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1. Indledning 

I mange iværksætteres tilfælde, er det at starte en virksomhed op, ensbetydende med en masse forskellige 

udfordringer. Det kan være alt fra driftslige problemstillinger til administrative udfordringer. En af de 

udfordringer, der kommer i første række er, når den pågældende iværksætter skal vælge hvilken 

selskabsform, virksomheden skal drives i. Ved valg af selskabs-/ organisationsformen er der både retslige og 

skattemæssige forhold der skal inkluderes i overvejelserne. Eksempelvis om virksomheden skal drives som 

en personlig virksomhed (enkeltmandsvirksomhed, interessentskab m.fl.) eller som et kapitalselskab 

(Iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab, m.fl.).  

Dansk ret tillader som udgangspunkt frit valg af selskabs-/ organisationsform for den erhvervsdrivende. Der 

er få undtagelser hvor en selskabs-/ organisationsform er påbudt eller forbudt. Eksempelvis er 

pengeinstitutter påbudt at drive selskab som aktieselskab,1 og for et landbrug er der forbud mod at drive 

virksomhed som et kommanditselskab (dog muligt med tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen2).  

Siden finanskrisen begyndte i Danmark i 2008, er mange virksomheder gået konkurs. Det første reelle tegn 

på krisen i Danmark var, da Roskilde Bank gik konkurs i august 2008.3 I 2015 er man begyndt at se flere tegn 

på, at vi i Danmark er ved at være på vej ud af krisen. Eksempelvis er ledigheden faldet i forhold til år 2010 

og 2011, hvor der var henholdsvis 871.000 og 883.000 ledige, mens tallet for det første halvår af 2015 er på 

369.000 ledige.4 Samtidig er boligpriserne flere steder på samme niveau som før krisen, nogle endda 

højere, og så er der langt færre konkurser end de tidligere år.5 

For den som ønsker at stifte virksomhed, er det vigtigt, at have en seriøs og gennemarbejdet 

forretningsplan samt at have lagt et budget. Dette er med til at give virksomheden en god start. Det værste 

der kan ske er at virksomheden går konkurs, og her vil valget af selskabs-/ organisationsform have stor 

betydning.  

Formålet med denne opgave er at anskueliggøre regelsættene for de forskellige selskabsformer samt at 

fremhæve de forskellige faktorer, en iværksætter særligt skal være opmærksom på, inden den endelige 

beslutning træffes. Med informationerne fra denne opgave, skal iværksætteren kunne få overblik og 

vurdere fordele og ulemper ved et valg af virksomhed, enten som kapitalselskab eller personlig virksomhed.  

                                                           
1
 www.skat.dk   

2
Jensen og Nielsen – Nyt om ejerformer i landbruget – side 15  

3
 www.faktalink.dk  

4
 www.statistikbanken.dk    

5
 Statistik over konkurser, se bilag 1. 

http://www.skat.dk/
http://www.faktalink.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
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Gennem en case, vil jeg anskueliggøre de omfattende selskabs- og skatteretsregler, så de bliver 

eksemplificeret og gjort mere konkrete, og dermed lettere for iværksætteren i casen at tage en beslutning. 

1.1. Målgruppe 

Målgruppen for denne afsluttende opgave på HDR er iværksættere. Formålet med opgaven er dermed 

også, at opgaven skal kunne bruges som en inspirationskilde, for personer der ønsker at stifte en 

virksomhed. Opgaven vil derfor belyse de scenarier, som en iværksætter ofte bliver stillet overfor.  

1.2. Problemformulering 

Som beskrevet kort i indledningen er den overskyggende udfordring, at iværksættere allerede inden 

opstarten skal vælge selskabs-/ organisationsform. Denne opgave skal hjælpe iværksætteren til at få et 

overblik over de selskabsretslige og skattemæssige fordele og ulemper, der er ved de enkelte selskabs-/ 

organisationsformer. Disse er dog ikke de eneste udfordringer en iværksætter står over for. Andre forhold 

som behæftelsesvilligheden og personlige forhold m.m. hos iværksætteren skal også betragtes som 

væsentlige udfordringer, som skal afgøres inden valget.  

Det er oftest ikke muligt at kunne overskue og have alle informationer ved en virksomheds begyndelse. 

Derfor kan det være afgørende for iværksætteren, at have mulighed for at kunne sammenligne de 

forskellige selskabs-/ organisationsformer.  

Det, at skulle vælge en selskabs-/ organisationsform, rejser nogle spørgsmål til stifteren, da det er 

afgørende for virksomhedens fremtid. Eksempelvis ”hvilken betydning, har den ene selskabs-/ 

organisationsform frem for den anden, for ejeren/ ejerne?” eller ”hvordan kan den ene eller anden 

selskabs-/ organisationsform have betydning for, hvordan interessenter vil vurdere virksomheden?”. Det 

skal dog nævnes, at muligheden for at skifte fra personlig virksomhed til selskabsform på et senere 

tidspunkt af virksomhedens levetid er til stede. 

 1.2.1. Problemdefinition 

Ovenstående fører frem til det overordnede hovedspørgsmål:  

Hvilken selskabs-/ organisationsform vil være bedst for iværksætteren i en given case, ved opstart af 

virksomheden? 
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1.2.2. Undersøgelsesspørgsmål 

Problemformuleringen operationaliseres ved følgende underspørgsmål: 

- Hvilke selskabs-/ organisationsformer har en iværksætter mulighed for at drive virksomhed i?  

- Hvilke virksomhedsretlige og skattemæssige forhold gælder for personlig virksomhed? 

- Hvilke selskabsretlige og skattemæssige forhold gælder for kapitalselskaber? 

- Hvilke fordele og ulemper er der ved at vælge personlig organisationsform frem for 

kapitalselskabsform og omvendt?  

- Hvilke selskabsretslige overvejelser skal en iværksætter gøre sig ved en konkret case virksomhed? 

- Hvilke skattemæssige overvejelser skal en iværksætter gøre sig ved en konkret case virksomhed? 

- Ved en sammenligning vil der for casen så være en selskabs-/ organisationsform som passer bedst?    

1.3. Metodevalg 

Problemformuleringen er der hvor opgavens udgangspunkt ligger. For at kunne svare på 

problemformuleringen og nå frem til en overbevisende konklusion med det relativ bedste svar på 

problemstillingen, skal en masse data bearbejdes. Dette foregår ved at teorien omkring emnet gennemgås 

hvor mest relevante for case virksomheden vil blive uddybet i opgaven, resten afgrænses der fra i afsnit 1.4 

Afgrænsning.  

Metoden i opgaven afspejler en deduktiv tilgang. Denne deduktive metode, vil medføre en specifik 

gennemgang af love og regler samt teoretiske overvejelser herom. Dette vil udledes til en case, som vil 

blive analyseret empirisk.  Den empiriske analyse bygger på de indsamlede og registrerede data i form af 

tekst og tal. De indsamlede data vil repræsentere både kvantitative og kvalitative data. Der anvendes 

samtidig både primære og sekundære data. De primære data udgør hovedsageligt de officielle lovtekster, 

som også kan betragtes som kvalitative data. Det meste af det anvendte data i denne opgave er sekundær 

data. Den information som er brugt er hentet fra forskellige fagbøger, relevante skolebøger, artikler samt 

diverse hjemmesider. Dette kan samtidig betragtes som kvalitative data, da de giver dybde og 

helhedsforståelse. De forskellige statistikker og tal som anvendes i opgaven, er kvantitative data.  

For at give læseren et overblik over opgavens metodeanvendelse skitseres her opgavens struktur. 

Strukturen i opgaven består af fire dele, en indledende del, en teori del, en case del og til sidst en 

konklusions del. Nedenstående er de fire dele uddybet.  
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1.3.1. Indledende del 

Den indledende fase i opgaven er med til at rette fokus på, hvad opgaven omhandler. Her er der blevet 

stillet flere undersøgelsesspørgsmål, som skal hjælpe til med at finde svar på den overordnede 

problemstilling. Det vil også være i denne fase af opgaven, hvor afgrænsningerne finder sted. Dette er med 

til at snævre opgaven ind, så den ikke bliver for generel. 

1.3.2. Teori del 

I starten af teorien beskrives nogle af de personlige organisationsformer. Derefter beskrives teorien 

omkring nogle forskellige kapitalselskabsformer. Begge teorier vil indeholde de forskellige forhold som 

spiller ind, inden et valg af selskabs-/ organisationsform skal afgøres. Her vil det være de skattemæssige 

samt selskabsretslige forhold, der bliver gennemgået. Endvidere vil nogle ekstraordinære forhold blive 

gennemgået, da disse også skal tages i betragtning inden der træffes et valg om selskabsform. Teorien vil 

bestå af både primære og sekundære data samt kvalitative og kvantitative data.  

1.3.3. Case del 

I opgaven opstilles en case virksomhed, som skal være med til at eksemplificere de forskellige forhold af 

teorien. Case delen tager udgangspunkt i teorien og sammenholdes med case virksomheden. Her vil de 

vigtige aspekter blive analyseret og gennemgået inden for de forskellige selskabs-/ organisationsformer. 

Analysen af valget foregår ved at kigge på de forskellige fordele og ulemper ved de forskellige 

selskabsformer. Først analyseres de personlige organisationsformer, dernæst kapitalselskabsformerne. 

Hertil foretages en sammenligning af den personlige virksomhed kontra et kapitalselskab.  

1.3.4. Konklusions del 

Til sidst i opgaven vil en samlet vurdering af analyserne opsummere den bedste måde at svare på 

problemformuleringen. Dette vil resultere i en endelig konklusion. Konklusionen vil opsummere de 

beskrevne problemstillinger og blive fulgt op med en perspektivering for andre løsningsmodeller 

 

 

 



HD(R) afsluttende hovedopgave 2015 

 

Side 5 af 96 
 

1.3.5. Struktur 

Den nedenstående figur viser en samlet oversigt over opgavens struktur.  

 

 

Figur 1. Kilde: Egen tilvirkning.  

1.3.6. Dataindsamling og kildekritik 

Det primære formål med opgaven er, at få svaret på hovedspørgsmålet i problemformuleringen. Derfor er 

alle data, som anvendes i denne opgave, udvalgt på baggrund af deres væsentlighed og relevans til 

besvarelse af hovedspørgsmålet.  

Kilderne som anvendes i opgaven er alle af forskellig karakter. Det er derfor vigtigt at forholde sig kritisk til 

relevansen og validiteten i dataene. De primære data anvendes direkte fra lov tekster, hvilket derfor må 

antages at have en høj grad af validitet. Der anvendes data fra forskellige hjemmesider, hvorfor der altid 

skal være en vis kritik af validiteten af disse informationer. Flere af de anvendte hjemmesider er fra 

offentlige instanser, hvorfor det må antages at validiteten også her er høj. Andre data stammer fra bl.a. 

artikler og bøger. Disse informationskilder har ikke på samme måde en høj grad af validitet, eller relevans, 

men der vil dog forekomme et udpluk af disse data.  
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1.4. Afgrænsning 

Valget om kun at skrive om nogle af de forskellige selskabsformer skyldes, at det er mest relevant at 

beskrive IVS, ApS og A/S, grundet disse er de mest anvendte selskabsformer i Danmark. Det samme gælder 

de personlige organisationsformer. Her vil enkeltmandsvirksomheden og interessentselskab blive 

gennemgået og ikke andre, igen grundet disse er mest anvendt.6  

Da hovedspørgsmålet lyder på hvilken selskabs-/organisationsform der vil være bedst ved opstart, lægges 

der fokus på en iværksætter, som skal starte en ny virksomhed. Derfor vil omstrukturering af virksomhed til 

selskab ikke blive gennemgået. Omstrukturering ved omdannelse vil kun kort blive nævnt i analysen, da 

muligheden er til stede.  

Det afgrænses til kun at omhandle én virksomhed for den selvstændige. Da den typiske iværksætter oftest 

kun starter én virksomhed indeholdende samtlige aktiviteter, vil der ikke blive fokuseret på drift af flere 

virksomheder.   

De skattepligtige personer i casen vil blive betragtet som ubegrænset skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 1. 

Det omtalte selskab i casen vil kun have indkomst optjent i Danmark. Der ses bort fra alt vedr. udlandet, 

hvorfor der også afgrænses fra CFC-indkomst. 

Ved gennemgang af virksomhedsskatteloven, vil der kun være fokus på virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen, da disse vil have en relevans for sammenligningen med kapitalselskaberne.  

Regnskabsåret afgrænses til at være 12 mdr., hverken mere eller mindre, hvorfor der ses bort fra regler 

m.m. omkring ujævne regnskabsår. Samtidig forudsættes det, at regnskabsåret følger et kalenderår. 

Ved beregningen af skatten afgrænses der fra ’nedslag for beskatning over skatteloftet’. Dette nedslag er så 

småt, at det findes ubetydeligt for sammenligningen af skatten ved forskellige beskatningsformer. Samtidig 

afgrænses der fra ’reduktion af bundskat for reduktion af rentefradrag’, hvilket også kun har en lille 

betydning for det store billede ved sammenligningen.  

Ved beskrivelse af Interessentskab antages det er det er fysiske personer som vil stifte virksomhed 

sammen. Der afgrænses fra muligheden ved at et selskab er en af stifterne af virksomheden. 

Der vil løbende i opgaven komme forskellige små afgrænsninger der, hvor det findes relevant. 

 

                                                           
6
 Ifølge udtræk fra Danmarks Statistik, se bilag 2. 
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1.5. Forkortelser 

De følgende forkortelser, vil blive brugt i opgaven. Dette gælder med undtagelse af overskrifter og andre få 

steder.  

 

AA - Anders Andersen 

ABL  - Aktieavancebeskatningsloven  

AM-bidrag  - Arbejdsmarkedsbidrag  

ApS - Anpartsselskab  

A/S - Aktieselskab 

BB - Bente Bentsen 

CVR - Det Centrale Virksomhedsregister 

IVS - Iværksætterselskab  

KAO - Kapitalafkastordningen 

LBK - Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister 

LEV - Lov om erhvervsdrivende virksomheder 

LL  - Ligningsloven  

PSL  - Personskatteloven  

SEL - Statsskatteloven  

SL  - Selskabsloven 

VSL  - Virksomhedsskatteloven  

VSO - Virksomhedsskatteordningen  

ÅRL - Årsregnskabsloven 
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2. Teori 

2.1. Personlig virksomhed 

Personlig virksomhed dækker over enkeltmandsvirksomhed, interessentskaber, kommanditselskaber, indre 

selskaber også kaldet stille selskaber, partrederier og andelsselskaber med personlig ansvar.7  

2.1.1. Virksomhedsretlige forhold 

Det efterfølgende afsnit vil gennemgå de virksomhedsretlige forhold ved personlig virksomhed, der 

vedrører iværksætterens valg. Her vil der bl.a. være fokus på stiftelse og hæftelse.  

2.1.1.1. Enkeltmandsvirksomhed 

2.1.1.1.1. Indledning 

En enkeltmandsvirksomhed er i realiteten ikke et selskab, og derved ikke en selskabsform. Grunden til at 

denne ”organisationsform” omtales, skyldes at den er et alternativ til virksomhed i selskabsform. Denne 

organisationsform er samtidig den mest anvendte i Danmark8.  

