
 
Opgørelsen af den skattepligtige indkomst og beregningsgrundlagene fremgår af bilag 10. Skatte-
beregningen vil derefter se således ud: 

 
Den selvstændigt erhvervsdrivende vil således få en ekstra skat på 14.649 kr., hvis sikkerhedsstillelsen 
ikke er afviklet inden 1. januar 2018. Det vil dermed få omkostningsfulde skattemæssige konsekven-
ser, at SKAT ikke vurderer, at sikkerhedsstillelsen er sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig 
disposition.  
 
Alternativet til at have gælden privat med sikkerhed i ejendommen er at indskyde gælden og derved 
undgå, at der ligger sikkerhed for gæld uden for VSO. Konsekvenserne ved dette vil som nævnt være, 
at gælden bliver betragtet som en hævning, der indgår i hæverækkefølgen, jf. afsnit 5.5.1. Havde der 
derfor været opsparet overskud i virksomheden, kunne dette være anvendt.  
 
 

 

501.000

27.400

473.600

473.600

0

0

0



Side 58 af 85 
 

Årets resultat er i ovenstående model reduceret med 18.750 kr. svarende til de tidligere private ren-
teudgifter, som nu er medtaget i virksomheden som følge af, at gælden er indskudt. Det forudsættes 
at indskuddet af gælden ikke medfører en negativ indskudskonto, hvorfor der ikke beregnes rente-
korrektion.  

 
 
Opgørelsen af den skattepligtige indkomst og beregningsgrundlagene fremgår af bilag 10. Skatte-
beregningen ser derefter således ud: 
 

 

Det vil altså give en merskat på 398.885 kr. ved at indskyde gælden, og den selvstændigt erhvervs-
drivende har derfor reelt ikke mulighed for at rette op på sine tidligere dispositioner, uden at dette 
har uhensigtsmæssige skattemæssige konsekvenser.  

6.2 Blandet benyttede ejendomme 

En anden undtagelse for reglen i VSL § 10, stk. 6 er blandede benyttede ejendomme, der som be-
skrevet er undtaget efter VSL § 10, stk. 8. Hvis den private gæld i en blandet benyttet ejendom over-
stiger værdien af den private del af boligen, bliver dette betragtet som en sikkerhedsstillelse. Konse-
kvenserne ved dette vil være, at sikkerhedsstillelsen bliver betragtet som ulovlig efter Lov nr. 992 af 
16/9/2014 og skal beskattes ligesom de 750 t.kr. i eksemplet i afsnit 6.1.   
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6.3 Kassekredit uden sikkerhed 

Denne case er baseret på det bindende svar SKM2015.502.SR, som er beskrevet i afsnit 5.3.1. Konse-
kvenserne, hvis bankens modregningsadgang havde udgjort en sikkerhedsstillelse, som det i nogle 
situationer kan være tilfældet, illustreres i følgende eksempel37. 
 
En selvstændigt erhvervsdrivende har en maskinstation i VSO. Ejeren har ønsket at oprette en privat 
kassekredit i 2014 efter indførsel af lovændringen, der er ikke stillet sikkerhed for denne. Som be-
skrevet i afsnit 5.3 kan bankernes modregningsadgang mellem private konti og virksomhedskonti i 
visse tilfælde blive betragtet som en sikkerhedsstillelse. Modregningen kan ske, hvis f.eks. private 
konti står i minus, og der samtidig er plus på virksomhedens konti og hvis der ikke er andre private 
aktier at stille til rådighed.  
 
Indkomstoplysningerne ser i 2014 således ud: 
 
Virksomhed: 
Indskudskonto ultimo   
Renter i virksomhed 
Årets resultat efter renter 
Opsparet overskud, netto, indeholdt 25 % skat 
Private hævninger (12 x 45) 
 

t.kr. 
-1.850 

-73 
600 

7.800  
540 

Privat: 
Kassekredit: 
Trækningsret 
Maksimalt hævet i året 
Renter, netto 

 
 

200 
150 
7,5 

 

Tabel 6.2, Kilde: Egen tilvirkning 
 
Det antages, at værdien af den negative indskudskonto ultimo givet i det bindende svar, skal danne 
grundlag for beregning af rentekorrektionen. Som nævnt, ønsker vi her at vise konsekvenserne, hvis 
modregningsadgangen bliver betragtet som en sikkerhedsstillelse. Den maksimale hævning på kas-
sekreditten vil derfor blive beskattet som en hævning. 
 

                                                 
37 Egen tilvirkning 
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Først er skatten beregnet med udgangspunkt i SKAT’s konklusion i SKM2015.502.SR om, at modreg-
ningsadgangen ikke udgør en sikkerhedsstillelse, der er dog fortsat taget højde for opsparingsbe-
grænsningen som følge af den negative indskudskonto: 
 

 

Opgørelse af skattepligtig indkomst samt grundlag for beskatningen fremgår af bilag 11. 
 
Nedenfor er beregningen foretaget med udgangspunkt i, at modregningsadgangen udgør en sik-
kerhedsstillelse, og at det maksimale træk foretaget på kassekreditten i året kommer til beskatning 
som en hævning: 
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Opgørelse af skattepligtig indkomst samt grundlag for beskatningen fremgår af bilag 11. 
 

 
 
Forskellen på slutskatten i de to tilfælde er 36.379 kr. At forskellen ikke er højere skyldes, at den 
selvstændigt erhvervsdrivende i begge tilfælde er underlagt opsparingsbegrænsning, og at forskel-
len i beløbet, der hæves, derfor kun reelt er 120.000 kr. Desuden bliver den tidligere betalte a conto 
skat på det opsparede overskud modregnet i eksempel 2, mens dette endnu ikke er anvendt i ek-
sempel 1. 
 
6.4 Delkonklusion 

Som illustreret i afsnit 6.1 til 6.3 har lovændringen store skattemæssige konsekvenser for de selv-
stændigt erhvervsdrivende, der rammes af denne. Som det fremgår, af de mange bindende svar det 
har været nødvendigt at give på området, samt de mange spørgsmål til lovforslaget, er mange selv-
stændigt erhvervsdrivende og rådgivere i form af revisorer, advokater og foreninger i tvivl omkring 
fortolkningen af loven. Dette har medført, at den nuværende Skatteminister, Karsten Lauritzen, den 
23. februar 2016 fremsatte lovforslag L 123, der blandt andet skal regulere Lov nr. 992 af 16/9/2014. 
Lovforslaget er i daglig tale kendt som ’’reparationspakken’’ og behandles i næste kapitel. 
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7. L 123 

L 123 gennemføres blandt andet ved en ophævelse af Lov nr. 992 af 16/9/2014’s § 1, nr. 2 (VSL § 10, 
stk. 6-9). I stedet indføres et nyt ”Kapitel 2 b” i VSL med overskriften ”Sikkerhedsstillelser”. Kapitlet 
består af VSL § 4 b, som erstatter VSL § 10, stk. 6-9. Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, vil dette 
træde i kraft 1. juli 2016, jf. L 123 § 16, stk. 1. 