Det mest karakteristiske ved en enkeltmandsvirksomhed er, at der som navnet antyder, kun er én ejer af 

virksomheden. Denne ene ejer har dermed fuld kontrol samt eneretten til at tage de fornødne beslutninger 

i og omkring virksomhedens udvikling og drift. Det er for ejerens egen regning og risiko, at der udøves 

virksomhed, med det formål at opnå et økonomisk overskud.  I forbindelse med stiftelsen er der ikke krav 

til en startkapital eller egenkapital. Ved beskatning er det ejeren personligt som bliver beskattet af 

virksomhedens overskud.  

2.1.1.1.2. Stiftelse 

Ved stiftelse af en personlig virksomhed skal der ske en informativ registrering i Det Centrale 

Virksomhedsregister (herefter CVR).9 Her fremgår det, at alle juridiske enheder skal registreres. En juridisk 

enhed er blandt andet en fysisk person i dennes egenskab af den selvstændige erhvervsdrivende, jf. LBK10 § 

3, stk. 1. Juridiske enheder får alle tildelt et unikt CVR. nr. jf. LBK § 5, stk. 2. Denne regel gælder dog ikke for 

                                                           
7
 Som beskrevet i afgrænsningen, gennemgås kun enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.   

8
 Ifølge udtræk fra Danmarks Statistik, se bilag 2. 

9
 Ifølge Lovbekendtgørelsen nr. 653 af 15/06/2006 - Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister. 

10
 Lovbekendtgørelsen nr. 653 af 15/06/2006 - Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister. 
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statslige administrative enheder, regioner eller kommuner. En enkeltmandsvirksomhed er ikke en 

selvstændig juridisk enhed, hvorfor virksomheden alene ikke kan opnå retsevne11.  

Som erhvervsdrivende er en enkeltmandsvirksomhed direkte underlagt bestemmelserne i Lov om 

erhvervsdrivende virksomheder (herefter LEV), jf. LEV, § 1, stk. 2. Anvendelsen for LEV er beskrevet i LEV § 

1, hvoraf det fremgår, at loven finder anvendelse på virksomheder, der har til formål at fremme 

deltagerens økonomiske interesse gennem erhvervsdrift. Reglerne for virksomhedens navn er herfor 

underlagt de samme regler som for et kommanditselskab og interessentselskab, jf. LEV § 6, jf. § 2, stk. 3.  

Tidligere har det været sådan, at ejerens navn skulle være knyttet til det anvendte virksomhedsnavn, hvis 

virksomhedens navn ikke i sig selv indeholdt ejerens navn. Et eksempel på dette kunne være ”10-tallet v/ 

Allan Allansen”. Dette stilles der nu ikke længere krav til, og det er nu tilstrækkeligt med virksomhedens 

navn uden ejerens navn. Et eksempel på dette kunne være ”10-tallet”. Det er dog et krav at det registres 

hvem, der er virksomhedens fuldt ansvarlige deltager, og at denne information er offentlig tilgængelig.  

2.1.1.1.3. Hæftelse og risiko 

I en enkeltmandsvirksomhed er der ubegrænset hæftelse. Det vil sige, at ejeren af virksomheden/ den fuldt 

ansvarlige deltager, hæfter med hele sin private formue for virksomhedens samlede gæld. Virksomhedens 

kreditorer kan uden problemer søge sig fyldest gjort hos ejeren. Den ubegrænsede hæftelse gør samtidig, 

at risikoen ved en enkeltmandsvirksomhed er forholdsvis stor for ejeren personligt. Risikoen ved en 

enkeltmandsvirksomhed kontra et kapitalselskab, hænger sammen med volumen af virksomheden. Ved 

ensartet volumenomfang, er risikoen større hos en enkeltmandsvirksomhed end hos kapitalselskabet. 

Dette skyldes, at der ved et kapitalselskab er begrænset hæftelse,12 som kun omfatter kapitalejernes 

indskud i virksomheden.  

I en enkeltmandsvirksomhed hænger hæftelsesformen sammen med, at organisationsformen i begrænset 

omfang er lovreguleret. Dette medfører, at der i forhold til kapitalselskaberne, ikke stilles krav om 

indskudskapital eller offentliggørelse af årsrapporten. En klar fordel for ejeren herved er, at virksomhedens 

kreditorer har begrænset indsigt i virksomhedens samt ejerens økonomiske stilling.  

Der kræves ikke noget start indskud for at opstarte en enkeltmandsvirksomhed. Dette gør opstarten til en 

nem, hurtig og billig måde at starte en virksomhed på. Det skal dog nævnes, at opstarten af en 

                                                           
11 

Evnen til at være berettiget eller forpligtet i retsforhold. Alle mennesker og juridiske personer, fx selskaber og 
foreninger, har retsevne. www.denstoredanske.dk  
12

 Den begrænsede hæftelse uddybes i afsnit 2.2.1.3. Hæftelse og risiko. 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/Tingsret_og_ejendomsret/juridisk_person
http://www.denstoredanske.dk/
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enkeltmandsvirksomhed oftest kræver kapital, for at kunne etablere et forretningsgrundlag. Eksempelvis 

anskaffelse af produktionsudstyr, køretøjer, lokaler, varelager og andre aktiver, som kræver kapital.  

2.1.1.2. Interessentskab 

2.1.1.2.1. Indledning 

Et interessentskab er en personlig virksomhed, bestående af flere end én ejer. Dette kan være fysiske 

personer såvel som selskaber eller en blanding af begge. Et interessentskab er som 

enkeltmandsvirksomheden ikke en selskabsform, men en organisationsform. Det andet væsentlige 

karakteristika ved et interessentskab er selskabsdeltagernes personlige, solidariske og principal hæftelse. Et 

interessentskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det betyder, at der ikke finder nogen beskatning af 

selskabet sted, men kun hos de enkelte deltagere.  

2.1.1.2.2. Stiftelse 

Ved stiftelsen af et interessentskab, indgår parterne en aftale om i fællesskab at drive en virksomhed. 

Denne aftale kan foreligge mundtligt såvel som skriftlig. En skriftlig aftale er som regel altid at foretrække, 

men er ikke en nødvendighed. Ved en mundtlig aftale forstås det, at parterne er blevet enige i fællesskab 

om at starte et interessentskab.  

Det er ikke en nødvendighed at betegne virksomheden som et interessentskab.13 Ved stiftelse af et 

interessentskab skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Ved en sådan anmeldelse, vil virksomheden blive 

registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Der er ikke krav til ejerne om at indskyde et bestemt 

økonomisk beløb i starten, hvilket der er i kapitalselskaber. Et indskud kan være i form af et 

kontantindskud, diverse produktionsudstyr (maskiner, fast ejendom osv.) og/ eller arbejdskraft/ 

ledelsesindsats. Det er altså muligt at stille sin ”kreditværdighed” til rådighed for virksomheden, da dette 

opfattes som indskud.  

2.1.1.2.3. Hæftelse og risiko 

Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og principalt. Det vil sige, at interessenterne hver især hæfter 

med hele deres personlige formue, altså ubegrænset, for gælden i interessentskabet. Hvis en af 

interessenterne ikke har likviditet, er de andre solidarisk forpligtet til dække dennes andel. Ved principal 

                                                           
13

 Ofte betegnes interessentskaber ved at navnet på virksomheden bliver efterfulgt af et I/S. For eksempel ”10-talet 
I/S”. 
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hæftelse forstås, at en kreditor med det samme, kan vælge at rette sit krav mod en bestemt interessent til 

at dække den fulde gæld, og altså ikke behøver først at søge sig fyldestgjort i virksomhedens formue. 

Herefter er det interessenternes opgave indbyrdes at fordele gælden. Oftest foregår det ved at den 

interessent, som afholder en fordring, kan rette et regreskrav mod de andre interessenter.  

2.1.2. Skattemæssige forhold 

Ved drift af virksomhed i personlig regi, sker der som udgangspunkt beskatning efter personskattelovens 

regler. Dette betyder, at det ikke er virksomheden, men ejeren som beskattes af virksomhedens 

økonomiske afkast. Den erhvervsdrivende har derudover muligheden for at tilvælge 

virksomhedsskattelovens regler. Ved VSL’s regler er det muligt at blive beskattet ved anvendelse af 

virksomhedsordningen (herefter VSO) eller kapitalafkastordningen (herefter KAO), jf. VSL §§ 1 og 22 a.14  

Ejerens position i selskabet påvirker måden han bliver beskattet. Ved en ansættelse, hvor ejeren modtager 

løn, vil denne blive betragtet som personlig indkomst, og ejeren skal beskattes efter personskatteloven § 3. 

Ved modtagelse af aktieudbytte, beskattes aktionæren af personskattelovens regler om aktieindkomst, jf. 

LL § 16 A. 

Al personlig beskatning bunder som udgangspunkt i personskattelovens regler. Disse regler gælder for såvel 

lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende. Den eneste forskel er blot, at man som selvstændig 

erhvervsdrivende har muligheden for at tilvælge at blive beskattet af virksomhedsskatteloven, i form af 

VSO eller KAO.  

2.1.2.1 Personskatteloven 

Personskatteloven udspringer af statsskatteloven. Den skattepligtige indkomst opgøres efter PSL § 1. Den 

skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens regler, som beskriver hvilke indtægter som skal 

beskattes, samt hvilke udgifter som kan fradrages.  

Den skattepligtige indkomst opgøres af fire indkomsttyper, jf. PSL § 2. De fire indkomsttyper er følgende: 

 Personlig indkomst 

 Kapitalindkomst 

 Aktieindkomst 
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 Fode og Munck – Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber. Kap. 19  
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 CFC-indkomst15 

Der er ikke tale om flere forskellige indkomster, men denne opdeling fortages alene fordi skatteprocenten 

er forskellig for de fire indkomsttyper. Alle indtægter samt fradrag for udgifter skal medregnes i én af de 

fire indkomstkategorier, efter de gældende regler for enten fradrag eller den enkelte type indtægt. Fradrag, 

der ikke kan fradrages i én af de fire indkomstkategorier, skal fradrages som et ligningsmæssigt fradrag.  

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst indgår personlig indkomst, kapitalindkomst samt 

ligningsmæssige fradrag til. Hertil skal det nævnes, at der efterfølgende fratrækkes nogle særlige 

ligningsmæssige fradrag. Ligningsmæssige fradrag beskrives i afsnit 2.1.3.1.5.3. Ligningsmæssigt fradrag. 

Aktieindkomst er ikke en del af den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 4a, stk. 4.   

2.1.2.1.1. Personlig indkomst 

Den personlige indkomst omfatter al selvstændig indkomst, der ikke skal medregnes i kapitalindkomsten og 

som ikke er enten aktieindkomst eller CFC-indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. Personlig indkomst omfatter: 

I. Lønindkomst, honorarer og lign., 

II. Indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, 

III. Private og sociale pensionsindtægter, 

IV. Løbende udbetalinger og rateudbetalinger fra pensionsordninger, der er almindeligt 

indkomstselvstændige efter PBL, 

V. Arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, efterløn m.v., 

VI. Kontanthjælp, 

VII. Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, 

VIII. Uddannelsesstøtte o.lign., 

IX. Genvundne afskrivninger, der indgår i den selvstændige almindelige indkomst, dog undtaget 

indkomst fra virksomheder omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12 samt 

X. Fortjeneste eller tab ved afståelse af goodwill m.v. 

Punkt III. til og med punkt X. er ikke relevant for opgaven, hvorfor disse ikke indgår yderligere i opgaven.  

Anden selvstændig indtægt, der ikke er kapitalindkomst, aktieindkomst eller CFC-indkomst, er ligeledes 

personlig indkomst.16 Eksempler på dette kunne være værdien af fri bil, kost osv.  

                                                           
15

 CFC-indkomsten (Controlled Foreign Company) indgår ikke i den skattepligtige indkomst ved beregning af skat, jf. 
PSL §§ 6-8 a. CFC-indkomsten vil ikke blive gennemgået nærmere.  
16

 www.tax.dk   

http://www.tax.dk/
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Der foreligger også mulighed for at fratrække en række forskellige udgifter hos den selvstændig 

erhvervsdrivende, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1-12. Det drejer sig om flere forskellige udgifter, men de 

væsentligste og oftest fratrukne udgifter er de, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomst ved personlig virksomhed. Da det alene er udgifterne, som kan fratrækkes, følger 

opgørelsen af den personlige indkomst ikke nettoindkomstprincippet. Virksomhedens overskud er et 

nettoprincip.  

2.1.2.1.1.1. Arbejdsmarkedsbidrag 

Arbejdsmarkedsbidrag (herefter AM-bidrag) er en skat, som betales af A-indkomst, honorarer m.m. For 

er person, som driver selvstændige virksomhed, skal AM-bidraget beregnes af virksomhedens resultat før 

finansielle poster. Skatten er på 8 %. AM-bidraget går til statens udgifter på arbejdsmarkedet, til dækning af 

efteruddannelse, orlov, dagpenge mv.17 

2.1.2.1.2. Kapitalindkomst 

Kapitalindkomsten opgøres, jf. PSL § 4. Her fremgår det, hvilke indtægter og udgifter der medregnes ved 

opgørelsen af kapitalindkomsten. Beskatningen sker af det samlede nettobeløb, som fremkommer ved 

opgørelsen af kapitalindkomsten, jf. PSL § 4 stk. 2. Kapitalindkomst består af alle former for renteindtægter, 

lejeindtægter for værelser udlejet fra egen bolig, selvstændige gevinster efter kursgevinstloven, samt 

meget andet. Der ud over fradrages de fradragsberettigede driftsomkostninger, der i årets løb er anvendt 

til at erhverve, sikre eller vedligeholde kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 2. 

Hvis kapitalindkomsten er positiv, bliver beløbet lagt oveni den øvrige skattepligtige indkomst. Hvis den 

samlede kapitalindkomst er negativ, giver beløbet et fradrag i den skattepligtige indkomst.  

2.1.2.1.3. Aktieindkomst 

Aktieindkomsten beskattes ikke sammen med den skattepligtige indkomst, men beskattes derimod 

særskilt, jf. PLS § 4 a, stk. 4. Aktieindkomst består både af udbytter og gevinster/ tab ved salg af 

eksempelvis aktier, jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1-4. aktieindkomst beskattes i 2015 med 27 % for de første 

49.900 kr. (99.800 kr. ved ægteskab) og derefter beskattes det overstigende beløb med 42 %.18  
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2.1.2.1.4. Indkomstskatten 

Indkomstskatten til staten opgøres efter PSL § 5 og består af følgende 7 punkter: 

1) Bundskat efter § 6 

2) Topskat efter § 7 

3) Udligningsskat efter § 7 a 

4) Sundhedsbidrag efter § 8 

5) Skat af aktieindkomst efter § 8 a 

6) Skat af CFC-indkomst efter § 8 b 

7) Kommunal indkomstskat efter § 8 c 

2.1.2.1.4.1 Bundskat 

Bundskatten er en skat som betales af alle med en indkomst. Bundskatten beregnes af den personlige 

indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Personfradraget trækkes fra inden skatteberegningen. 

Det vil sige, at der betales bundskat af det beløb, som i 2015 overstiger personfradraget på 43.400 kr. for 

personer over 18 år. En person, med samlevende ægtefælle, har mulighed for at trække ægtefællens 

negative nettokapitalindkomst fra i vedkommendes positive nettokapitalindkomst, inden skatten beregnes. 

Bundskatten vil i de kommende år stige, i takt med at sundhedsfradraget bliver udfaset frem til 2019.  

Bundskatten udgør i 2015 8,08 %.19 

2.1.2.1.4.2. Topskat 

Topskatten skal beregnes af den del af den personlige indkomst, der med tillæg af positiv 

nettokapitalindkomst over 41.400 kr. samt indskud til kapitalpensionsordninger, overstiger det samlede 

beløb i 2015 på 459.200 kr. (før AM-bidrag er trukket fra, skal beløbet overstige 499.130 kr.).20 Rammer 

beskatningsgrundlaget i 2015 over beløbsgrænsen, skal det overstigende beløb beskattes med 15 %. Hertil 

skal det nævnes, at marginalskatten for personlig indkomst eks. AM-bidrag, i 2015 ligger på 52,7 %.21 

Marginalskatten er et mål for, hvor meget indkomstskatten belaster den sidst tjente krone.  
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 www.skat.dk   
20

 www.skat.dk 
21

 www.skm.dk  
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2.1.2.1.4.3. Udligningsskat 

Udligningsskatten er pålagt personer, som starter deres pensionstilværelse inden 2020. Udligningsskatten i 

2015 ligger på 5 %, men vil frem til 2020 blive udfaset med 1 % årligt. Dette vil ikke yderligere blive 

gennemgået. 

2.1.2.1.4.4. Sundhedsbidrag 

Sundhedsbidrag er en skat, som betales af alle med en indkomst. Sundhedsskatten beregnes af den 

skattepligtige indkomst (personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst). Personfradraget 

trækkes fra inden skatteberegningen på samme måde som ved bundskatten. Sundhedsskatten i 2015 ligger 

på 4 %, men vil frem til 2019 blive udfaset med 1 % årligt. Dette vil ikke yderligere blive gennemgået 

2.1.2.1.4.5. Aktieindkomst 

Aktieindkomst er beskrevet ovenfor i afsnit 2.1.2.1.3. Aktieindkomst. 

2.1.2.1.4.6. CFC-indkomst 

CFC-indkomst er beskrevet ovenfor i fodnote 13 under afsnit 2.1.2.1 Personskatteloven. 

2.1.2.1.4.7. Kommune- og kirkeskat 

Kommune- og kirkeskat betales på samme måde som ovenstående afsnit (2.1.2.1.4.1. Bundskat og 

2.1.2.1.4.4. Sundhedsbidrag), ved beregningen af den skattepligtige indkomst. Skatten beregnes for den 

kommune og det sogn, den selvstændige har bopæl og tilhørsforhold til. Pligten til at betale kirkeskat 

vedrører kun medlemmer af den danske folkekirke. I bilag 3 findes en oversigt over de forskellige 

kommuners skattesatser for 2015. En gennemsnitlig kommune- og kirkeskat udgør tilsammen i 2015 25,61 

%.22   
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2.1.2.1.5. Skattefradrag 

2.1.2.1.5.1. Underskud 

Ved et underskud i den personlige virksomhed, har den selvstændige muligheden for at fratrække 

underskuddet i den personlige skattepligtige indkomst. Har den selvstændige ikke mulighed for at anvende 

hele underskuddet, har den selvstændiges eventuelle ægtefælle mulighed for at anvende resten af 

underskuddet. Ved yderligere restunderskud kan dette fremføres til senere år. Hvis det mod forventning 

skulle gå så galt, at virksomheden gik konkurs, vil dette ikke have en betydning for ægtefællens private 

formue. Det er kun ejeren, som hæfter privat. Eksempelvis ved at ejeren af en virksomhed og dennes 

ægtefælle sammen har et hus, hvor de begge står på skødet og ejer huset ligeligt. Her er det så kun muligt 

for kreditorerne at søge sig fyldestgjort i virksomheds ejerens andel af huset og ikke ægtefællens andel.   

2.1.2.1.5.2. Fradrag i personlig indkomst 

I den personlige indkomst, er det muligt at fratrække forskellige udgifter. For eksempel den selvstændiges 

driftsomkostninger, som i løbet af året er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 

Eksempelvis er varekøb en driftsomkostning der kan trækkes fra.  En uddybende oversigt findes i loven, jf. 

PSL § 3, stk. 2, nr. 1-12. 

Der blev i 2009 indført en regel gældende for personer med særligt store rentefradrag og ligningsmæssige 

fradrag i forhold til deres indkomst. Denne regel består i et kompensationsbeløb, der maksimum udgør 2 % 

af 50.000 kr. Denne regel er gældende for indkomstårene 2012-2019, jf. PSL § 26.23 

2.1.2.1.5.3. Fradrag i kapitalindkomst 

I kapitalindkomsten er det muligt at fratrække omkostninger, der er medgået til at erhverve, sikre eller 

vedligeholde kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 2. 

2.1.2.1.5.4. Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag er et beløb, som den selvstændige har ret til at trække fra i den skattepligtige 

indkomst. Ligningsmæssigt fradrag består blandt andet af befordrings- og beskæftigelsesfradrag 

(gennemgang nedenfor), kontingenter til A-kasse, kontingenter til fagforeninger (kan for lønmodtagere max 
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udgøre 6.000 kr. i 2015)24, underholdsydelser til tidligere ægtefæller og børnebidrag, gavebeløb til 

almengørende og almennyttige foreninger m.v. Beregningen af ligningsmæssigt fradrag sker før den 

samlede skattepligtige indkomst. 

2.1.2.1.5.4.1. Befordringsfradrag 

Udgiften til befordring (transport) kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, jf. LL § 9 c, stk. 1-9. Dette 

gælder befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads, både frem og tilbage. Beregningen foretages 

på baggrund af den normale transportvej ved bilkørsel. Befordring pr. arbejdsdag under 24 km. giver et 

fradrag på 0 kr. Ved en befordring pr. arbejdsdag mellem 24 og 120 km. gives et fradrag på 2,05 kr. pr. km. 

Befordring pr. arbejdsdag over 120 km. giver et fradrag på 1,03 kr. pr. km.25 Hertil findes samtidig nogle 

særregler for udkantskommuner.26 Der gives yderligere et brofradrag til pendlere, der fast krydser 

Storebælt eller Øresund.  

2.1.2.1.5.4.2. Beskæftigelsesfradrag 

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag alle, der betaler arbejdsmarkedsbidrag, er berettiget til. Fradraget 

beregnes af lønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af bidrag til pensionsordninger. 

I 2015 er beskæftigelsesfradraget på 8,05 %, men kan højest udgøre 26.800 kr.27 

2.1.2.1.5.5. Personfradrag 

Personfradraget er noget alle danske borgere har, og er et maksimumsbeløb som man kan tjene årligt uden 

at man skal betale skat, jf. PSL § 10, stk. 1. Personfradraget beregnes og fratrækkes, efter den skattepligtige 

indkomst er gjort op. Personfradraget bliver reguleret en gang årligt af SKAT. I 2015 er fradraget på 43.400 

kr. for personer over 18 år (32.600 kr. for personer under 18 år).28 Hvis én ægtefælle ikke udnytter det fulde 

personfradrag, må den anden ægtefælle udnytte det resterende beløb.  
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2.1.2.2. Virksomhedsskatteloven 

Reglerne i VSL giver den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at anvende enten VSO eller KAO. For 

selvstændige, der anvender VSL, gælder personskattelovens regler også. Det er dog 

virksomhedsskattelovens særlige beregningsregler som gælder frem for personskattelovens regler. I det 

efterfølgende vil VSO og KAO blive gennemgået grundet deres relevans for opgaven.  

2.1.2.2.1. Virksomhedsskatteordningen 

Som hoved regel kan selvstændige personer, som driver selvstændig virksomhed, bruge VSO, jf. VSL § 1, 

stk. 1. Personer, der driver hobbyvirksomhed, anden lignende ikke selvstændig virksomhed eller personer 

som er lønmodtagere, har ikke mulighed for at anvende VSO. Det overordnede formål med at indføre VSO 

var, at man ønskede at udligne de skattemæssige forskelle i mellem det, at drive virksomhed i selskabsform 

og drive virksomhed i personligt regi. Ved at drive selvstændig erhvervsvirksomhed ud fra VSO, giver det 

den selvstændige nogle forskellige fordele: 

1) Fuld fradragsret for virksomhedens renteudgifter 

2) En del af virksomhedens overskud (kapitalafkastet) kan beskattes som kapitalindkomst 

3) Mulighed for at opspare overskud mod en foreløbig beskatning på 23,5 % (2015) 

Ad1) Ved indtrædelse i VSO, har den selvstændige mulighed for at trække virksomhedens renteudgifter fra i 

den personlige indkomst, frem for i kapitalindkomsten. Dette vil sige, at de renteudgifter, som 

virksomheden har i forbindelse med et lån, har virksomheden mulighed for at trække fra i opgørelsen af 

virksomhedens resultat. Derved vil beskatningen af virksomhedens skattepligtige indkomst blive mindre. 

Den selvstændige har derfor, ved VSO, mulighed for at få en større fradragsværdi end ved PSL. Grunden til 

den større fradragsværdi er, at beregningsgrundlaget for AM-bidrag og evt. topskat bliver mindre, da 

overskuddet i virksomheden bliver mindre grundet renteudgifterne.  

Ad2) Den selvstændigt erhvervsdrivendes forrentning af den investerede kapital, ses som en del af 

virksomhedens overskud, også kaldet kapitalafkast. For at kapitalafkastet skal beskattes som 

kapitalindkomst, kræver det at afkastet ikke hæves som personlig indkomst eller spares op i virksomheden. 

Det er på samme måde som ovenstående med til at nedsætte beregningsgrundlaget for AM-bidrag og en 

evt. topskat. Se nærmere forklaring i afsnit 2.1.2.2.1.3. Kapitalafkast og afkastgrundlag. 

Ad3) Ved VSO, har den selvstændige mulighed for at opspare en del af virksomhedens overskud til de 

efterfølgende år. Den del af overskuddet som opspares, kan i senere år udbetales som personlig indkomst. 
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Det er med til at konjunkturudligne positive år med mindre positive år. Nedenstående er beskrevet et 

eksempel på konjunkturudligningen: 

En virksomheds ejer vil hvert år i tre år have udbetalt 500.000 kr. fra virksomheden. Det første regnskabsår 

laver virksomheden et overskud på 700.000 før udbetalingen, det andet år et overskud på 500.000 kr. og 

det sidste år et overskud på 300.000 kr. Det første år udbetales de 500.000 kr. til ejeren, hvorefter der 

opspares 200.000 kr. i virksomheden. Det andet år er resultatet efter udbetalingen på 0 kr. Det sidste år 

anvender ejeren de opsparede 200.000 kr. fra første år, for samlet at kunne få udbetalt de 500.000 kr.  

 Det er et krav, at årets opsparede overskud foreløbig beskattes med 23,5 %,29 benævnt virksomhedsskat, 

hvilket er samme skatteprocent, som kapitalselskaberne også beskattes med. Den del af virksomhedens 

overskud, der spares op i VSO, bliver, når det udbetales til den selvstændiges privatøkonomi, beskattet 

som personlig indkomst. Ved beregning af den skattepligtige indkomst, bliver den tidligere betalte aconto 

skat fratrukket. Se nærmere forklaring i afsnit 2.1.2.2.1.4. Konto for opsparet overskud. 

Ved anvendelse af bl.a. VSO er det et krav, at virksomheden udarbejder et regnskab som opfylder 

bogføringslovens krav. Derudover skal der ske en regnskabsmæssig opdeling af den selvstændiges private 

økonomi og virksomhedens økonomi, jf. VSL § 2, stk. 1. Samtidig skal den selvstændige oplyse beløbene på 

en indskudskonto, på konto for opsparet overskud samt kapitalafkast og afkastgrundlag, jf. VSL § 2, stk. 2. 

Disse bliver gennemgået i de efterfølgende afsnit. 

2.1.2.2.1.1. Indskudskonto 

Et krav ved anvendelse af VSO er, at den selvstændige ved indtræden opgør sine aktiver og passiver som 

skal udgøre virksomhedsdelen i form af en indskudskonto. I det indkomst år VSO første gang anvendes, skal 

indskudskontoen opgøres ved starten af regnskabsåret, jf. VSL § 3, stk. 2. Dette kan sammenlignes med 

kapitalforhøjelse i et aktieselskab.  

Efterfølgende skal en regulering finde sted hvert år, ved udgangen af regnskabsåret. Her skal årets indskud 

tillægges og årets hævninger, der er mere end det akkumulerede overskud, fradrages på indskudskontoen, 

jf. VSL § 3, stk. 6. Eksempelvis, hvis ejeren indskyder 100.000 kr., skal dette tillægges kontoen. Eller hvis 

ejeren udover årets resultat hæver 100.000 kr., skal dette fratrækkes på kontoen. Indskudskontoen er 

dermed også et udtryk for virksomhedens egenkapital på starttidspunktet. 

Indskudskontoen opgøres ved den samlede nettoværdi af indskudte aktiver og passiver. Efter det indskudte 

er værdiansat, bliver kontoen ”låst”. Kontoen kan herefter kun blive påvirket ved indskud eller hævning. 
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Grunden til at kontoen ”låses”, er for at sikre den selvstændiges indskud mod senere værdiforringelser, og 

forhindrer samtidige den selvstændige i at hæve fremtidige værdistigninger skattefrit.  

Den selvstændige har mulighed for skattefrit, at hæve på indskudskontoen. Det er dog først muligt for den 

selvstændige at hæve fra indskudskontoen, når virksomhedens overskud er hævet. Se nærmere forklaring i 

afsnit 2.1.2.2.1.5. Hæverækkefølge.  

En negativ indskudskonto kan opstå ved for høj hævning eller ved for høj indskudt gæld. En negativ 

indskudskonto medfører, at der skal beregnes en rentekorrektion. I tilfælde af, at der ved starten er 

indskudt for meget gæld, er det muligt helt eller delvis at nulstille indskudskontoen. Dette kræver, at den 

selvstændige kan dokumentere at alle aktiver og gældsposter vedrørende virksomheden er medtaget i 

opgørelsen, samt at gælden er erhvervsmæssig og ikke privat, jf. VSL § 3, stk. 5. Er det ikke muligt for den 

selvstændige, at dokumentere at al virksomhedens gæld er erhvervsmæssig, vil indskudskontoen have en 

negativ saldo. En negativ saldo medfører, som skrevet ovenfor, at der skal beregnes en rentekorrektion. 

Rentekorrektionen skal også fremgå, hvis der på et senere tidspunkt bliver en negativ saldo på kontoen. Se 

nærmere forklaring i efterfølgende afsnit 2.1.2.2.1.2. Rentekorrektion.  