7.1 Redegørelse for L 123  

I nedenstående tabel er lavet en oversigt over ændringerne foreslået i L 123. Lov nr. 992 af 16/9/2014 
er vist, hvorefter forslag til ændring er vist med kommentarer til, hvad ændringen vedrører: 
 
Lov nr. 992 af 16/9/2014 L 123 (forslag) Bemærkninger til ændringer 

VSL § 10, stk. 6 VSL § 4 b, stk. 1 Præcisering – hævning foreta-
ges i hæverækkefølgen. 
Præcisering – opgørelsestids-
punktet. 
 

VSL § 10, stk. 7 VSL § 4 b, stk. 2 Ingen ændringer. 
 

VSL § 10, stk. 8 VSL § 4 b, stk. 3 Præcisering – hvornår vurderes 
det, om der er tale om en blan-
det benyttet ejendom? 
 

VSL § 10, stk. 9  L 123 § 16 stk. 8 Opdeling i erstatninger foreta-
get før og efter 1. juli 2016 
 

 VSL § 4 b, stk. 4 Undtagelse af sikkerhed for 
gæld i fast ejendom, der har 
tjent som bolig for den skatte-
pligtige. 
 

 Tilføjelse i VSL § 8, stk. 1, 1. pkt. Kapitalafkastgrundlaget redu-
ceres med sikkerhedsstillelsen 
efter VSL § 4 b, stk. 1. 
 

 L 123 § 16, stk. 6 De nye regler kan til vælges at 
gælde fra og med 11. juni 2014. 
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 L 123 § 16, stk. 7 Regulerer dispositioner foreta-
get fra 11. juni 2014 til 8. sep-
tember 2014. 
 

Lov nr. 992 af 16/9/2014 § 3, 
stk. 5, 2. pkt. 
 

L 123 § 16 stk. 9 Ændring af § henvisning. 

 L 123 § 16, stk. 10 Ændring af regler for omvalg. 
 

Tabel 7.1, Kilde: Egen tilvirkning 

7.1.1 Hævninger efter L 123 
 
Som tidligere beskrevet i afsnit 5.5.1, har Skatterådet i SKM2015.745.SR spørgsmål 8 fastlagt, at SKAT 
ikke har hjemmel til at foretage beskatning af sikkerhedsstillelser som en ”fiktiv” hævning uden for 
hæverækkefølgen. Dette har medført, at man i L 123 har foretaget en ændring af formuleringen i 
den tidligere VSL § 10, stk. 6, som nu er erstattet af VSL § 4 b, stk. 1. Den nye formulering er således: 
 
 
” Beløbet i 1. pkt. anses for overført fra virksomhedsordningen til privatøkonomien. ”  
 
 
Hvorimod den tidligere formulering lød: 
 
 
” … overført til den skattepligtige. ” 
 
 
Den nye formuleringen ligger dermed fast, at overførslen skal betragtes som en sædvanlig hævning 
foretaget i hæverækkefølgen efter VSL § 5, jf. afsnit 2.2.5. Dette fastslås desuden i betænkningen til 
lovforslagets afsnit 2.8.2 Lovforslag – Reglen om sikkerhedsstillelse. Hævningen sker dog fortsat 
uden, at der fysisk overføres et beløb til privatøkonomien. Ligeledes gælder det fortsat, at en sådan 
beskatning ikke medfører, at beløbet kan hensættes til senere hævning. 
 
Denne ændring til den oprindelige Lov nr. 992 af 16/9/2014 har dermed stor betydning for de selv-
stændigt erhvervsdrivende, hvis sikkerhedsstillelser omfattes af den eksisterende VSL § 10, stk. 6, idet 
de tidligere regler medførte en uhensigtsmæssig dobbeltbeskatning som illustreret i afsnit 4.3.4. Sik-
kerhedsstillelser bør dog fremadrettet fortsat frarådes, idet det opsparede overskud tvungent vil 
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komme til beskatning. Der vil desuden fortsat opstå en dobbeltbeskatning i takt med, at der efter-
følgende hæves midler fra virksomheden til nedbringelse af den private gæld, der ligger til grund for 
sikkerhedsstillelsen, der allerede vil være blevet beskattet som en hævning. I nedenstående figur er 
vist, hvorledes dobbeltbeskatningen finder sted: 

 

Fig. 7.1, Kilde: Egen tilvirkning 

7.1.2 Opgørelsestidspunkter 

Med L 123 er der foretaget en præcisering af, på hvilket tidspunkt en sikkerhedsstillelses værdi skal 
opgøres. Dette er gjort med en udvidelse af VSL’s nuværende § 10, stk. 6, ved at tilføje følgende i 
VSL § 4 b, stk. 1: 
 
 
” Beløbet opgøres på det tidspunkt, hvor aktiver stilles til sikkerhed, eller på det tidspunkt, hvor den 
skattepligtiges tilvalg af virksomhedsordningen har virkning fra, hvis den skattepligtige forud for tilval-
get af virksomhedsordningen har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indskydes 
i virksomhedsordningen samtidig med virksomhedens aktiver. ” 
 
 
Dette betyder for det første, at en selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender VSO, skal opgøre 
værdien af en sikkerhedsstillelse på det tidspunkt, hvor et aktiv i VSO stilles til sikkerhed for en gæld 
uden for VSO. For det andet betyder dette, at hvis en selvstændigt erhvervsdrivende derimod anven-
der PSL når et aktiv stilles til sikkerhed for gæld uden for VSO, og efterfølgende indtræder i VSO, skal 
værdien af sikkerhedsstillelsen først opgøres på det tidspunkt tilvalget af VSO finder sted. 
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Disse to situationer er illustreret ved nedenstående tidslinjer: 
 
Selvstændigt erhvervsdrivende som anvender VSO når sikkerhedsstillelsen opstår: 
 

 
Fig. 7.2, Kilde: Egen tilvirkning 
 
Selvstændigt erhvervsdrivende der anvender PSL når sikkerhedsstillelsen foretages: 

 

Fig. 7.3, Kilde: Egen tilvirkning 

De bekrevne principper er overført til den foreslåede VSL § 4 b, stk. 3, der omhandler blandet benyt-
tede ejendomme, med teksten: 
 
 
” Vurderingen efter 1. pkt. foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant i den faste ejendom, eller på 
det tidspunkt, hvor den skattepligtiges tilvalg af virksomhedsordningen har virkning fra, hvis den skat-
tepligtige forud for tilvalget af virksomhedsordningen har givet pant i ejendommen for gæld, der ikke 
indskydes i virksomhedsordningen samtidig med ejendommen. ”  
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Tidspunktet for vurdering af, hvorvidt en ejendom kan omfattes af VSL § 4 b, stk. 3, 1. pkt., foretages 
ligeledes for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender VSO, på det tidspunkt, hvor der gives pant 
i ejendommen. For selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender PSL, når der gives pant i ejendom-
men, og som først indskyder gælden på et senere tidspunkt, vil vurderingen ske på det tidspunkt, 
hvor et tilvalg af VSO træder i kraft. Vurderingen omfatter, som tidligere nævnt, hvorvidt gælden, 
som der er stillet sikkerhed for, ikke overstiger den del af ejendommen, som tjener til bolig for den 
selvstændigt erhvervsdrivende. 
 