2.1.2.2.1.2. Rentekorrektion 

Rentekorrektion er et udtryk for privat gæld i VSO, og udligner det forhold, at der er fradrag for 

virksomhedens renter i den personlige indkomst. Når indskudskontoen bliver negativ, er det fordi den 

selvstændige har foretaget et ”lån” i virksomheden, med andre ord er det privat gæld. Dette er tilfældet, 

når den selvstændige har hævet mere end virksomhedens overskud og det oprindelige indskud. Dette 

medfører en rentekorrektion, som skal korrigeres for den skattemæssige fordel, der opnås ved at 

virksomhedens renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst. Rentekorrektionen skal med andre 

ord modvirke, at den selvstændige kan fratrække private renteudgifter i den personlige indkomst med en 

højere skatteværdi end normal privat renteudgifter. Rentekorrektionen skal beregnes i to tilfælde efter VSL 

§ 11: 

Stk. 1 Ved en negativ indskudskonto primo eller ultimo året 

Stk. 2 Når der i samme indkomstår er foretaget både indskud og hævninger på indskudskontoen 

Ad Stk. 1) Ved beregning af rentekorrektionsbeløbet, skal man første finde den mest negative saldo på 

indskudskontoen primo kontra ultimo. Dernæst findes den mest negative saldo på kapitalafkastgrundlaget 

primo kontra ultimo. Rentekorrektionen bliver herefter beregnet ved at gange kapitalafkastsatsen - og fra 
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indkomståret 2015 rentekorrektionssatsen, jf. VSL § 9a30 - med det, af det mindst negative beløb af de to 

fundne beløb. Er kapitalafkastgrundlaget såvel primo som ultimo positivt eller 0 kr., skal rentekorrektionen 

ikke foretages. Rentekorrektion kan dog ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter tillagt kurstab og 

fratrukket kursgevinster, der er skattepligtige efter kursgevinstloven, jf. VSL § 11 stk. 1. Nedenstående gives 

et eksempel på beregningen af rentekorrektionen. 

Eksempel på rentekorrektion A i kr. B i kr. C i kr. D i kr. 

Indskudskonto primo -80.000 kr. -80.000 kr. *-80.000 kr. *-80.000 kr. 

Indskudskonto ultimo *- 100.000 kr. *-150.000 kr. -60.000 kr. +50.000 kr. 

Kapitalafkastgrundlag primo -120.000 kr. *-60.000 kr. -70.000 kr. *-40.000 kr. 

Kapitalafkastgrundlag ultimo *-200.000 kr. -50.000 kr. *-100.000 kr. +30.000 kr. 

Rentekorrektion beregnes af -100.000 kr. -60.000 kr.  -80.000 kr. -40.000 kr.  

Beregnet rentekorrektion (5 %) 5.000 kr. 3.000 kr. 4.000 kr. 2.000 kr. 

Nettofinansieringsudgifter 3.500 kr. 3.500 kr. 3.500 kr. 3.500 kr.  

Faktisk rentekorrektion 3.500 kr. 3.000 kr. 3.500 kr. 2.000 kr.  

Figur 2. Kilde: Den juridiske vejledning 2015-2 – C.C.5.2.11 Rentekorrektion – www.skat.dk  

* Den mest negative indskudskonto og det mest negative kapitalafkastgrundlag.  

Rentekorrektionen beregnes med samlet 5 % af kapitalafkastsatsen (1 %) og rentekorrektionssatsen (4 %), 

hvilket ganges med det mindst negative beløb af de beløb, der er markeret med *. Ved 

nettofinansieringsudgifter lavere end den beregnede rentekorrektion, kan beløbet maksimalt svare til 

nettofinansieringsudgiften.  

Ad Stk. 2) Det samlede beløb, den selvstændige har hævet fra indskudskontoen, som ligger ud over det 

indestående ganget med kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen, skal der beregnes en 

rentekorrektion af, jf. VSL § 11, stk. 2. Beløbet kan dog ikke overstige det indskudte på indskudskontoen 

ganget med kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen.  

Denne regel skal forhindre, at den selvstændige optager et rentefrit lån i sin egen virksomhed, ved at hæve 

et beløb i starten af året, for så at indsætte beløbet igen i slutningen af året. 

Rentekorrektionen, jf. VSL § 11, stk. 1 og 2, skal beregnes i tilfælde af at indskudskontoen bliver negativ 

ultimo og der er foretaget både en hævning og et indskud i samme indkomstår. 
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2.1.2.2.1.3. Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastet er den del af årets overskud, som svarer til en forrentning af den selvstændiges investerede 

kapital i virksomheden. Dette kan sidestilles med at investere i værdipapirer. På samme måde som man har 

”ret” til et renteafkast ved værdipapirer, har den selvstændige også ”ret” til et renteafkast af sin investering 

i virksomheden. Dette kræver selvfølgelig at virksomheden leverer positive resultater. Renter ved 

værdipapirer beskattes som en del af kapitalindkomsten, hvilket kapitalafkastet også gør. Den selvstændige 

skal som udgangspunkt beskattes af årets hævninger under personlig indkomst. Ved anvendelse af VSO kan 

en del af årets overskud, altså kapitalafkastet, beskattes som kapitalindkomst.  

Kapitalafkastet beregnes på baggrund af et kapitalafkastgrundlag og en kapitalafkastsats, jf. VSL § 7. 

Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres hvert år, ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 8, stk. 1. Dette er en 

opgørelse over virksomhedens aktiver fratrukket gælden, mellemregningen og overførelser til den 

selvstændiges privatøkonomi. Kapitalafkastgrundlaget ved VSO opgøres netto. Afkastgrundlaget er ofte, 

ved opstart af VSO, et udtryk for virksomhedens egenkapital primo, som indskudskontoen er det ultimo.  

Kapitalafkastssatsen opgøres en gang årligt, jf. VSL § 9. Satsen beregnes på grundlag af et gennemsnit af 

den obligationsrente for ikke finansielle selskaber, som nationalbanken opgør. Opgørelsen foretages på 

baggrund af de første 6 måneder af året. Kapitalafkastsatsen er for 2015 på 1 %.31  

2.1.2.2.1.4. Konto for opsparet overskud 

Definitionen af opsparet overskud, er den del af virksomhedens overskud, som ikke hæves til den 

selvstændiges privatøkonomi. Opsparingen kan i grunden være hele virksomhedens overskud, både 

kapitalafkast og det resterende overskud. Oftest udgør det dog en mindre del, da en del af overskuddet 

hæves til at dække den selvstændiges privatforbrug.  

Den del af overskuddet, som hæves, skal beskattes som personlig indkomst. Den resterende del af 

overskuddet, hvilket betegnes som opsparet, skal beskattes som virksomhedsindkomst mod en aconto skat 

svarende til selskabsskatteprocenten, jf. VSL § 10. Kapitalafkastet skal som bekendt beskattes på en tredje 

måde, nemlig som kapitalindkomst. Nedenstående figur vises en oversigt over dette:  
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Virksomhedens resultat  
før skat 

1.000.000 

Resterende overskud 
990.000 

Virksomhedsindkomst 
440.000 

Opsparet overskud til 
fremførsel næste år 

336.600 

Virksomhedsskat  
103.400 

Hævet overskud 
 (personlig indkomst før AM)  

450.000 
Kapitalafkast 

(kapitalindkomst) 
10.000 

Figur 3. Kilde: Overskudsdisponering ved VSL.  

Ved efterfølgende hævninger af det opsparede overskud, som der tidligere er betalt aconto selskabsskat af, 

er det her muligt, at trække den betalte aconto skat fra i den selvstændiges slutskat. Nedenstående gives et 

eksempel på dette.  

Det opsparede overskud er på 336.600 kr., hvor der samtidig er betalt en foreløbig virksomhedsskat på 

103.400 kr. Virksomhedsindkomsten er 440.000 kr. Året efter vælger den selvstændige at hæve hele det 

opsparede overskud på 336.600 kr., hvoraf skatten beregnes som personlige indkomst. Hertil skal den 

foreløbige betalte skat tillægges. Den personlige indkomst øges derfor til 440.000 kr. Når 

skatteberegningen er foretaget, fratrækkes den tidligere betalte skat på 103.400 kr. i den selvstændiges 

slutskat.   

Det er muligt for den selvstændige at, fordele hævningerne af det opsparede overskud over flere år. På 

denne måde er det muligt at udnytte den konjunkturudlignende funktion i VSO. Dette gør det f.eks. muligt 

for den selvstændige, at hæve et beløb hvert år, som svarer til bundfradraget for topskat og dermed undgå 

den høje skat.  

2.1.2.2.1.5. Hæverækkefølge  

Når den selvstændige hæver værdier fra virksomheden til privatøkonomien, skal det foregå i en bestemt 

rækkefølge, da der er en skattemæssig forskel på, hvilket der hæves. Nedenstående vises hæverækkefølgen 

som er på 5 punkter, jf. VSL § 5. 

1) Kapitalafkast, jf. VSL § 7, som vedrører forrige indkomstår.  

2) Resterende overskud, jf. § 10, stk. 1, som vedrører forrige indkomstår.  

3) Overskud fra det nuværende indkomstår:  

a) Årets kapitalafkast, jf. VSL § 7. 

b) Årets resterende overskud, jf. § 10, stk. 1. 
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4) Opsparet overskud.  

5) Indestående på indskudskontoen. 

Ad1) Kapitalafkastet beskattes ikke ved hævning, grundet det ved hensættelsen, det forrige år, er blevet 

beskattet som kapitalindkomst. 

Ad2) Ved hævning af det resterende overskud, foregår beskatningen efter samme princip som 

ovenstående. Altså beskattes det resterende overskud ved hensættelsen forrige år, dog som personlig 

indkomst, og dermed ikke ved hævningen. 

Ad3a) Ved hævning i det nuværende indkomstår, beskattes årets kapitalafkast som kapitalindkomst. 

Ad3b) Ved hævning i det nuværende indkomstår, beskattes årets resterende overskud som personlig 

indkomst. 

Ad4) Ved hævning af tidligere års opsparet overskud foregår beskatningen som ovenstående ved personlig 

indkomst. 

Ad5) Ved hævning af indskudskontoen skal værdien ikke beskattes, da det er allerede skattebetalte midler 

som er indskudt på kontoen.  

Ved hævning ud over de ovenstående fem punkter, foretages en rentekorrektion, jf. VSL § 11, som 

beskrevet i afsnit 2.1.2.2.1.2. Rentekorrektion. Dette indgår ikke i hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, stk. 2. 

Samtidig gælder dette også for overført virksomhedsskat fra virksomheden til den selvstændige, jf. VSL § 5, 

stk. 3. 

2.1.2.2.1.5.1. Den udvidede hæverækkefølge  

Den udvidede hæverækkefølge er i praksis den anvendte hæverækkefølge. Denne er en fordeling af 

virksomhedens samlede hævning af værdier, fra virksomheden til den selvstændiges privatøkonomi i 

indkomståret. Den udvidede hæverækkefølge er i følgende 8 punkter: 

1) Refusioner. 

2) Medarbejdende ægtefælle, som ikke er ført over mellemregningen. 

3) Årets virksomhedsskat. 

4) Beløb hensat til senere hævning. 

5) Årets ikke opsparede kapitalafkast.  

6) Årets personlige indkomst.  

7) Hævninger af opsparet overskud. 
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8) Hævninger fra indskudskontoen.  

Ad1) Refusioner er betalinger foretaget af den selvstændige privat, men som er vedrørende virksomheden. 

Disse er skattefrie ved hævning. En undtagelse fra dette er ved privat dækning af lejede lokaler, hvilket 

beskattes som kapitalindkomst.32 Er refusionerne bogført på mellemregningen, tages denne ikke med som 

en del af den udvidede hæverækkefølge. Mellemregningen uddybes nedenfor i afsnit 2.1.2.2.1.6. 

Mellemregningskonto. 

Ad2) Ved hævning til en medarbejdende ægtefælle, foretages beskatningen hos ægtefællen som personlig 

indkomst, hvor det hos den selvstændige, er en skattefri overførsel. Er posten bogført på mellemregningen, 

tages denne ikke med som en del af den udvidede hæverækkefølge. 

Ad3) Ved hævning af virksomhedens skat, skal det forstås, at den selvstændige hæver et beløb i 

virksomheden, for at kunne betale skatten. Denne hævning er skattefri for den selvstændige.  

Ad4) Beløb, hensat til senere hævning, er en skattefri hævning, da beskatningen har fundet sted i 

indkomståret, hvor hensættelsen er foretaget. 

Ad5) Beskatningen finder sted som beskrevet i afsnit 2.1.2.2.1.5. Hæverækkefølge, under punkt Ad3a). 

Ad6) Beskatningen finder sted som beskrevet i afsnit 2.1.2.2.1.5. Hæverækkefølge, under punkt Ad3b). 

Ad7) Beskatningen finder sted som beskrevet i afsnit 2.1.2.2.1.5. Hæverækkefølge, under punkt Ad4). 

Ad8) Beskatningen finder sted som beskrevet i afsnit 2.1.2.2.1.5. Hæverækkefølge, under punkt Ad5). 

2.1.2.2.1.6. Mellemregningskonto 

En af hovedreglerne ved brug af VSO er, at privatøkonomien holdes regnskabsmæssigt adskilt fra 

virksomhedens økonomi. Denne regel opfyldes ved at oprette en mellemregningskonto. Her er det muligt 

for den selvstændige at indskyde kontanter, og kun kontanter, fra privatøkonomien til 

mellemregningskontoen uden om indskudskontoen, jf. VSL § 4 a, stk. 1.  

Ved indtræden i VSO, er det ikke muligt i åbningsbalancen, at bogføre beløb på mellemregningskontoen. 

Det er først muligt for den selvstændige, at benytte mellemregningskontoen efter indtrædelsen, jf. VSL § 4 

a, stk. 2. 

Mellemregningskontoen forrentes ikke. Tilbageførsel til den selvstændiges privatøkonomi kan foregå uden 

om hæverækkefølgen, og beløbet, som føres tilbage, er samtidig skattefrit, jf. VSL § 4 a, stk. 3. Hvis 
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mellemregningen bliver negativ, så skal kontoen udlignes ved en overførsel i hæverækkefølgen efter VSL § 

5.  

Hvis den selvstændige benytter sig af en mellemregningskonto, er det muligt at bogføre refusioner samt 

medarbejdende ægtefælle, uden brug af den udvidede hæverækkefølge, jf. VSL § 4 a, stk. 4 og 5.  

2.1.2.2.2. Kapitalafkastordningen  

KAO er en mere forenklet udgave af VSO. Den selvstændige, som ikke har brug for hele VSO, kan i stedet 

vælge KAO, som har nogle af de samme fordele som VSO. I KAO skal der, som i VSO, beregnes et 

kapitalafkast. Kapitalafkastet beregnes af brutto aktiverne, modsat VSO hvor kapitalafkastet beregnes af 

netto aktiverne. Der gives i KAO skematisk fradrag i den personlige indkomst for virksomhedens 

renteudgifter. Hvis kapitalafkastet overstiger nettorenteudgifterne, kan det ved KAO sammenlignes med, at 

forrentningen af virksomhedens egenkapital beskattes som kapitalindkomst.  