7.1.3 Indskud af gæld og ejendom 
 
Med L 123 indføres en ny undtagelse, som skal lempe reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, 
der udlejer tidligere privat bolig, og dermed er tvunget til at indskyde denne i VSO, men først ind-
skyder gælden senere samme indkomstår. Undtagelse er indsat ved VSL § 4 b, stk. 4: 
 
 
” Stk. 1 finder ikke anvendelse for gæld med pant i fast ejendom, der tidligere har tjent til bolig for den 
skattepligtige, hvis gælden indskydes i virksomhedsordningen i samme indkomstår som  
ejendommen. ” 
 
 
Loven stiller dermed fortsat krav om, at gælden skal indskydes i VSO, hvilket vil betragtes som en 
hævning, jf. afsnit 6.1, men giver mulighed for, at selvstændigt erhvervsdrivende, som foretager 
denne indskydelse af gælden, ikke vil blive ramt af, at der opstår en midlertidig sikkerhedsstillelse, 
såfremt indskuddet af gælden først sker senere samme indkomstår.  
 
I betænkningen til L 123 fremgår det af afsnit 2.8.2 Lovforslaget – Regler om sikkerhedsstillelse, at 
baggrunden for lovforslaget netop er at tilgodese de selvstændigt erhvervsdrivende, som må udleje 
deres private bolig, hvori der er optaget prioritetsgæld, og som derfor skal tvangsindskyde ejendom-
men. I betænkningen understreges det dog, at undtagelsen kun skal tilgodese de selvstændigt er-
hvervsdrivende, som også indskyder prioritetsgælden samme indkomst år. 
 
I nedenstående figurer er det illustreret, hvilke konsekvenser det har, alt efter om gælden indskydes 
i samme indkomstår som ejendommen eller først indskydes i det efterfølgende indkomstår: 
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Gæld indskudt i VSO samme indkomstår som ejendommen: 

 

Fig. 7.4, Kilde: Egen tilvirkning 
 
Gæld indskudt i VSO indkomståret efter ejendommen er indskudt: 
 

 

Fig. 7.5, Kilde: Egen tilvirkning 
 
Som det fremgår af figuren, vil det medføre en dobbeltbeskatning/hævning, såfremt man venter 
med at indskyde gælden til efterfølgende indkomstår.  
 
7.1.4 Reduktion af kapitalafkastgrundlag 

Med L 123 indføres en tilføjelse til den eksisterende VSL § 8, stk. 1, 1. pkt., der regulerer, hvorledes 
kapitalafkastgrundlaget skal opgøres. Denne tilføjelse lyder således: 
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” I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter ’’§ 4 a’’: ’’, beløb, der i tidligere indkomstår er omfattet af § 4 b, stk. 
1, ’’. ” 
 
 
Det vil sige, at kapitalafkastgrundlaget fremadrettet skal reduceres med værdien af sikkerhedsstillel-
ser efter VSL § 4 b, stk. 1 i det efterfølgende indkomstår. I praksis vil dette betyde, at kapitalafkastet 
for nogle selvstændigt erhvervsdrivende bliver lavere og dermed flyttes en mindre del af indkomsten 
fra personlig indkomst til kapitalindkomst, der beskattes lempeligere, jf. afsnit 2.3.1. For andre bety-
der det at kapitalafkastgrundlaget rent faktisk bliver negativt. Dette vil betyde, at der i stedet for et 
kapitalafkast, skal beregnes en rentekorrektion såfremt, der er negativ indskudskonto, og en del af 
indkomsten bliver flyttet fra kapitalindkomst til personlig indkomst, der beskattes hårdere som vist i 
afsnit 3.2.  
 
Det fremgår af betænkningen, at baggrunden for dette indgreb er et ønske om at udligne fordelene 
ved at lade f.eks. likvider stå til sikkerhed for gæld uden for VSO frem for at foretage hævninger på 
almindelig vis ved at overføre fra virksomhedens likvide beholdning til privatøkonomien. Fordelene 
ved dette har været, at beskatningen sker både af en sikkerhedsstillelse og en faktisk hævning, men 
kun den faktiske hævning ville reducere kapitalafkastgrundlaget, idet virksomhedens egenkapital 
reduceres.  
 
I nedenstående tabeller er vist konsekvensen for kapitalafkastgrundlaget, hvis det reduceres med 
værdien af en sikkerhedsstillelse: 
 
2015 Uden regulering af sikker-

hedsstillelse: 
Med regulering af sikker-
hedsstillelse: 

Kapitalafkastgrundlag før re-
gulering 

2.000.000 2.000.000 

Reduktion af sikkerhedsstillelse 0 550.000 
Reduceret kapitalafkastgrund-
lag 

2.000.000 1.450.000 

Kapitalafkast (1 %) 20.000 14.500 

Tabel 7.2, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er kapitalafkastet faldet med 5.500 kr. På denne måde har 
lovgiver indført yderligere tiltag for at sikre sig mod utilsigtet anvendelse af VSO, som har foregået 
ved at selvstændigt erhvervsdrivende har stillet sikkerhed for gæld uden for VSO i virksomhedens 
aktiver.  
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7.1.5 Overgangsregler 

Ud over en opdatering af den nuværende VSL indfører L 123 overgangsregler i forbindelse med 
sikkerhedsstillelsesafvikling. L 123, § 16, stk. 6 lyder som følger: 
 

’’ Den skattepligtige kan vælge, at stk. 8, 2. pkt., og § 12, nr. 2-5, har virkning fra og med den 11. juni 
2014. ’’ 
 
 
Da man indførte Lov nr. 992 af 16/9/2014 med tilbagevirkende kraft, fra lovforslaget blev fremsat 
den 11. juni 2014, giver man de selvstændigt erhvervsdrivende muligheden for også at lade de nye 
regler i L 123 virke fra samme tidspunkt.  
 
L 123 § 16, stk. 7 regulerer ligeledes de ovenfor omtalte overgangsregler: 
 
 
’’ Den skattepligtige, der i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 8. september 2014 har 
foretaget dispositioner, der omfattes af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, kan vælge, at opgørelsen 
af beløb efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, 1. pkt., som ophævet ved denne lovs § 12, nr. 5, skal 
ske på baggrund af sikkerhedsstillelsens størrelse for alle dispositioner i perioden. Finder 1. pkt. anven-
delse, fastsættes gældens kursværdi den 8. september 2014 til den størst udvisende kursværdi af gæl-
den i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 8. september 2014, til brug for opgørelse 
af gældens kursværdi ved anvendelse af virksomhedsskattelovens § 4 b, stk. 1, som indsat ved denne 
lovs § 12, nr. 2, eller virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, som ophævet ved denne lovs § 12, nr. 5. ’’ 
 
 
Denne nye paragraf skal lempe reglerne for de selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender VSO, 
og som pr. 10. juni 2014, havde aktiver i VSO stillet til sikkerhed for gæld uden for VSO. Såfremt disse 
personer, i perioden 11. juni 2014 til 8. september 2014, har foretaget dispositioner efter det oprin-
delige forslag til Lov nr. 992 af 16/9/2014, giver L 123 § 16, stk. 7 mulighed for, at værdien af sikker-
hedsstillelsens størrelse kan opgøres som den højeste værdi af f.eks. gælden på en kassekredit i 
perioden 11. juni 2014 til 8. september 2014. Dette har betydning for hvilken maksimal trækning, der 
må foretages på kassekreditten uden, at der opstår en ny sikkerhedsstillelse, som vil blive omfattet 
af VSL § 4 b, stk. 1 (nuværende § 10, stk. 6), samt hvilken værdi en eventuel ny sikkerhedsstillelse, 
stiftet som erstatning for den eksisterende, må udgøre.  
 
Nedenstående figur viser et eksempel på, hvorledes en sikkerhedsstillelses værdi opgøres efter L 123 
§ 16, stk. 7. Eksemplet er inspireret af spørgsmål fra FSR på side 24 i bilag 1 til lovforslaget.  
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Fig. 7.6, Kilde: Egen tilvirkning 
 
Da sikkerhedsstillelsen eksisterer pr. 10. juni 2014, bliver værdien af sikkerhedsstillelsen opgjort pr. 
8. september 2014 som den højeste kursværdi af gælden i perioden fra og med 11. juni 2014 til og 
med 8. september 2014, i dette tilfælde 2 mio. kr. Det har derfor ikke nogle skattemæssige konse-
kvenser, at der efter 8. september 2014 sker yderligere træk på kassekreditten, så længe saldoen ikke 
overstiger – 2 mio. kr. 
 
7.1.6 Erstatning af eksisterende sikkerhedsstillelse 

L 123 regulerer endvidere, hvordan sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 behandles, hvis de erstattes 
af nye sikkerhedsstillelser. Reglerne gælder for erstatninger foretaget 11. juni 2014 til 31. december 
2017. L 123 § 16, stk. 8 lyder som følger: 
 
 
’’ Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, som ophævet ved denne lovs § 12, nr. 5, finder ikke anvendelse 
for sikkerhedsstillelse, der etableres fra og med den 11. juni 2014 til og med den 30. juni 2016, i det 
omfang denne sikkerhedsstillelse afløser en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014 og 
beløbsmæssigt ikke overstiger sidstnævnte sikkerhedsstillelse. Virksomhedsskattelovens § 4 b, stk. 1, 
som indsat ved denne lovs § 12, nr. 2, finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse, der etableres fra og 
med den 1. juli 2016 til og med den 31. december 2017, i det omfang denne sikkerhedsstillelse, der 
eksisterede den 10. juni 2014 og beløbsmæssigt ikke overstiger sidstnævnte sikkerhedsstillelse. Den 
beløbsmæssige værdi af en sikkerhedsstillelse, der eksisterede 10. juni 2014, opgøres pr. 10. juni 2014 
som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi, jf. dog 4. pkt. Finder 
stk. 7 anvendelse, fastsættes gældens kursværdi, jf. 3. pkt., til den størst udvisende kursværdi af gælden 
i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 8. september 2014. ’’  
 
 
Muligheden for erstatning af sikkerhedsstillelser, der eksisterede 10. juni 2014, er som udgangspunkt 
svarende til reglerne i den eksisterende VSL § 10, stk. 9, indført ved Lov nr. 992 af 16/9/2014. Dog 
har man tilføjet muligheden for at fastsætte værdien af sikkerhedsstillelsen som den størst udvisende 
kursværdi af gælden i perioden 11. juni 2014 til og med 8. september 2014, såfremt L 123 § 16, stk. 
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7 finder anvendelse. L 123 § 16, stk. 7 er beskrevet i afsnit 7.1.5. Hermed lempes reglerne for selv-
stændigt erhvervsdrivende, der dermed får mulighed for at ændre virkningstidspunktet til 9. septem-
ber 2014.  
 
7.1.7 Omvalg 
 
Som følge af at lovforslaget L 123 kan medføre, at selvstændigt erhvervsdrivende ønsker at ændre 
dispositioner foretaget vedrørende indkomstårene 2013 – 2015, er muligheden for at foretage om-
valg af selvangivelsen udvidet fra kun at omfatte 2013 til at omfatte indkomstårene 2013 – 2015, jf. 
L 123 § 16, stk. 10. 
 
 
” Skattepligtige, der anvender reglerne i afsnit 1 i virksomhedsskatteloven, kan ændre valg af selvan-
givne oplysninger vedrørende virksomhedsordningen for indkomstårene 2013 til og med 2015. 1. pkt. 
finder ikke anvendelse for indkomståret 2013, hvis omvalget for dette indkomstår medfører, at den 
skattepligtige omfattes af § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014. 1. pkt. finder endvidere ikke 
anvendelse for indkomståret 2013, hvis omvalget medfører, at en allerede negativ saldo på indskuds-
kontoen ultimo indkomståret 2013 forøges. Meddelelse om omvalg, jf. 1. pkt., skal være indgivet til 
told- og skatteforvaltningen senest den 1. juni 2017. ” 
 
 
Omvalg af 2013-selvangivelsen kan dog ikke foretages, såfremt dette medfører, at den selvstændigt 
erhvervsdrivende bliver omfattet af bagatelgrænsen, jf. afsnit 4.4. Omvalg af 2013-selvangivelsen kan 
ej heller foretages, såfremt den selvstændigt erhvervsdrivendes indskudskonto bliver gjort mere ne-
gativ.  
 
7.2 Delkonklusion 

Med L 123 har man fået klarlagt, hvorledes en sikkerhedsstillelse skal foretages ved at præcisere, at 
overførslen til den skattepligtige skal anses for værende en hævning i hæverækkefølgen. Man har 
forsøgt at tilgodese de selvstændigt erhvervsdrivende, der har foretaget dispositioner mellem 11. 
juni 2014 til og med 8. september 2014, ved at give dem mulighed for at udskyde virkningen af loven 
ved at opgøre sikkerhedsstillelsens værdi ud fra deres dispositioner i denne periode. Endvidere har 
man tilgodeset, at selvstændigt erhvervsdrivende, som ønsker at foretage omvalg af dispositioner 
foretaget i 2013 – 2015, kan foretage omvalg på selvangivelsen.  
 
Hvad ’’reparationspakken’’ L 123 af 23. februar 2016 imidlertid ikke tager højde for, er at den selv-
kontrollerende effekt fortsat ikke har den fulde tilsigtede virkning, idet der ikke er foretaget tiltag, 
som regulerer opgørelsen af rentekorrektionen. Man har derfor ikke fået fjernet fordelene ved at 
indskyde privat gæld i VSO – de er blot reduceret.  
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Desuden er de selvstændigt erhvervsdrivende, der har været tvunget til at indskyde udlejningsakti-
viteter i deres VSO, fortsat tvunget til enten at indskyde gælden og blive beskattet af denne som en 
hævning eller blive beskattet som en hævning af sikkerhedsstillelsens værdi. Man har dermed ikke 
fundet en løsning, der kan afhjælpe denne problemstilling, som vil ramme rigtig mange selvstændigt 
erhvervsdrivende.  
 
Som illustreret i afsnit 7.1.1 bliver selvstændigt erhvervsdrivende fortsat dobbeltbeskattet/hævning i 
form af de hævninger, der foretages for at afdrage på en privat gæld, som led i nedbringelse af en 
ulovlig sikkerhedsstillelse. Det vil derfor fortsat være en ulempe at stille sikkerhed i virksomhedsak-
tiver for gæld uden for VSO frem for at hæve likvide midler i virksomheden. 
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8. LØSNINGSFORSLAG 

Som det fremgår af denne hovedopgave, har Lov nr. 992 af 16/9/2014 ikke haft den tilsigtede effekt. 
Der har været mange huller og uklarheder i loven, hvor det har været nødvendigt at søge om bin-
dende svar mv. Endvidere fremgår det af hovedopgaven, at regeringens forsøg på en præcisering af 
loven ved lovforslag L 123 ej heller har klargjort alle elementer til de nye sikkerhedsstillelsesregler. I 
dette kapitel fremsættes løsningsforslag til tilføjelser til regeringens L 123, der kunne afhjælpe nogle 
af de resterende uklarheder og uretfærdigheder.  
 