Personer, som har mulighed for at anvende VSO, har også mulighed for at anvende KAO. Altså personer der 

driver selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. VSL § 22 a, stk. 1. Til forskel fra VSO, er det i KAO ikke et krav, at 

føre et regnskab. Ved KAO er der ingen forudsætninger om, at regnskabsmæssigt adskille 

virksomhedsøkonomien fra privatøkonomien. Det er ved anvendelse af KAO ikke et regnskabsmæssigt krav, 

at regnskabsaflæggelsen skal følge bogføringsloven. Det er et krav ved indtrædelsen af KAO, at 

kapitalgrundlaget oplyses særskilt.33  De samme regler gælder for selvstændige ved anvendelse af VSO. Da 

KAO kun kan benyttes af fysiske personer, er det ikke muligt at anvende KAO ved dødsboer og konkurser. 

2.1.2.2.2.1. Kapitalafkast  

Kapitalafkastet beregnes på samme måde i KAO som i VSO, nemlig ved at gange kapitalafkastgrundlaget 

med kapitalafkastsatsen jf. VSL § 22 a stk. 2. Den selvstændige har, som nævnt ovenfor, mulighed for at få 

fradrag for en del af de erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst. Kapitalafkastet fradrages 

i den personlige indkomst, men tillægges i stedet i kapitalindkomsten. Ved dette opnås en 

skattebesparelse. Det er dog ikke muligt for kapitalafkastet, jf. VSL § 22 a, stk. 3, at overstige følgende to 

beløb: 

1) Den positive personlige nettoindkomst fra virksomheden, jf. PSL § 3. 

2) Den negative nettokapitalindkomst, jf. PSL § 4.  
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Ad1) Den positive personlige nettoindkomst opgøres før renter som bruttoindkomst med fradrag af 

driftsudgifter m.m. Ved opgørelsen fratrækkes henlæggelser til konjunkturudligningen, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 

8. Disse henlagte konjunkturudlignings beløb skal, ved hævning, medregnes i den personlige nettoindkomst 

for det pågældende indkomstår. Hvis den personlige nettoindkomst er negativ, skal den ved 

kapitalafkastberegningen sættes til 0 kr. 

Ad2) Ved opgørelsen af nettokapitalindkomsten, benyttes ikke kapitalafkastet efter KAO. Samtidig benyttes 

ikke negativ kapitalindkomst efter reglerne om anpartsvirksomhed, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12. Hvis 

nettokapitalindkomsten er positiv, skal den ved kapitalafkastberegningen sættes til 0 kr.  

Hvis det ene punkt er 0 kr., så afgør det andet kapitalafkastets størrelse. Hvis begge punkter er 0 kr., så kan 

der ikke beregnes kapitalafkast. 

2.1.2.2.2.2. Kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres som værdien af aktiver, udelukkende benyttet erhvervsmæssigt, jf. VSL § 

22 a stk. 5. I kapitalafkastgrundlaget indgår fx erhvervsmæssigt benyttede grunde, bygninger, maskiner, 

driftsmateriel, inventar, varelagre, beholdninger, igangværende arbejde for fremmed regning,34 goodwill 

m.m. Aktiver, som benyttes til både erhvervsmæssige og private formål, kan også indgå med en 

forholdsmæssig værdi, jf. VSL § 22 a, stk. 6. I kapitalafkastgrundlaget indgår fx ikke kontante beløb, 

fordringer, depositum, finansielle aktiver m.m. jf. VSL § 22 a, stk. 7. Kapitalafkastgrundlaget ved KAO 

opgøres brutto. 

Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget foretages ved indkomstårets begyndelse. Hvis virksomheden er 

etableret i løbet af året, opgøres kapitalafkastgrundlaget på tidspunktet for virksomhedens start. 

2.1.2.2.2.3. Konjunkturudligning 

 Ved konjunkturudligning i KAO, har den selvstændige en mulighed for, på samme måde som i VSO, at 

udjævne svingende indkomstår, hvilket sker ved en henlæggelse, jf. VSL § 22 b. Henlæggelsen kan i 

henlæggelsesåret fradrages i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det foregår ved, at den 

selvstændige kan henlægge til en bunden konjunkturudligningskonto, som skal oprettes i et pengeinstitut, 

jf. VSL § 22 b, stk. 3. Af det indskudte beløb på denne konto, skal der betales en foreløbig 

konjunkturudligningsskat, som udgør den samme procentsats som selskabsskatten på 23,5 % i 2015. Det vil 
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sige, at der skal indskydes 76,5 %, til opsparing. Den selvstændige vælger selv beløbet til indskydelse hvert 

år, men det er kun muligt at indskyde max 25 % af virksomhedens overskud og minimum 5.000 kr., jf. VSL § 

22 b, stk. 1. Eventuelle rentetilskrivninger skal hæves inden hævning af henlæggelserne, og beregnes efter 

de almindelige regler, jf. VSL § 22 b, stk. 10.  

Ved en senere hævning af henlæggelserne, skal den foreløbige konjunkturudligningsskat medtages i den 

selvstændiges personlige indkomst, jf. VSL § 22 b, stk. 4. Derefter fragår den tidligere betalte 

konjunkturudligningsskat i den endelige slutskat, på samme måde, som ved hævning fra konto for opsparet 

overskud i VSO, se afsnit 2.1.2.2.1.4. Konto for opsparet overskud.  

Indskud på bankkontoen er bundet i 3 måneder. Beløb som er henlagt, skal senest i det 10. år hæves fra 

kontoen, jf. VSL § 22 b, stk. 4. 

Denne del af gennemgangen har været fokuseret på teorien omkring personlig virksomhed og beskatning 

ved personlig virksomhed ved henholdsvis PSL’s regler samt tilvalg af VSO eller KAO. Dette lægger nu op til 

en gennemgang af teorien omkring kapitalselskaber og de selskabsretslige forhold samt beskatning af 

selskaberne.  

2.2. Kapitalselskab 

2.2.1. Selskabsretlige forhold 

Det efterfølgende afsnit vil gennemgå de selskabsretlige forhold ved kapitalselskaber, der vedrører 

iværksætterens valg. Her vil der bl.a. være fokus på stiftelse, hæftelse og ledelse.  

2.2.1.1. Indledning 

Kapitalselskaber bliver lovreguleret i selskabsloven.  

Overordnet skelnes der mellem kapitalselskaber og personlige virksomheder, hvor kapitalselskabers 

selskabsdannelser er rammen for omverdenens tillid, i form af den rejste og bekendtgjorte selskabskapital. 

Personlige virksomheder er derimod ikke karakteriseret ved en bestemt selskabskapital, hvorfor 

omverdenens tillid ligger hos de personer, som udgør virksomheden.35 
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Ifølge selskabsloven er udtrykket ”kapitalselskaber” et samlet begreb for flere typer selskaber, nemlig et 

aktieselskab (herefter A/S) herunder et partnerselskab36 og et anpartsselskab (herefter ApS) herunder et 

iværksætterselskab37 (herefter IVS), jf. SL § 5, nr. 18. Et kapitalselskab er modsætningen til en personlig 

virksomhed, og her menes alle typer selskaber, hvor ingen ejere hæfter personligt og ubegrænset, men 

derimod kun med den indskudte kapital.  

Selskabsloven med selskabsreformen 2010 tillod sig at bruge betegnelsen ”kapitalselskab” udelukkende for 

A/S’er og ApS’er, hvilket bruges gennem loven. Dette vil sige, at selvom andre selskaber med begrænset 

ansvar også tidligere er blevet betegnet kapitalselskaber, er betegnelsen fremtidigt reserveret til A/S’er, 

ApS’er og nu også IVS’er.38  

Kapitalselskabet kan defineres som en selskabsform med deltagelse af én eller flere fysiske og/eller 

juridiske personer, hvor ingen, ifølge loven, hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser.  

2.2.1.2. Stiftelse 

Størstedelen af de administrative procedurer omkring ApS’er og A/S’er er de samme. Forskellen ligger i 

kravet om selskabskapitalens størrelse samt få andre forhold omkring selskabernes dokumentation. For 

eksempel adskiller de tre kapitalselskaber sig ved, at der i et A/S skal udpeges en bestyrelse, som ansætter 

en direktion. I et ApS og et IVS kan selskabets ejere nøjes med at udpege en direktion. 

Kapitalselskaberne anses ved stiftelsen som værende selvstændige juridiske enheder. Dette opnås ved at 

registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen, ved indsendelse af selskabets stiftelsesdokument39, vedtægter40 

samt tegning af kapitalandele41. Registreringen skal foretages senest 2 uger efter stiftelsen. En anmeldelse, 

til Erhvervsstyrelsens selskabsregister, skal ske for blandt andet aktie- og anpartsselskaber.  

Den indskudte kapital på stiftelsestidspunktet skal udgøre minimum 25 % af den registrerede 

selskabskapital, den skal til gengæld mindst udgøre 50.000 kr., jf. SL § 33. Kapitalkravet ved et aktieselskab 

og et anpartsselskab udgør henholdsvis 500.000 kr. og 50.000 kr. Ved et A/S, er det muligt, at have en 

selskabskapital ved opstart på 125.000 kr. Hertil kommer en forskel for et IVS, som ved stiftelsen kan 
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indskyde kun 1 kr. Ved et IVS kommer så nogle specielle regler, jf. SL § kap. 20a. Se nærmere forklaring i 

afsnit 2.2.5. Iværksætterselskab. 

Ved stiftelse og til opfyldelse af kapitalkravet er det muligt at indskyde andre værdier end kontanter, hvilket 

også kaldes apportindskud, jf. SL § 35. Det kunne for eksempel være driftsmidler, maskiner eller inventar. 

Sker det, at kapitalselskabet modtager apportindskud, skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en 

vurderingsberetning, jf. SL § 37. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en uvildig sagkyndig 

vurderingsmand, for eksempel en statsautoriseret revisor. Vurderingen skal foretages senest 4 uger før 

stiftelsesdokumentet, ellers skal vurderingsberetningen foretages på ny, jf. SL § 35, stk. 2.   

2.2.1.3. Hæftelse og risiko 

Det er de kapitalejere, der har indgået en forpligtelse på kapitalselskabets vegne, før det er blevet 

registreret hos Erhvervsstyrelsen, men efter datoen hvor stiftelsesdokumentet er underskrevet, som 

hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Kapitalselskabet overtager ved registreringen de rettigheder 

og forpligtelser inklusiv hæftelse og risiko, som følger af stiftelsesdokumentet eller, som ovenstående har 

pådraget kapitalselskabet efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, jf. SL § 41, stk. 3. 

Det følger også af registreringen, at kapitalejerne, som har indskudt kapital i selskabet, hæfter begrænset 

og hverken solidarisk eller principalt. Kapitalejerne hæfter kun for den kapital, som de tidligere har indskudt 

i selskabet, jf. SL § 1, stk. 2. Hvis der på et senere tidspunkt sker en kapitalforhøjelse, er dette også et 

indskud, som ejerne hæfter med. Dette vil sige, at hvis selskabet indgår en forpligtelse med en kreditor, for 

senere at gå konkurs, mister kapitalejerne kun de værdier, som er indskudt i virksomheden. Samtidig skal 

kapitalejerne ikke hæfte med private midler for at dække en forpligtelse i selskabet eller for den sags skyld 

de evt. andre kapital ejers andel.  

2.2.1.4. Organisationens ledelse 

I et kapitalselskab er den øverste myndighed kredsen af kapitalejere, som mødes på en generalforsamling 

eller en anden vedtaget måde.42 Se nærmere forklaring i afsnit 2.2.4.1. Generalforsamling. Det er muligt for 

et kapitalselskab at vælge forskellige organisationsformer, jf. SL § 111. Den klassiske ledelsesmodel er, hvor 

kapitalselskabet har en bestyrelse og en direktion, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1. Ved denne ledelsesmodel, er det 

bestyrelsen, som er både det centrale og øverste ledelsesorgan.  
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En anden organisationsform er, hvor kapitalselskabet ledes af en direktion, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 2. Ved et 

A/S skal der minimum, hvis ingen bestyrelse, være et tilsynsråd, som holder tilsyn med og vælger 

direktionen. Et medlem af tilsynet kan ikke være et medlem af direktionen. I et anpartsselskab er der ikke 

et krav om et tilsynsråd, om end muligheden foreligger.   

2.2.1.4.1. Generalforsamling 

Selskabets øverste organ er generalforsamlingen. Det er her, at kapitalejerne kan udøve deres ret til 

indflydelse, jf. SL § 76, stk. 1. Det er ikke et krav at kapitalejerne skal være samlet ved en generalforsamling. 

Det er muligt at lave en elektronisk generelforsamling, hvor kapitalejerne derfor ikke er fysik samlet, jf. SL § 

77. Der er også mulighed for en ”skrivebordsgeneralforsamling”,43 hvor det er en advokat, der holder 

generalforsamling med bemyndigelse fra kapitalejerne, uden deres tilstedeværelse. Advokaten fungerer på 

den måde som en dirigent, der protokollerer44 de trufne beslutninger. Denne ordning anvendes ofte i 

praksis, da der ved flere generalforsamlinger, ikke er nogle ekstraordinære punkter på dagsorden som 

kræver kapitalejernes drøftelse. De punkter, der skal tages stilling til ved en ordinær generalforsamling, jf. 

SL § 88, stk. 1, er som følgende: 

1. Godkendelse af årsrapporten. 

2. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 

3. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter. 

4. Andre spørgsmål som efter selskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen. 

Det er et krav, at generalforsamlingen er afholdt i god tid, så den godkendte årsrapport kan indsendes 

rettidigt til erhvervsstyrelsen, jf. SL § 88, stk. 2. 

2.2.1.4.2. Bestyrelse 

En bestyrelse påtager sig den overordnede og strategiske ledelse af kapitalselskabet. Bestyrelsens opgaver 

er, jf. SL § 115, nr. 1-5, som følgende: 

1. At påse bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde. 

2. At påse der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. 

3. At løbende modtage den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold. 

4. At påse at direktionen, efter retningslinjerne, udøver sit hverv på en behørig måde. 
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5. At påse selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig 

likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, når de forfalder. 

I et kapitalselskab, hvor der er en bestyrelse, er det dennes opgave at udvælge en direktion. Direktionen 

kan bestå af én eller flere af bestyrelsesmedlemmerne. Der gælder særligt for A/S’er, at et flertal i 

bestyrelsen ikke må være bestående af direktører i selskabet. Samtidig kan en direktør i aktieselskabet ikke 

være hverken bestyrelsesformand eller næstformand. I et A/S skal bestyrelsen eller tilsynsrådet bestå af 

minimum 3 personer, jf. SL § 111, stk. 2.  

I kapitalselskabet kan man vælge at give medarbejderne mulighed for at vælge en medarbejder-

repræsentant, som skal være en del af det øverste ledelsesorgan, jf. SL § 140. I dette tilfælde skal 

kapitalselskabet, herunder ApS’et, have en bestyrelse eller et tilsynsråd, jf. SL § 111, stk. 3.  

2.2.1.4.3. Direktion 

Direktionen skal følge de anvisninger og retningslinjer som bestyrelsen giver, jf. SL § 117, stk. 1. 

Direktionens opgave er at sikre, at selskabets bogføring sker efter lovgivningens regler samt at 

formueforvaltningen foregår betryggende. Samtidig skal direktionen sikre, at selskabets kapitalberedskab 

til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og 

fremtidige forpligtelser, når de forfalder. jf. SL § 118. 