8.1 Forbud mod indskydelse af privat gæld  

Som beskrevet, havde den selvkontrollerende effekt oprindeligt til hensigt at forhindre indskud af 
privat gæld i VSO. Dette fungerer som illustreret i afsnit 3.2 kun så længe renten er på niveau med 
rentekorrektionssatsen. Med indførelsen af Lov nr. 992 af 16/9/2014 forsøgte man at styrke effekten 
af den selvkontrollerende effekt ved at hæve rentekorrektionssatsen med 3 procentpoint. Imidlertid 
vil der stadig være tilfælde, hvor den selvkontrollerende effekt ikke fungerer optimalt. Det er derfor 
ikke lykkedes at forhindre, at selvstændigt erhvervsdrivende indskyder privat gæld.  
 
Der er i den nuværende formulering af loven ikke et decideret forbud mod at indskyde privat gæld i 
VSO. Det foreslås derfor, at der indføres et 2. pkt. i VSL § 3, stk. 3, hvor følgende tilføjes: 
  
 
’’ Gæld af privat karakter kan ikke fradrages ved opgørelse af indskudskontoen ’’ 
 
 
Selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede har fradraget privat gæld på indskudskontoen, bør der 
etableres særlige overgangsregler for. Overgangsreglerne bør komme ind som VSL § 3, stk. 8 og have 
følgende ordlyd:  
 
 
’’ En skattepligtig, der tidligere har indskudt privat gæld i virksomhedsordningen, skal sikre denne gæld 
er afviklet inden 1. januar 2018. Afvikler den skattepligtige ikke den private gæld, kan der ikke foretages 
foreløbig beskatning af virksomhedsindkomsten. ’’  
 
 
Ved disse to tiltag løses problemstillingerne ved at fjerne muligheden for, at selvstændigt erhvervs-
drivende må indskyde ny privat gæld i VSO. Desuden neutraliseres fordelene for de selvstændigt 
erhvervsdrivende, som har indskudt privat gæld før lovens indførsel, ved at fjerne muligheden for at 
opspare overskud, samtidig med at der beregnes en rentekorrektion.  



Side 74 af 85 
 

8.2 Modregning af gæld ved indskud af ejendom   

I delkonklusion 7.2 anføres det, at L 123 ikke tilgodeser selvstændigt erhvervsdrivende, der er tvunget 
til at indskyde deres udlejningsaktiviteter i VSO. Problemet opstår ved, at ejendommen skal indsky-
des jf. VSL § 3, stk. 1, idet denne overgår til erhvervsmæssigt brug, mens den tilhørende gæld ind-
regnes efter VSL § 4 a, stk. 1, da der her er tale om et kontant beløb. Det foreslås derfor, at følgende 
indsættes som 2. pkt. i VSL § 3, stk.1: 
 
 
’’ Dog kan gæld tilknyttet indskudte aktiver modregnes ved opgørelse af indskudskontoen.’’ 
 

 
Argumentet, for at gælden skal være tilladt at indskyde i VSO på trods af argumenterne givet i afsnit 
8.1, er, at det vurderes, at gælden anses for værende erhvervsmæssig, idet det tilhørende aktiv over-
går til erhvervsmæssig anvendelse. Hensigten er at skabe en symmetri i lovens anvendelse. På denne 
måde sikrer man, at de nye tiltag ved beskatning af sikkerhedsstillelser, ikke berør selvstændigt er-
hvervsdrivende, der ikke har ønsket at anvende VSO utilsigtet, se afsnit 5.1.1.  
 
Grundlaget for denne tilføjelse er, at selvstændigt erhvervsdrivende, der aldrig har haft til sinde at 
anvende VSO utilsigtet og altid har fuldt rådgiveres råd og vejledning, ikke skal rammes af de nye 
regler, som vil have store skattemæssige konsekvenser jf. beregningerne i afsnit 6.1.  
 
8.3 Afvikling af sikkerhedsstillelse under bagatelgrænse   

Som det er konstateret i afsnit 4.5, vil selvstændigt erhvervsdrivende ikke blive ramt af de nuværende 
regler eller forslag i L 123, hvis den numeriske værdi af indskudskontoen, tillagt sikkerhedsstillelsens 
værdi, ikke overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kr., og denne værdi ikke efterfølgende gøres mere 
negativ. Der er derfor fortsat en gruppe af selvstændigt erhvervsdrivende, der fortsat vil kunne an-
vende VSO utilsigtet. Det foreslås derfor, at § 3 stk. 6 i Lov nr. 992 af 16/9/2014 ophæves.  
 
Det vurderes ikke, at der er belæg for, at nogle skal have mulighed for at foretage den utilsigtede 
anvendelse af VSO, mens andre bliver ramt af en hård beskatning. De selvstændigt erhvervsdrivende, 
der har en sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014, og som nu bliver omfattet af bagatelgrænsen, har 
samme afviklingsfrist som de selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke omfattes af grænsen. Det er 
derfor ikke nødvendigt at indføre særbehandling for nogle, blot fordi deres sikkerhedsstillelse er 
under et vist beløb.  
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8.4 Delkonklusion 

Det vurderes, at de ovenstående tiltag vil mindske de problemer, som det tidligere er konkluderet, 
at der stadig vil stå tilbage efter L 123, såfremt denne bliver vedtaget. Der er dog stadig en tidsfrist 
den 31. december 2017, som er afgørende at tage højde for, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende 
har behov for at forlænge eller erstatte en eksisterende sikkerhedsstillelse, som det er beskrevet i 
afsnit 5.4. 
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9. KONKLUSION 

I 1987 indførte man en skattereform for at reducere marginalskatten ved at opdele indkomsten i 
personlig indkomst og kapitalindkomst. For at bevare de selvstændigt erhvervsdrivendes mulighed 
for at opnå fuld skattemæssig værdi af erhvervsmæssige renter indførtes reglerne omkring VSO. 
Hovedelementerne i denne ordning er: 

• Indskudskontoen – et udtryk for de nettoaktiver den erhvervsdrivende indskyder ved indtræ-
delse i VSO. 

• Kapitalafkast – Beregnes af kapitalafkastgrundlaget og overføres fra personlig indkomst til 
kapitalindkomsten og beskattes dermed lempeligere. 

• Rentekorrektion – Har til formål at forhindre indskud af privat gæld i VSO. Omvendt kapital-
afkast beregnes rentekorrektionen og overføres fra kapitalindkomst til personlig indkomst og 
beskattes dermed hårdere. 

• Opsparet overskud – En del af overskuddet, der kun beskattes med en foreløbig skat svarende 
til den gældende selskabsskatteprocent og opspares i VSO. 

• Hæverækkefølgen – En bestemmelse af i hvilken rækkefølge midler hævet fra virksomheden 
foretages.  

• Mellemregningskonto – Den selvstændigt erhvervsdrivendes mulighed for overførsler til virk-
somheden uden om indskudskontoen. 

• Hensættelse til senere hævning – Mulighed for den selvstændigt erhvervsdrivende til at hen-
sætte et beskattet beløb, for optimering af hævninger til topskattegrænsen. 

Fordelene ved VSO er mulighed for fuld skattemæssig værdi af renteudgifter og mulighed for op-
sparing af overskud herunder optimering af indkomsten. Ulemperne ved VSO er, at der er visse krav, 
der skal overholdes ved anvendelse i forhold til bogføring samt indskud af alle virksomheder. Endvi-
dere kan der være større administrative byrder herved. Opsparing i virksomheden kan både være en 
fordel og en ulempe. Dette afhænger af udviklingen i skattesatserne. 

VSO har imidlertid været anvendt utilsigtet i form af, at selvstændigt erhvervsdrivende har indskudt 
privat gæld i virksomheden eller stillet sikkerhed for deres private gæld i virksomhedens aktiver. 
Skattereformen i 1987 forsøger at kontrollere dette med rentekorrektionen – den såkaldte selvkon-
trollerende effekt, som skulle udligne fordelene ved det rentefradrag, der opnås ved indskydelse af 
privat gæld. Indskydelse af privat gæld i alternative former, som f.eks. krydsende kautioner, kan i 
visse situationer også anses for værende en sikkerhedsstillelse. For at komme denne utilsigtede an-
vendelse til livs indførte man Lov nr. 992 af 16/9/2014.  

Lovens hovedtiltag, i forhold til VSO, har været en øgning af rentekorrektionssatsen med 3 procent-
point for at styrke den selvkontrollerende effekt. Desuden har man indført en opsparingsbegræns-
ning, som skal forhindre selvstændigt erhvervsdrivende med en negativ indskudskonto i at kunne 
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spare op i VSO. Der er dog mulighed for ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen samt omgø-
relse af dispositioner foretaget med selvangivelsen 2013. 

For at forhindre, at virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld, har man med Lov nr. 
992 16/9/2014 indført regler, som skal beskatte en sikkerhedsstillelse som en overførsel fra virksom-
heden til den skattepligtige. Sikkerhedsstillelsens værdi opgøres som den laveste værdi af gældens 
kursværdi og sikkerhedsstillelsens størrelse. Der er dog indført visse undtagelser således, at beskat-
ning ikke gøres gældende for sikkerhedsstillelser… 

• … der er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 
• … i blandede benyttede ejendomme, såfremt gælden ikke overstiger den private del af ejen-

dommen. 
• … som foretages som erstatning for en eksisterende sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014, hvis 

denne foretages i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017 og beløbsmæssigt ikke over-
stiger den eksisterende.  

Der er indført en overgangsperiode frem til 31. december 2017 til afvikling af eksisterende sikker-
hedsstillelser. Hvis en sikkerhedsstillelse ikke er afviklet senest pr. denne dato, bliver den selvstændigt 
erhvervsdrivende ramt af opsparingsbegrænsningen. Der er dog indført en bagatelgrænse, der be-
stemmer, at sikkerhedsstillelser eksisterende 10. juni 2014, hvor sikkerhedsstillelsens værdi tillagt 
numerisk værdi af evt. negativ indskudskonto, udgør under 500.000 kr. ikke omfattes.  

Der har i Lov nr. 992 af 16/9/2014 været uklarheder om, hvordan ordlyden flere steder i loven skal 
fortolkes. Der er i den forbindelse blandt andet søgt SKAT om bindende svar på følgende områder: 

• Hvorvidt en sikkerhedsstillelse er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposi-
tion? 
Der lægges vægt på, om der er tale om løbende samhandel, samt om betingelserne for sikker-
hedsstillelser foregår på armslængde vilkår, og at begge betingelser skal være opfyldt, for at SKAT 
anser dispositionerne foretaget som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

 
• Hvordan den private del af en bolig i en blandet benyttet ejendom skal opgøres? 

Opgøres som den offentlige vurdering med tillæg af efterfølgende forbedringer (kontant) eller 
den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for den skatteplig-
tige.  

 
• Hvorvidt bankernes modregningsadgang kan anses for værende en sikkerhedsstillelse? 

Der lægges vægt på hvorvidt samme aftale kunne være opnået uden bankens kendskab til virk-
somhedens midler / værdier. 
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• Hvornår en ny sikkerhedsstillelse er en erstatning for en eksisterende?  
SKAT lægger vægt på, at den ikke overstiger værdien af den opgjorte sikkerhedsstillelse pr. 10. 
juni 2014. Hensigten er, at den selvstændigt erhvervsdrivende skal have mulighed for at opnå 
mere gunstige forhold i forbindelse med afvikling af en sikkerhedsstillelse. 

 
• Om overførsel til den skattepligtige skal foregå i eller udenfor hæverækkefølgen? 

SKAT lægger i betænkningen til lovforslaget vægt på, at en fiktiv hævning af en sikkerhedsstillelse 
skal foregå udenfor hæverækkefølgen. Skatterådet underkender dog her SKAT og mener, at hæv-
ningen skal være en del af hæverækkefølgen i VSL § 5. Vores beregninger med udgangspunkt i 
de ovenstående eksempler viser, at det ville have store skattemæssige konsekvenser, hvis en hæv-
ning foretages udenfor hæverækkefølgen frem for i hæverækkefølgen.  

For at afklare nogle af uklarhederne de selvstændigt erhvervsdrivende har oplevet og været nødsaget 
til at søge bindende svar omkring, har den nuværende Skatteminister, Karsten Lauritzen, foreslået en 
reparationspakke i form af L 123. Flere af paragrafferne er en erstatning af de eksisterende, men de 
væsentligste ændringer er;  

• at præcisere formuleringen om overførsel til den skattepligtige (skal foregå i hæverækkeføl-
gen).  

• at opgørelsestidspunktet for en eksisterende sikkerhedsstillelse kan udskydes til den 8. sep-
tember 2014.  

• at hvis en selvstændigt erhvervsdrivende har været nødsaget til at tvangsindskyde en udlej-
ningsejendom i VSO, har gælden tidligere også været beskattet som en sikkerhedsstillelse, 
efter indførslen af VSL § 10, stk. 6. Der er nu indført mulighed for at modregne gælden i den 
indskudte værdi af ejendommen, såfremt gælden indskydes samme indkomstår. Der vil dog 
stadig ske beskatning af gælden efter VSL § 5.  

• at kapitalafkastgrundlaget skal reduceres med en værdi svarende til sikkerhedsstillelsen det 
efterfølgende år. Dette er indført for at udligne fordelene ved at lade f.eks. likvider stå til 
sikkerhed for gæld uden for VSO frem for at foretage hævninger på almindelig vis, idet det 
tidligere kun var en faktisk hævning, der førte til reduktion af kapitalafkastgrundlaget.  

• en udvidelse af mulighederne for omvalg til 2013-2015. 
 