 Der er ikke særlige krav til en ”generel”45 direktion efter selskabsloven. Det er kun den eller de personer, 

som foretager den daglige ledelse i selskabet, som efter selskabslovens forstand er direktører.46 Disse 

personer skal registreres som direktører hos Erhvervsstyrelsen, jf. SL §§ 10 og 18.  

En direktør af ovenstående karakter er hverken omfattet af funktionærloven eller ferieloven på samme 

måde som en almindelig medarbejder. Over for kapitalselskaber beror direktørens retsstilling sig til hans 

ansættelseskontrakt. Denne er ofte på nogle punkter væsentlig bedre end andre medarbejdes vilkår, for 

eksempel vedrørende løn. Samtidig kan kontrakten på nogle punkter være noget mere restriktiv, for 

eksempel ved konkurrenceklausuler.  

 

 

                                                           
45

 Ved ”generel” menes at direktører er af forskellig karakter, hvor for eksempel en direktør i en personlig drevet 
virksomhed ikke er omfattet af reglerne i selskabsloven.  
46

 Gomard & Schaumburg-Müller – Kapitalselskaber – Side 326 
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2.2.1.5. Iværksætterselskab 

Selskabsloven er en samlet lov som finder anvendelse for kapitalselskaberne. Da der ved lov nr. 616 af 12. 

juni 2013 blev foretaget ændringer i selskabsloven, blev bestemmelserne om IVS indført i selskabsloven. Et 

IVS minder om et ApS, dog er nogle få bestemmelser anderledes, bl.a. omkring kapital og opsparing af 

overskud. Her refereres til særreglerne for IVS’er, jf. selskabslovens kapitel 20 a. 

Under stiftelsen af et IVS er det de, som stifter selskabet, der hæfter solidarisk for forpligtelserne. Det vil 

sige, at hvis to personer indgår forpligtelser på selskabets vegne, inden det er endeligt stiftet, hæfter de to 

solidarisk og med deres private økonomi for forpligtelserne. Når selskabet er registreret, er det selskabet 

som overtager hæftelsen for rettigheder og forpligtelser.  

Stiftelsen følger en proces, hvor følgende er påkrævet:  

1. Udarbejdelse af stiftelsesdokument og vedtægter.  

2. Stifter underskriver stiftelsesdokumentet, der indeholder selskabets vedtægter. 

3. Kontant kapital skal indbetales senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet og 

inden anmeldelsen om registrering indsendes. Registrering i Erhvervsstyrelsens selskabsregister 

skal samtidig ske senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.  

Den eller de, som stifter et IVS, skal være enten en juridisk eller en fysisk person. Det er et krav at en fysisk 

person bl.a. er en person på minimum 18 år og ikke er umyndiggjort, mens en juridisk person bl.a. skal have 

rets- og handleevne, hvilket betyder at en enkeltmandsvirksomhed alene ikke kan være stifter. Eksempelvis 

kan et ApS eller A/S være den juridiske person der stifter et IVS.  

Kapitalkravet til et IVS kan ved stiftelsen ligge mellem 1 kr. og 49.999 kr. Beløbet kan også blive indbetalt i 

euro, så længe beløbet tilsvarer danske kroner. Ved en selskabskapital på 50.000 kr. eller over, kan der ske 

stiftelse af eksempelvis et ApS. Den indskudte kapital er samtidig det beløb, stifteren maksimalt hæfter for. 

Oftest forholder det sig sådan, at kreditorer og andre samarbejdspartnere kræver, at stifteren kautionerer 

med sin private økonomi. Eksempelvis kræver nogle banker, at stifter skriver under personligt på en 

kautionserklæring.  

I et IVS er det et krav, at selskabet årligt henlægger minimum 25 % af selskabet eventuelle overskud på en 

reserve. Det er meningen, at den henlæggelse, selskabet foretager, skal bruges til at opbygge et 

kapitalgrundlag på minimum 50.000 kr. Henlæggelsen foretages indtil reserven sammen med 

selskabskapitalen udgør 50.000 kr. Herefter kan der stiftes et ApS. I et IVS er det ikke muligt at udlodde 

udbytte til kapitalejerne, før at selskabskapitalen er på 50.000 kr.  
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Et IVS skal årligt udarbejde et regnskab, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 5 mdr. efter 

regnskabsårets udløb. Som udgangspunkt skal selskaber lade sine regnskaber revideres af en godkendt 

revisor, jf. årsregnskabsloven. Det er dog muligt for et selskab at fravælge revisionen. Ved fravalg af 

revision, er det stadigt et krav at selskabets øverste ledelsesorgan udarbejder og indberetter et 

årsregnskab, godkendt på generalforsamlingen.  

2.2.1.6. Anpartsselskab og aktieselskab 

I selskabsloven defineres et A/S som følgende: 

”Et kapitalselskab, herunder et partnerselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier. 

Aktier kan udbydes til offentligheden. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet.”47 

I selskabsloven defineres et ApS som følgende: 

”Et kapitalselskab hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på anparter. Anpartsselskaber kan ikke 

udbyde deres kapitalandele til offentligheden jf. § 1, stk. 3. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i 

selskabet.”48 

Som beskrevet ovenfor, minder et IVS meget om et ApS. Det vil sige, at mange af de samme regler gælder 

for de to kapitalselskaber. Samtidig er også et A/S bundet af flere af de samme regler. Der er dog flere 

regler hvor kapitalselskaberne differentierer sig fra hinanden. Bl.a. er det muligt, allerede ved stiftelsen af 

et ApS og et A/S, at udlodde udbytte til kapitalejerne.  

I kapitalselskaberne er der en begrænset hæftelse. Denne hæftelse medfører ofte at selskabets 

hoveddeltager må påtage sig et personligt hæftelsesansvar, for at selskabet skal kunne opnå lån og 

kreditter. Det er oftest banken og ”stærke” kreditorer, der efterspørger den personlig stillede kaution. Så 

selvom kapitalejerne kun, ifølge selskabsformen, hæfter for det indskudte kapital, kan deltagerne risikere at 

skulle hæfte for en del privat.  

Både ApS og A/S er velkendte selskabsformer. Forskellen på de to ligger i den tryghed, selskabsformerne 

skaber for interessenterne49 bl.a. kreditorer. Ved et A/S med en kapital på mindst 500.000 kr., fortæller 

selskabet overfor omverdenen, at selskabet er solidt med kapital til betaling af forpligtelse. Et ApS giver 

                                                           
47

 SL § 5, nr. 1 
48

 SL § 5, nr. 2 
49

 Interessenter er en person, en organisation, en økonomisk enhed, en juridisk enhed eller tilsvarende, der 
interagerer med selskabet enten direkte eller indirekte. Hedegaard m.fl. – Økonomisk virksomheds beskrivelse – side 
13. 



HD(R) afsluttende hovedopgave 2015 

 

Side 35 af 96 
 

ikke den samme tryghed grundet størrelsen på anpartskapitalen, men det gør ikke, at det ikke er muligt at 

skaffe kreditorer, ofte gennem tidligere nævnte kautioner. 

2.2.1.7.  Regnskab  

Alle kapitalselskaber skal efter årsregnskabsloven aflægge et årsregnskab til erhvervsstyrelsen, jf. ÅRL § 2, 

stk. 1. Årsregnskabet skal være modtaget hos erhvervsstyrelsen senest 5 måneder (4 mdr. for 

regnskabsklasse D) efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsklasserne er afgørende for, hvilke krav og 

regler i ÅRL, som årsrapporten stilles overfor, ligesom revisionspligten af selskabet. Nedenstående figur, 

viser en ”byggeklodsmodel” over regnskabsklasserne samt hvilke paragraffer i ÅRL de følger.  

Figur 4. Kilde: www.beierholm.dk  

Som figur 4 viser, findes der fire regnskabsklasser, nemlig A, B, C og D. Klasse A er vedrørende de personlige 

virksomheder. Klasse B er vedrørende små selskaber. Klasse C er vedrørende mellemstore og store 

selskaber. Klasse D er vedrørende børsnoterede selskaber samt statslige aktieselskaber. Ved klasse B, C og 

D stilles der nogle forskellige krav, for at afgøre hvilken klasse et selskab tilhører. For at et selskab skal 

tilhøre klasse B, må to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskride to af 

følgende størrelser:50 
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 EY – Indsigt i årsregnskabsloven – side 27 
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 En balancesum på max 36 millioner kroner 

 En nettoomsætning på max 72 millioner kroner 

 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på max 50 

Klasse C er som nævnt ovenfor bestående af en mellemstor og en stor kategori. For at et selskab skal 

tilhøre kategorien for mellemstore selskaber, må to på hinanden følgende regnskabsår på 

balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:51 

 En balancesum på mellem 36-143 millioner kroner 

 En nettoomsætning på mellem 72-286 millioner kroner  

 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på mellem 50-250  

Ved en overskridelse af to af de ovenstående punkter, tilhører et selskab kategorien for store selskaber 

under klasse C. 

Alle de selskaber, som skal aflægge regnskab efter regnskabsklasse B, C eller D, skal samtidig lade deres 

regnskab revideres af en revisor, jf. ÅRL § 135. Der findes dog en mulighed for at fravælge revisionen for 

mindre selskaber i klasse B. Kravene for at fravælge revisionen er mulig, hvis et selskab i to på hinanden 

følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:5253 

 En balancesum på 4 millioner kroner 

 En nettoomsætning på 8 millioner kroner 

 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 

I de små selskaber er det en mulighed at fravælge en revision. Alternativt kan selskabet få udarbejdet et 

review, en udvidet gennemgang eller en assistanceerklæring. Det hele afhænger af graden af sikkerhed, der 

stilles for regnskabet. Eksempelvis kan en bank kræve overfor et selskab, der gerne vil låne penge, at der 

vælges revision hvor der afgives erklæring med den højeste grad af sikkerhed. Denne forekommer ved 

revision af regnskabet. Hvis ejeren skal fravælge revisionen, kræves det, at ejeren selv kan og har mulighed 

for at indberette regnskabet samt klare de administrative opgaver. Regnskabet skal nemlig stadig 

udarbejdes og offentliggøres.   

Et andet relevant punkt er omkring de krav, som stilles til selskaberne, om adskillelse af selskabet og 

ejernes økonomi. Et selskab må hverken direkte eller indirekte yde lån til ejerne eller ledelsen, jf. SL § 210. 
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 EY – Indsigt i årsregnskabsloven – side 27 
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 www.erhvervsstyrelsen.dk   
53

 Hertil findes undtagelser, jf. ÅRL § 135, stk. 2 og 3. 
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Dette ses dog flere gange i praksis, hvilket resulterer i, at revisor må påfører regnskabet en supplerende 

oplysning.  

2.2.2. Skattemæssige forhold 

Kapitalselskaber (IVS, ApS og A/S) beskattes efter reglerne i SEL. Skattepligten udløses ved en formel 

registrering hos erhvervsstyrelsen.54 Om et selskab er skattepligtig til Danmark, afgøres af loven, jf. SEL § 1, 

stk. 1, nr. 1-6.  

Beskatning af kapitalselskaber er noget mere simpelt end beskatning af personlig virksomhed. Efter 

beregningen af et overskud i den skattepligtige indkomst, beregnes en selskabsskat på 23,5 % i 2015. 

Folketinget har i 2013 besluttet at nedsætte selskabsskatten over en årrække. Dette medfører at skatten i 

2016 vil ende nede på 22 %.55 

2.2.2.1. Underskud 

Hvis et selskabs skattepligtige indkomst resultere i et underskud, har selskabet mulighed for at fradrage i 

fremtidige overskud, i de efterfølgende indkomstår, jf. SEL § 12, stk. 1. Hertil findes nogle begrænsninger, jf. 

SEL § 12, stk. 2, som foreskriver at et underskud kan fradrages 100 % op til grundbeløbet på kr. 7.747.500 

(2015-niveau). Herefter kan underskud fradrages med 60 % af det beløb, som overstiger grundbeløbet.56 

Underskuddet skal udnyttes, første gang det er muligt. 

Ved et større underskud, end det er muligt at anvende, kan underskuddet anvendes i efterfølgende år med 

positiv skattepligtig indkomst. Hvis der er flere underskudsår i træk, skal det ældste underskud anvendes 

først, når muligheden opstår. Nedenstående figur giver et eksempel på underskud. 
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 Pedersen m.fl. – Skatteretten 2 – side 284 
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 www.skat.dk  
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http://www.skat.dk/


HD(R) afsluttende hovedopgave 2015 

 

Side 38 af 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Kilde: Jan Pedersen m.fl. – Skatteretten 2 – side 332 

2.2.2.2. Udbetaling til kapitalejerne 

Ved et positivt resultat i et selskab, er det altid interessant for ejerne, hvordan de får penge ud til sig selv. I 

et kapitalselskab er der primært to muligheder, hvorpå ejerne kan få penge ud af selskabet til privat brug. 

Den ene mulighed er løn og den anden er ved udbytte. Disse to vil efterfølgende blive gennemgået.  

2.2.2.2.1. Løn 

Udbetaling af løn kan ske til alle ansatte i selskabet. Ejerne har lige såvel som personale mulighed for at få 

løn i selskabet. Dette foregår på samme måde som ved en almindelig ansat. Her bliver ejerne beskattet, 

efter reglerne i PSL, af den løn selskabet betaler til dem. Det udbetalte beløb, har selskabet lov til at 

fratrække som en driftsomkostning. Det betyder, at selskabets skattepligtige indkomst bliver mindre. Det 

foregår oftest i de mindre selskaber, hvor ejerne selv er en del af den daglige drift. I store selskaber kan der 

være mange ejere (aktionærer/anpartshavere) som ikke er en del af selskabets daglige drift. Disse personer 

kan i stedet få udbetalt udbytte.  

2.2.2.2.2. Udbytte 

I store selskaber kan der være mange ejere (aktionærer/ anpartshavere) som ikke er en del af selskabets 

daglige drift. Disse ejere har mulighed for at få et udbytte ud af selskabet. I selskabet vil et udbytte blive 

trukket af årets overførte resultat, hvilket har en direkte påvirkning på egenkapitalen. Alt andet lige betyder 

det, at egenkapitalen bliver mindre. Udbyttet, som udbetales til ejerne, skal beskattes som aktieindkomst. 
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Ejerne, som modtager udbyttet, bliver beskattet, som det er forklaret i ovenstående afsnit 2.1.2.1.4.5. 

Aktieindkomst. Udbyttet udbetales i forhold til ejernes procentdel af aktier/ anparter i selskabet. 

Eksempelvis hvis der er 10 aktionærer af et A/S, der hver ejer 10 % af aktierne. Selskabet udlodder 

1.000.000 kr. i udbytte. Aktionærerne skal hver have et udbytte på 100.000 kr. Denne mulighed foreligger 

ikke, som beskrevet ovenfor, for ejerne af et IVS med en selskabskapital på under 50.000 kr.  

Den ovenstående indledning og gennemgang af den væsentligste teori omkring valg af virksomhed, 

heriblandt teorien omkring personlige virksomheder og kapitalselskaber, samt beskatning af disse, vil alt 

sammen blive anvendt i nedenstående analyse afsnit. Til at eksemplificere teorien, analyseres en case, der 

vil munde ud i en endelig konklusion.    
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3. Case 

Opgavens case bygges op omkring iværksætteren Anders Andersen (herefter AA).  

AA er en 27-årig ung mand, som har en baggrund fra Danmarks Tekniske Universitet (herefter DTU), hvor 

han læste en bachelor som miljø ingeniør. Han sluttede sit skoleforløb i en alder af 26.  

AA har tidligere været en aktiv del af organisationen Greenpeace. Han har været medlem, og aktiv hos 

Greenpeace i 5 år, fra slutningen af gymnasietiden til han senere startede uddannelsen på DTU. AA mener, 

at hvis man går ind i noget, skal man også gøre det fuldt ud. Dette er grunden til at AA stoppede sit 

aktivistliv, da han begyndte på DTU. Han ville gerne fuldføre sin uddannelse med 100 % fokus, i stedet for at 

lægge 50 % hvert sted. AA er ikke længere en aktiv del af Greenpeace, men han er stadig medlem af 

organisationen. AA har selv været, og har mange venner som er, miljø aktivister. AA har igennem sit aktive 

liv, som miljøforkæmper, mødt Bente Bentsen (herefter BB) på 29 år. AA har efter sin tid på DTU ikke haft 

et fast job, men har arbejdet lidt som lastbilchauffør samt fået lidt arbejde på den samme gård, som BB 

arbejder på. 

BB er også tidligere aktivist og medlem af Greenpeace, men stoppede som aktiv, da hun som 24-årig fik 

tilbudt et job på en gård. BB har en baggrund fra Landbohøjskolen, hvor hun læste til dyrlæge. BB arbejder 

stadig på den samme gård, hvor hun har ansvaret for en kostald.  

AA og BB blev gift, da de var henholdsvis 25 år og 27 år. De har ikke nogle børn, men har i længere tid 

snakket om det. De bor i et hus i Køge kommune, hvilket ikke er langt fra gården, hvor de begge arbejder. 

De er begge troende kristne og går hver søndag sammen i den lokale kirke. 

AA kommer fra middelklassen og han bruger generelt ikke mange penge. Han køber ikke unødvendige ting 

og kan godt finde på at gå efter tilbud på for eksempel tøj og mad. BB er vokset op i det bedre borgerskab, 

hvorfor hun er vant til de dyrere produkter.  

AA har en far, en mor og to mindre søskende. AA’s forældre bor i Roskilde og har begge et otte-til-fire-job. 

Moren er sygeplejerske og faren arbejder som sælger. De har hele tiden ment, at AA skulle starte en 

uddannelse efter gymnasiet, og har aldrig forstået AA’s medlemskab i Greenpeace. AA snakker ikke med 

sine forældre på grund af det med Greenpeace. Det hjalp dog lidt på deres forhold, da AA fik en uddannelse 

fra DTU.  

BB har ikke nogle forældre, da de begge døde i en bilulykke for nogle få år siden. BB’s forældre boede i 

Nordsjælland og havde en succesfuld import/ eksport forretning. BB arvede syv millioner kr. De fleste af 

pengene har AA og BB brugt på huset og renovering af huset samt en ny bil. De har samlet brugt fire 
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millioner kr. og står begge som ejere med 50 % hver. De resterende tre millioner har de stående på en 

fælles konto. Både AA og BB får årligt, privat, en renteindtægt på 30.000 kr.  

AA har længe gået med den idé, at han gerne vil starte en virksomhed op. Han har opfundet et 

metangasrenseanlæg, som kan indføres i en stald med for eksempel køer eller grise. Anlægget er med til at 

rense luften i stalden, hvilket er med til at rense udledningen af CO2 fra stalden.   

Idéen til renseanlægget fik AA på baggrund af sin tid som lastbilchauffør. Lastbilerne skal køre med et 

dieselpartikelfilter, som er med til at mindske lastbilers udstødningsgasser. Dette tænkte AA, at han kunne 

overføre til skorstenene i en stald. Da AA tænker meget på miljøet, også efter sin tid i Greenpeace, er det 

nærliggende, at han med denne opfindelse kan hjælpe miljøet.  

AA har en bil, som bruges både privat og erhvervsmæssig, dog anvendes bilen hovedsagelig privat. For den 

erhvervsmæssige kørsel får AA udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens takster. Bilen indgår dermed ikke i 

virksomhedens regnskab. Befordringen udgør 6.000 kr. om året 

AA har arbejdet på idéen i næsten et år. Han har haft kontakt til en producent, som kan producere det 

meste af anlægget. Det manglende på anlægget, mener AA han selv kan justere og installere. Af denne 

grund har AA anskaffet en maskine til færdigproduktionen. Produktionsmaskinen vil blive afskrevet over 5 

år.  

AA lejer en lagerhal, og har sat nogle vægge op samt indrettet stedet, så han kan have både lager, 

produktion og kontor under samme tag. For at han kan overtage lagerhallen fra den 1. januar, har AA 

indbetalt et depositum på 24.000 kr. i december. Maskinen og indretningen har AA betalt 650.000 kr. for i 

december. Det hele er betalt privat, men vil ved stiftelsen blive indskudt i virksomheden.     

AA har, gennem sine kontakter på gården, været ude hos andre gårdejere, potentielle kunder, for at se om 

der skulle være en interesse for produktet. Der er meget stor interesse for renseanlægget. I Danmark var 

der i 2014 næsten 12.500 kvægbedrifter.57  Samme år var der næsten 4.000 bedrifter med svin.58 Disse tal 

er med til at bekræfte over for AA, at der i Danmark er et stort kundesegment59.  

AA har prøvet at reklamere med sit produkt i nogle forskellige langbrugs aviser. Samtidig har AA været på 

en messe for at vise sit produkt frem.  

                                                           
57

 Landbrug & Fødevarer – Statistik 2014 okse- og kalvekød – side 5 
58 
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59
 Kundesegment defineres som en gruppe forbrugere som en virksomhed regner for mulige aftagere af bestemte 

produkter. Dette er ofte på baggrund af demografiske klassifikationer. 
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AA vælger at oprette en bankkonto for virksomheden, hvorpå han personligt indskyder 500.000 kr. Penge 

skal bruges på at få virksomheden i gang, bl.a. ved køb af vare, it-udstyr og diverse kontorartikler.    

AA har valgt at virksomheden opretter en kassekredit på 500.000 kr. efter virksomhedens stiftelse. 

Kassekreditten er afdragsfri de første 5 år. Gælden forrentes med 10 % årligt. Med AA’s private kapital, vil 

den optagne gæld ofte ikke forekomme i praksis, grundet udgiften til renter. Denne gæld er taget med for 

at give iværksætteren (læseren) en bedre forståelse af forskellen på kapitalafkastet mellem VSO og KAO. 

AA vil gerne se på fordelene og ulemperne ved opstart af en personlig virksomhed og ved opstart af et 

kapitalselskab. AA vil være sikker på, at han fra begyndelsen opstarter en virksomhed i den rigtige selskabs-

/organisationsform. AA har i den forbindelse fået hjælp til at stille nogle forskellige scenarier op, af sin gode 

ven Simon. For på den måde at kunne sammenligne de forskellige former, og i sidste ende træffe det rigtige 

valg af selskabs-/ organisationsform, som AA skal starte op med.  

AA har samtidig lagt et budget over 2 år for virksomhedens økonomi. Budget fremgår af bilag 4.  

AA har valgt at starte med at danne sig et overblik over de forskellige fordele og ulemper, som findes ved 

personlige virksomheder kontra kapitalselskaber.  

3.1. Fordele og ulemper 

På baggrund af den tidligere teori omkring personlige virksomheder og kapitalselskaber udarbejdes en 

oversigt over fordele og ulemper ved disse former for virksomhed. 

3.1.1. Fordele ved personlig virksomhed 

 Der skal ikke ske offentliggørelse af regnskabet. Dette kan være en fordel for en selvstændig, som 

ikke ønsker offentlighed om de regnskabsmæssige tal for virksomheden.  

 Ikke så administrativt tungt med personskatteloven. I og med at der ikke er indberetningspligt, kan 

dette være med til at lette en del af de ellers administrative opgaver.  

 Kan spare penge på omkostninger. Her tænkes blandt andet på revisor og bogholder. I praksis 

forholder det sig dog ofte sådan, at den selvstændige ofte har brug for assistance til udarbejdelse af 

en selvangivelse, et regnskab m.m. Dette foretages oftest af en revisor.  

 Ved et interessentskab, kan det være en fordel for personen med den mindste formue, at der er en 

anden person som dækker solidarisk. Hvilket ofte vil sige, at kreditoren først retter sit krav mod den 

person med den største formue.   
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 Underskud kan fratrækkes i øvrig personlig indkomst. Det er en fordel, at hvis virksomheden laver 

et underskud, kan underskuddet trækkes fra i den selvstændiges øvrige personlige indkomst. Det vil 

sige, at hvis den selvstændige har en positiv indkomst, for eksempel en løn, kan underskuddet 

fratrækkes i dette beløb, og den selvstændige skal dermed ikke betale ligeså meget i skat. Det skal 

her også nævnes, at det er en fordel, at uudnyttet underskud kan fremføres til anvendelse i senere 

års positive indkomst, dog skal det være i første tilkommende positive indkomstår. 

 Simpel opstart. Ved en enkeltmandsvirksomhed er det en fordel, at opstarten af en virksomhed 

ikke stiller kapitalkrav, samtidig med at det er forholdsvis simpelt at starte op.  

 Ledelsesstruktur. Det er ved en enkeltmandsvirksomhed en fordel, at beslutninger osv. ikke skal 

diskuteres af flere, men at den selvstændige hurtigt kan træffe beslutninger.  

 Ved benyttelsen af VSO er det en fordel, at man kan opspare virksomhedens overskud, for på den 

måde at udskyde skatten, til senere hvor overskuddet hæves. Dette medfører eksempelvis at den 

selvstændige kan spare topskatteprocenten (15 %), ved kun at hæve penge ud at virksomheden op 

til topskattegrænsen.  

 En anden fordel ved at benytte VSO er, at virksomhedens renteudgifter kan trækkes fra i den 

personlige indkomst, i stedet for i kapitalindkomsten.  

 En tredje fordel ved VSO er, at den selvstændige kan konvertere en del af virksomhedens overskud 

til et kapitalafkast, som beskattes i kapitalindkomsten og ikke i den personlige indkomst. 

 Hvis man synes, det er meget administrativt tungt med VSO, kan det være en fordel at benytte 

KAO, hvor der ikke er de samme regler og krav til regnskabsførelse. Samtidig opnås flere af de 

samme fordele, som for eksempel at få fuld fradragsværdi for renteudgifterne.  

3.1.2. Ulemper ved personlig virksomhed 

 Ved en enkelmandsvirksomhed er det en ulempe, at den selvstændige, hæfter personligt med hele 

sin private formue. Dette kan i værste fald betyde, at den selvstændige kan gå personlig konkurs. 

 Ved et interessentskab, kan det, kan det være en ulempe for personen med den største formue, at 

man dækker solidarisk. Hvilket ofte vil sige, at kreditoren først retter sit samlede krav mod den 

person med den største formue.   

 Administrative krav ved VSO. Ved anvendelse af VSO er det administrative arbejde en ulempe, da 

der er en del krav for at holde virksomhedens økonomi adskilt fra den private økonomi. Dette vil i 

praksis sige, at en bogføring skal ordnes, så det opdeler de to økonomier, eventuelt ved en 

mellemregningskonto. 
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 Omverdenens tillid. Det kan være en klar ulempe ved en personlig virksomhed, at omverdenen, og 

her specielt banker og kreditorer, ikke har den største tillid til organisationsformen. I praksis 

afhænger tilliden ofte af ejeren bag virksomheden.  

 Ved opsparing i KAO, er det en ulempe, at det opsparede beløb skal bindes i 3 måneder på en 

bankkonto. Samtidig er der en grænse på indskuddet som skal hæves senest i det 10. indkomstår 

efter henlæggelsesårets udløb 

3.1.3. Fordele ved kapitalselskab 

 Begrænset hæftelse. Det er en klar fordel ved et selskab, at ejeren ikke hæfter personligt, men kun 

med den indskudte kapital.  

 Omverdenens tillid. Ikke så meget ved et IVS, men ved et ApS eller specielt et A/S, ser omverdenen 

mere seriøst på virksomheden. På den måde har omverden mere tillid og en større tro på 

virksomheden. For eksempel troen på at virksomheden er solvens og kan betale sine kreditorer.  

 Kapitalkrav ved IVS. Muligheden for at starte et selskab op for kun 1 kr. er til stede ved et IVS. Dette 

er fordel hvis man som iværksætter vil være i selskabsform, men ikke har kapital til et ApS. 

 Alle kapitalejere har ved en generalforsamling, stemmeret, møderet og taleret.  

 Ved et ApS og et A/S er der mulighed for at udlodde udbytte til en lav skatteprocent.  Muligheden 

er også til stede i et IVS, hertil er dog kravet om en kapital på minimum 50.000 kr. 

 Det er meget let at få investorer i et selskab. For eksempel ved et A/S er det muligt at købe aktier i 

selskabet.  

3.1.4. Ulemper ved kapitalselskab 

 De administrative krav til et selskab er klart mere krævende, jf. tidligere gennemgang end ved en 

personlig virksomhed. For eksempel administration af løn til ejer, hvor der samtidig skal 

tilbageholdes AM-bidrag og A-skat, og det skal indberettes til SKAT.  

 Kapitalkrav. Ved ApS og A/S er der nogle minimumskrav, som gør, at man skal have en vis kapital 

for at kunne starte sådanne selskaber op.  

 Ved et IVS er det ikke muligt at udlodde udbytte ved en kapital på under 50.000 kr. Hertil findes 

nogle særregler der gør det muligt at opnå den lave skatteprocent.  

 Offentliggørelse af regnskab. Det kan være en ulempe for nogle selskaber at skulle offentliggøre 

regnskabstal, da konkurrenter på denne måde kan se selskabets økonomi.  
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3.1.5. Delkonklusion 

AA har med den ovenstående oversigt, muligheden for at skabe sig et bedre overblik over de forskellige 

fordele og ulemper ved henholdsvis et selskab og en personlig virksomhed. Oversigten kan samtidig være 

med til at oplyse AA om forhold, han ikke selv tænkte på til at starte med. Det rigtige valg, af de forskellige 

forhold, afhænger meget af den enkelte iværksætter. Det er ofte forskellige forhold som iværksætterne 

prioriterer. For AA, som har en stor privat formue, er hæftelse et vigtigt punkt, som han skal forholde sig til. 

3.2. Personlig virksomhed 

AA skal se på muligheden for at opstarte en personlig virksomhed. Derfor opstilles to scenarier, som skal 

analysere de forskellige virksomhedsretlige forhold samt udregning af de forskellige skattemæssige forhold. 

De to scenarier, der opstilles, er henholdsvis en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab.  

3.2.1. Virksomhedsretlige forhold 

Til at starte med, vil de virksomhedsretlige forhold blive analyseret på AA og case virksomheden.  