L 123 efterlader fortsat ’’huller’’ i VSL, således at anvendelsen af VSO kan foretages utilsigtet. Man 
bør indføre et forbud mod indskydelse af privat gæld, hvilket på nuværende tidspunkt ikke eksisterer 
i loven, da lovgiver mener, at den selvkontrollerende effekt forebygger dette. Endvidere bør mulig-
heden for modregning af gæld ved indskud af ejendom være en mulighed, såfremt den selvstændigt 
erhvervsdrivende er tvunget til at indskyde en udlejningsejendom. Dette er for at løse problemstil-
lingen i den situation, hvor selvstændigt erhvervsdrivende er nødt til at tvangsindskyde udlejnings-
aktiviteter uden mulighed for at undgå beskatning ved indskydelse af gæld (en hævning) eller at lade 
ejendommen stå til sikkerhed for privat gæld og dermed blive beskattet af sikkerhedsstillelsen. Til 
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sidst foreslås, at bagatelgrænsen afskaffes, idet det ikke vurderes, at der er belæg for, at nogle be-
skattes hårdt af en sikkerhedsstillelse, mens andre undgår dette.  
 
På baggrund af ovenstående vurderes, at Lov nr. 992 af 16/9/2014 ikke i sig selv har forhindret util-
sigtet anvendelse af VSO.  
 
I forhold til indskydelse af privat gæld, vurderes det ikke, at den øgede rentekorrektionssats tilstræk-
keligt forhindrer indskydelse af privat gæld baseret på vores beregninger i hovedopgaven.  
 
I forhold til sikkerhedsstillelser for gæld uden for VSO i virksomhedens aktiver, vurderes reglerne ikke 
at være lige for alle. Som beskrevet vil selvstændigt erhvervsdrivende med sikkerhedsstillelser under 
500.000 kr. under forudsætningerne nævnt i afsnit 8.3, ikke blive berørt af de nye regler. Derimod vil 
selvstændigt erhvervsdrivende, som omfattes af VSL § 10, stk. 6, rammes af en urimelig hård beskat-
ning.  
 
L 123 afhjælper nogle af problemstillingerne, som Lov nr. 992 af 16/9/2014 har efterladt åbentstå-
ende. Dog ikke problemerne i forhold til indskydelse af privat gæld, indskydelse af udlejningsejen-
dom samt urimeligheden ved bagatelgrænsen.  
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10. PERSPEKTIVERING 

Et alternativ til at drive virksomhed i personligt regi er at drive sin virksomhed i selskabsform. Et 
selskab er en selvstændig juridisk enhed. Der er begrænset hæftelse for ejeren i form af selskabska-
pitalen, hvorimod en selvstændigt erhvervsdrivende med personlig virksomhed hæfter med hele sin 
formue. Skattemæssigt er der ligeledes total opdeling mellem privatøkonomi og virksomhedens 
økonomi, når virksomheden drives i selskabsform.38  
 
Der gælder også for selskaber særlige regler i forhold til at overføre midler fra selskabet til ejeren og 
for sikkerhedsstillelser i selskabets aktiver for ejerens private gæld.  
 
10.1 Ulovlige kapitalejerlån 

Når en virksomhed drives i selskabsform er mulighederne for overførsel af midler fra selskabet til 
kapitalejeren, jf. SEL § 179: 
 

• Ordinært udbytte 
• Ekstraordinært udbytte 
• Udlodning ved nedsættelse af selskabskapitalen 
• Udlodning ved selskabets opløsning 
 

Desuden kan der ske almindelig aflønning af selskabets ledelse. Lønnen skal dog afspejle den reelle 
arbejdsindsats jf. SEL § 138. Det er selskabets pligt at sørge for indeholdelse af relevante kildeskatter, 
jf. KSL § 49, stk. 1 og § 65, stk. 1.  
 
Selskabet må gerne have en gæld til kapitalejeren. Overførsler, der nedbringer denne gæld, anses 
ikke for værende ulovlige. Det gælder, at der ikke må eksistere et tilgodehavende hos kapitalejeren 
i selskabet. Der må således ikke, hverken direkte eller indirekte, stilles midler til rådighed, ydes lån 
eller stilles sikkerhed for kapitalejere eller ledelse med bestemmende indflydelse, eller til nærtstående 
til disse. I dette tilfælde vil der være tale om et ulovligt kapitalejerlån jf. SEL § 210.  
 
De selskabsretlige konsekvenser ved et ulovligt kapitalejerlån jf. ovenstående er, at der vil blive pålagt 
en rente efter SEL § 215, hvilket vil udgøre 10,2 %39 årligt, samt at lånet skal tilbagebetales. Desuden 
vil lån i strid med SEL § 210 kunne straffes med bøde jf. SEL § 367, stk. 1, hvorfor der i selskabets 
årsrapport vil gives supplerende oplysning om, at selskabets ledelse vil kunne ifalde ansvar.  
 

                                                 
38 http://www.bdo.dk/faglig-info/publikationer/skat-og-moms/personlig-virksomhed-eller-selskab/  
39 Lov om renter § 5, stk. 1+2 + 2% 

http://www.bdo.dk/faglig-info/publikationer/skat-og-moms/personlig-virksomhed-eller-selskab/
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Frem til 2012 var det kun ovenstående selskabsretlige regler der regulerede forhold vedrørende 
ulovlige kapitalejerlån. Da der var tendens til, at flere kapitalejere i årene før 2012 anvendte de ulov-
lige kapitalejerlån som et skattefrit alternativ til den skattepligtige udlodning af udbytte, besluttede 
Folketinget i 2012 at indføre regler om beskatning af ulovlige kapitalejerlån.40 Skattemæssigt er de-
finitionen på et ulovligt kapitalejerlån defineret i LL § 16 e. Der er ligeledes her tale om direkte eller 
indirekte lån til fysiske personer med bestemmende indflydelse. Det er således de samme personer 
der omfattes, som dem der omfattes af SEL § 210. Den væsentlige forskel er, at ”lånet” skattemæssigt 
ikke betragtes som et lån, men som en hævning uden tilbagebetalingspligt, som derfor skal beskat-
tes.  
 
Da der skatteretligt ikke er tale om et lån, vil den tilbagebetaling, som selskabsretligt stadig er på-
krævet, i udgangspunktet være at anse som et skattepligtigt tilskud til selskabet. Man har dog fast-
lagt i LL § 16 e, stk. 2, at tilbagebetalingsbeløbet ikke skal medtages i opgørelsen af selskabets skat-
tepligtige indkomst. Dog har det, at der skatteretligt ikke er tale om et lån, den konsekvens, at renten, 
som kapitalejeren skal betale selskabet, vil være skattepligtig for selskabet, da denne ikke omfattes 
af LL § 16 e, stk. 2, og derfor betragtes som et tilskud, men ikke er fradragsberettiget hos kapitaleje-
ren41.  
 
Selvom der selskabsretligt er krav om tilbagebetaling, kan dette skattemæssigt ikke anbefales, da 
der i så fald opstår en dobbeltbeskatning. Denne situation opstår, fordi en efterfølgende overførsel 
af beløbet på korrekt vis igen vil være med beskatning som løn eller udbytte, og der derfor sker 
beskatning af samme beløb én gang til. For at udligne den selskabsretlige gæld vil der i stedet kunne 
foretages en udlodning af fordringen, der skatteretligt ikke medfører beskatning. 
 
Der er en retfærdighed i bestemmelsen ved, at den omfatter de overførsler, der sker til kapitalejeren, 
og som der skulle betales skat af, såfremt dette var sket efter de almindelige bestemmelser, som er 
oplistet tidligere i dette afsnit. Dog omfatter LL § 16 e også sikkerhedsstillelser i lighed med de be-
stemmelser, der gælder i VSL § 10, stk. 6, og der vil derfor være kapitalejere, der skal betale en høj 
skat af et beløb, som aldrig fysisk har været overført til dem. Dette skyldes, at man ikke ønsker kapi-
talejerne skal udnytte selskabets aktiver for at kunne opnå f.eks. kredit i pengeinstitutter, eller lavere 
rente, i stedet for at modtage midler efter reglerne - skattepligtigt. Incitamentet minder derfor om 
Skatteministerens begrundelse for indførsel af reglerne i VSO med Lov nr. 992 af 16/9/2014. 
 
Beskatningen skal ske som løn eller udbytte. Det gælder dog stadig, at lønnen skal svare til den 
arbejdsindsats, der leveres, jf. SEL § 138, samt at udbyttet skal være forsvarligt, jf. SEL § 179, stk. 2. 
Fordelen ved at beskatte som løn er, at selskabet har fradrag for denne løn ved opgørelse af den 
skattepligtige indkomst. Problemet vil dog være, at det oftest er svært at forsvare, at beløbet afspejler 

                                                 
40 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.B.3.5.3.3 
41 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.B.3.5.3.3 
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den reelle arbejdssats, hvis der er tale om store beløb. Som tidligere nævnt, skal selskabet tilbage-
holde kildeskatter. Det er derfor selskabet, der skal foretage afregningen med SKAT. Det er vigtigt, 
at kapitalejeren indbetaler kildeskatten til selskabet inden udløb af selvangivelsesfristen for det på-
gældende indkomstår, hvor den ulovlige overførsel til kapitalejeren har fundet sted. Såfremt selska-
bet har afregnet kildeskatten med SKAT, men kapitalejeren ikke har overført kildeskattebeløbet inden 
selvangivelsesfristen, medfører dette, at der er tale om et nyt lån, der så skal afregnes kildeskat af 
igen. 
 
Reglerne om beskatning af ulovlige kapitalejerlån gælder fra 14. august 2012, hvor lovforslaget til 
den senere Lov nr. 926 af 18/9/2012 blev fremsat. Der er derfor ikke nogle konsekvenser for dispo-
sitioner foretaget tilbage i tid, på samme måde som selvstændigt erhvervsdrivende i VSO kan ram-
mes af opsparingsbegrænsning, hvis de ikke har afviklet sikkerhedsstillelsen inden for afviklingspe-
rioden. Det har for ulovlige kapitalejerlån ikke været nødvendigt at indføre overgangsregler, da der 
skattemæssigt er tale om hævninger, og beskatningen derfor sker på det tidspunkt, hvor overførslen 
eller sikkerhedsstillelsen finder sted, hvilket også er årsagen til, at dispositioner foretaget tilbage i tid 
ikke omfattes.42 
 
Ligesom ved reglerne i VSL § 10, stk. 7-9, er der visse undtagelser til LL § 16 e. Disse undtagelser er43: 
 

•  Lån der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 
•  Sædvanlige lån fra pengeinstitutter. 
•  Lån til selvfinansiering som nævnt i SEL § 206, stk. 2. 

 
Som det fremgår af ovenstående tre undtagelser, minder punkt 1 meget om reglerne i VSL § 10, stk. 
7, der ligeledes bestemmer, at sikkerhedsstillelser foretaget i en sædvanlig forretningsmæssig dispo-
sition ikke bliver omfattet af hovedreglen. I den juridiske vejledning om ulovlige kapitalejerlån er 
sædvanlige forretningsmæssige disposition eksemplificeret som lån, der opstår som led i kapitaleje-
rens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår. Der lægges derfor også her 
vægt på, at der foregår løbende samhandel og at dette foretages på armslængde vilkår. Overordnet 
forstås begrebet derfor på samme måde som i VSL, jf. afsnit 5.1.  
 
Der er mulighed for omgørelse, hvis der er tale om overførsler, der kan defineres som en fejlekspe-
dition.  
 
Som det fremgår af det bindende svar i afsnit 5.5.1, har man i Skatterådets behandling af sikkerheds-
stillelser i VSO lænet sig op ad reglerne om ulovlige kapitalejerlån og lægger vægt på, at de to 
regelsæt skal være så ens som mulige. Som det fremgår af dette kapitel, er der mange ligheder 

                                                 
42 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.B.3.5.3.3 
43 Den Juridiske Vejledning, 2016-1, C.B.3.5.3.3 
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mellem regelsættene omkring ulovlige kapitalejerlån og beskatning af sikkerhedsstillelser i VSO. Lig-
hederne ses blandt andet ved den ens hensigt ved, at lovgiver ikke ønsker, at man kan stiller sikker-
hed i en virksomheds aktiver for gæld uden for VSO frem for at overføre beløb skattepligtig på lovlig 
vis. Ligeledes undtager man i begge regelsæt dispositioner foretaget i sædvanlig forretning.  
 
10.2 Virksomhedsomdannelse  

Som nævnt er selskabsform et alternativ til at drive virksomhed i personligt regi. Ønsker man at 
omdanne personlig virksomhed til selskabsform, kan det ske i form af en virksomhedsomdannelse.  
 
En omdannelse kan ske på to måder: skattefrit eller skattepligtigt. Ved en skattepligtig omdannelse 
stilles ejeren, som hvis virksomheden var solgt til en fremmed. Det vil sige, der skal opgøres en han-
delsværdi af aktiverne, og der skal ske beskatning af fortjeneste samt opsparet overskud, hvilket kan 
blive omkostningsfuldt. Ved en skattefri omdannelse skal værdien ligeledes opgøres, men beskat-
ningen finder først sted ved afståelse af aktierne/anparterne i selskabet. Til gengæld skal nettovær-
dien udgøre aktier/anparter i selskabet, mens der ved skattepligtig omdannelse kan fastsættes en 
selskabskapital og resten af beløbet kan hensættes som en mellemregning med kapitalejeren, der 
kan hæves skattefrit efterfølgende, da dette er beskattet ved omdannelsen.44 
 
For at foretage en skattefri omdannelse er der visse betingelser, der skal være opfyldt. Det er her 
afgørende, om virksomheden har negativ indskudskonto, da en skattefri omdannelse kun kan finde 
sted såfremt indskudskontoen er positiv før modregning af opsparet overskud. 
 
Selvom reglerne ved at drive virksomhed i selskabsform kan virke mindre komplicerede og sikrere 
grundet begrænset hæftelse for kapitalejer, er der dog stadig visse fordele ved at drive sin virksom-
hed i personligt regi: 
 
• Et selskabs regnskab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og vil efterfølgende være offentligt 

tilgængeligt. 
• Et underskud kan i en personlig virksomhed modregnes i anden indkomst hos den selvstæn-

digt erhvervsdrivende og dennes ægtefælle, mens et underskud i et selskab er låst til selskabets 
juridiske enhed eller dettes sambeskatningskreds.  

• Der vil ved omdannelse opstå omkostninger til revisor og advokat i forbindelse med udarbej-
delse af stiftelsesdokumenter, åbningsbalance, opgørelse af anparterne/aktiernes anskaffelses-
sum m.v. 
 

Det vil derfor altid være en konkret vurdering af den selvstændigt erhvervsdrivendes forhold, som vil 
være afgørende for hvilken virksomhedsform, der vil være mest fordelagtig for personen.   

                                                 
44 http://www.bdo.dk/faglig-info/publikationer/skat-og-moms/personlig-virksomhed-eller-selskab/  
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