3.2.1.1. Enkeltmandsvirksomhed   

I det første scenarie skal AA se på mulighederne for at starte en enkeltmandsvirksomhed, hvor der ikke er 

et kapitalkrav for stiftelse at virksomheden.   

3.2.1.1.1. Stiftelse 

For at kunne starte en enkelmandsvirksomhed, skal AA finde på et navn til virksomheden. Her har AA tænkt 

over, at navnet også er med til at fortælle om hvad virksomheden sælger. Navnet er endt med at blive: 

”CO2 Rens”.  

AA skal registrere virksomheden, så den får tildelt et CVR.nr. Virksomheden tilmeldes samtidig forskellige 

digitale værktøjer, der skal gøre det muligt at kommunikere digitalt med det offentlige. Dette er bl.a. til 

indberetning af moms. 

3.2.1.1.2. Forretningsplan og budget 

AA skal lave en forretningsplan inden han går i gang med stiftelsen af virksomheden. Det er her vigtigt, at 

AA får udarbejdet en grundig forretningsplan, da denne skal bruges til at forhandle med banken og evt. 
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forretningsforbindelser, for at overbevise dem om at give virksomheden et lån eller en kredit. 

Forretningsplanen kan samtidig hjælpe AA med at overbevise omverdenen om, at idéen om at 

starte egen virksomhed er seriøs. Forretningsplanen skal være i stand til at skabe et overblik over idéen 

og virksomheden. Samtidige skal den være med til at beskrive, hvordan AA vil drive og udvikle 

virksomheden ”CO2 Rens”. I forretningsplanen skal AA bl.a. beskrive idégrundlaget, en markedsanalyse, 

finansieringen osv.  

Et andet vigtigt element i opstartsfasen er at få udarbejdet et budget. Dette har AA lagt ved at gennemgå 

en 2-årig periode, hvilket skal afspejle de første to år af virksomhedens liv. Nedenfor ses et udsnit af 

regnskabets nøgletal.  

 
 
 
 
 

 

Figur 6. Kilde: Bilag 4. 

Budgettet er med til at give et overblik over økonomien i virksomheden. Budgettet viser et positivt resultat 

over de 2 år budgettet er lagt. Ved de positive resultater giver det mulighed for at beregne skatten for AA, 

hvilket ofte er med til at afgøre valget om enten selskabsform eller organisationsform. Dermed er det også 

muligt at sammenligne de forskellige beskatningsformer ved personlig virksomhed kontra kapitalselskaber.  

3.2.1.1.3. Hæftelse og risiko 

Til vurdering af hvilken personlig virksomhed, der vil passe bedst til AA, skal flere ting gennemgås. Det er 

vigtigt at AA nøje overvejer den påkrævede hæftelse, som findes ved personlig virksomhed i og med AA og 

BB sammen har større værdier, som de kan miste.   

Ved at starte en enkeltmandsvirksomhed, er det AA, som ender med personligt at hæfte ubegrænset. Det 

vil sige, at hvis virksomheden ikke selv kan betale kreditorerne, kan det økonomiske ansvar flyttes over på 

AA’s privatøkonomi. Hvis virksomheden kommer ud i økonomiske vanskeligheder, vil det naturligt stille AA 

over for en stor risiko.  

3.2.1.2. Interessentskab 

I et andet scenarie antages det, at AA får mulighed for at starte et interessentskab op, med sin far. AA vil 

bruge farens viden og evner til at kunne udvide virksomhedens salg. Ved at tage sin far, som antages at 

Regnskabstal År 1 År 2 

Resultat før finansielle poster 1.040.000 kr. 1.130.000 kr. 

Finansielle udgifter -50.000 kr. -50.000 kr. 

Resultat før skat 990.000 kr. 1.080.000 kr. 
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være solvent, ind som partner i virksomheden, opnår de to tilsammen en større risiko villig kapital, hvilket 

kan bruges på at udvikle virksomheden. Samtidig kan partnerskabet have en stor signalværdi for 

omverdenen omkring virksomheden. Eksempelvis signalerer partnerskabet, at virksomheden har et solidt 

forretningsgrundlag, samtidig med at virksomheden er seriøs omkring udvikling og fremtidig drift.  

3.2.1.2.1. Stiftelse 

Ved stiftelsen indgår de to parter, i form af AA og AA’s far, en aftale omkring I/S’et, ved navn ”CO2 Rens 

I/S”. Aftalen skal laves for at tage højde for alle de problemstillinger, der kunne opstå i forbindelse med 

etablering, drift og ophør af virksomheden.  

På samme måde som ved enkeltmandsvirksomheden, skal AA registrere virksomheden, så virksomheden 

får tildelt et CVR.nr.  

3.2.1.2.2. Hæftelse og risiko 

Omkring hæftelsen er der ikke en betydelig forskel fra enkeltmandsvirksomheden. For AA betyder det, at 

han ikke står alene med forpligtigelserne vedrørende virksomheden. AA’s forældre i form af faren, hæfter 

sammen med AA for alle virksomhedens forpligtelser, hvilket er en fordel for AA. AA har sammen med BB 

en større formue, end forældrene har. Dette vil oftest betyde, at en kreditor går mere efter AA end 

forældrene, hvilket er en ulempe for AA. For AA vil det være en ulempe, ved at stifte virksomhed på denne 

måde.  

Efterfølgende afsnit vil gennemgå de forskellige beskatningsformer, som er mulige for AA ved at drive 

personlig virksomhed.  

3.2.1.3. Delkonklusion  

For AA afgøres valget, af de to forskellige personlige virksomheder, ved nogle små forskelle. AA har altid 

ønsket at være selvstændig og træffe beslutningerne selv, hvilket taler klart for en enkeltmands 

virksomhed. Muligheden for at ansætte faren ved en enkeltmandsvirksomhed er til stede. AA er dog ikke 

vild med at han skal hæfte personligt og alene. Derfor ser han det som en klar fordel, hvis han vil kunne få 

faren med i virksomheden. Samtidig kan farens ekspertise som sælger, komme virksomheden til stor gavn. 

AA kan med fordel, og på baggrund af de virksomhedsretlige forhold, foretrække at oprette et I/S sammen 

med sin far. Ved at drive en personlig virksomhed, er det muligt for AA senere at omdanne virksomheden til 

et kapitalselskab.  
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3.2.2. Skattemæssige forhold 

Kendskab til beskatningen af en personlig virksomhed, kan være med til at give et bedre overblik over, 

hvilken organisationsform, som vil være bedst at starte, som iværksætter. Beregning af skatten foretages 

ved PSL eller VSL. VSL giver mulighed for at vælge mellem VSO og KAO. 

Overskuddet i en personlig virksomhed tilfalder ejeren. Hvilket betyder, at ved en enkeltmandsvirksomhed, 

får AA hele overskuddet, og ved interessentskabet vil parterne dele overskuddet ligeligt. Det endelige 

beløb, som AA vil blive beskattet af, herunder metoden, varierer efter hvilken beskatningsform han vælger.   

Beskatningsformerne ved personlig virksomhed, som AA har at vælge i mellem er følgende tre:  

1. Beskatning ved personskatteloven 

2. Beskatning ved virksomhedsskatteordningen 

3. Beskatning ved kapitalafkastordningen 

3.2.2.1. Beskatning ved personskatteloven 

PSL beskrives ud fra den antagelse, at AA vælger at blive beskattet efter PSL fra opstarten af virksomheden. 

AA er fuldt skattepligtig til Danmark, hvorfor han opfylder kravet for at kunne anvende PSL.  

Ved PSL har AA ikke de samme muligheder, som ved VSO og KAO. Eksempelvis er det ikke muligt at opspare 

virksomhedens overskud eller at beregne et kapitalafkast. Dermed er det virksomhedens overskud før 

renter, der udgør AA’s personlige indkomst.  

3.2.2.1.1. Beregning af skatten ved personskatteloven 

Først opgøres den personlige indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag samt den skattepligtige 

indkomst. Disse bruges alle til at beregne den endelige slutskat, som AA skal betale. Nedenstående figur 

viser indkomstopgørelsen for AA ved PSL. 

Indkomstopgørelse for AA ved PSL % i 2015 År 1 i kr. % i 2016 År 2 i kr. 

Resultat før finansielle poster - CO2 Rens 
 

1.040.000 
 

1.130.000 

AM-bidrag 8 %  -83.200 8 % -90.400 

Personlig indkomst 
 

956.800 
 

1.039.600 

Renteudgifter (virksomhed) 
 

-50.000 
 

-50.000 

Renteindtægter (privat) 
 

30.000 
 

30.000 

Kapitalindkomst 
 

-20.000 
 

-20.000 

Beskæftigelsesfradrag 
8,05 % (højst 

26.800) 
-26.800 

8,30 % (højst 
27.600) 

-27.600 
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Befordring 
 

-6.000 
 

-6.000 

Ligningsmæssige fradrag  
 

-32.800 
 

-33.600 

Skattepligtig indkomst 
 

904.000 
 

986.000 

Figur 7. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående figur viser, at den skattepligtige indkomst udgør 904.000 kr. Dette kommer af den beregnede 

personlige indkomst, kapitalindkomsten bestående af både virksomhedens renter og AA’s private renter og 

ligningsmæssige fradrag, bestående af et beskæftigelsesfradrag og et befordringsfradrag. 

Beskæftigelsesfradraget er det højst mulige beløb, da indkomsten for AA er så høj. Befordringen er fra 

erhvervsmæssig kørsel i privat bil. 

Efter opgørelsen af AA’s indkomst, er det nu muligt at beregne den endelige skat, som AA skal betale for at 

drive personlig virksomhed i Danmark, ved beskatning af PSL. Nedenstående figur viser skatteberegningen. 

Skatteberegning % i 2015 År 1 i kr. % i 2016 År 2 i kr. 

Bundskat   
 

  
 

Personlig indkomst   956.800   1.039.600  

Personfradrag     -43.400      -44.000  

Bundskat i alt 8,08 %   73.803  9,08 %   90.400  

Topskat   
 

  
 

Personlig indkomst   956.800    1.039.600  

Personfradrag   -459.200      -467.300  

Topskat i alt 15 %   74.640  15 %       85.845  

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 % 
 

24,9 % + 0,87 % 
 

Skattepligtig indkomst   904.000       986.000  

Personfradrag       -43.400       -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 %    221.777  25,77 %    242.753  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst      904.000 
 

   986.000  

Personfradrag       -43.400        -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 %       34.424  3 %       28.260  

Indkomstskat      404.643       447.259  

AM-bidrag         83.200          90.400  

Samlet skat      487.843       537.659  

Effektiv skatteprocent   46,91 %   47,58 % 

Figur 8. Kilde: Egen tilvirkning.  

Ovenstående figur viser, at AA i 2015 skal betale 487.843 kr. i skat ud af en indkomst på 1.040.000 kr. Det 

svarer til, at AA skal betale en effektiv skat på 46,91 % i skat af indkomsten. 
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3.2.2.2. Beskatning ved virksomhedsskatteordningen 

VSO beskrives ud fra den antagelse, at AA vælger at blive beskattet efter VSO fra opstarten af 

virksomheden. Ved VSO stilles flere krav til AA end ved PSL. Et er fuld skattepligt, hvilket beskrevet tidligere 

er opfyldt. Et andet krav er opdelingen af privat økonomien og virksomhedens økonomi. Dette krav 

opfylder AA ved at bogføre de ting, vedrørende virksomhed, i et separat ark. Ydermere er det krævet, at AA 

opgør en indskudskonto, en konto for opsparet overskud, et kapitalafkastgrundlag og et kapitalafkast.  

3.2.2.2.1. Indskudskonto 

Indskudskontoen skal opgøres, da AA vælger at anvende VSO. Derfor skal AA opgøre, hvilke aktiver og 

passiver han indskyder i virksomheden fra privaten. Som det står beskrevet i casen, har AA privat købt en 

maskine. Samtidig har AA betalt depositum for en lagerhal, i hvilken han også har betalt for indretningen af 

lejet lokale. Ved opstarten af virksomheden indskyder AA samtidig en likvid beholdning på 500.000 kr. 

hvilket også skal tages med i opgørelsen. Nedenfor er vist en figur over opgørelsen af indskudskontoen. 

 Virksomheds start 

Aktiver  1.174.000 kr. 

Passiver 0 kr. 

Indskudskonto 1.174.000 kr. 

Figur 9. Kilde: Bilag 5. 

Den samlede aktivmasse udgør 1.174.000 kr. og da der ikke er nogle passiver til at modregne med, opgøres 

den endelige indskudskonto til 1.174.000 kr.   

3.2.2.2.2. Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Ved beregningen af kapitalafkastgrundlaget, anvendes de samme værdier som ved opgørelsen af 

indskudskontoen. Dette skyldes, at AA fra start vælger at anvende VSO, og at kapitalgrundlaget opgøres 

primo året. Nedenfor er vist en figur over opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

 2015 2016 

Aktiver  1.174.000 kr. 2.051.500 kr. 

Passiver 0 kr. 587.500 kr. 

Kapitalafkastgrundlag 1.174.000 kr. 1.464.000 kr. 

Figur 10. Kilde: Bilag 5.  
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Virksomhedens resultat  
før skat 

990.000 (2015) 
1.080.000 (2016) 

Resterende overskud 
978.260 (2015) 

1.065.360 (2016) 

Virksomhedsindkomst 
379.085 (2015) 
487.179 (2016) 

Opsparet overskud til 
fremførsel næste år 

290.000 (2015) 
380.000 (2016) 

Virksomhedsskat  
89.085 (2015) 

107.179 (2016) Hævet overskud 
 (personlig indkomst før AM)  

599.175 (2015) 
578.181 (2016) Kapitalafkast 

(kapitalindkomst) 
11.740 (2015) 
14.640 (2016) 

Kapitalafkastgrundlaget udgør 1.174.000 kr. i 2015 og 1.464.000 kr. i 2016. kapitalafkastet beregnes ved 

hjælp af kapitalafkastsatsen, hvilket i 2015 er 1 %. Da satsen endnu ikke er opgjort for 2016, antages denne 

også at være 1 %. Kapitalafkastet for 2015 og 2016 udgør henholdsvis (1.174.000 x 1 %) 11.740 kr. og 

(1.464.000 x 1 %) 14.640 kr. Det er disse beløb, som AA kan trække ud af virksomhedens overskud til 

beskatning i kapitalindkomsten.  

3.2.2.2.3. Konto for opsparet overskud 

Det opsparede overskud er ikke på samme måde et krav, som de to andre, grundet det tilfælde, at det ikke 

er sikkert at en virksomhed har et overskud. AA ender med et pænt overskud det første år, hvorfor AA står 

med muligheden for at spare noget kapital op i virksomheden. Dette kan han gøre ved at betale en aconto 

skatteprocent, svarende til den procent kapitalselskaber beskattes af.  Det antages, at AA hæver 700.000 i 

løbet af året, hvilket også fremgår af budgettet. Det fremgår samtidig, at virksomhedens resultat før skat 

udgør 990.000 kr. Nedenstående figur viser opgørelsen over overskudsdisponeringen. 

 

Figur 11. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående figur giver en oversigt over kapitalindkomsten samt den personlige indkomst for AA, ved VSO. 

Hævningen beregnes som kapitalafkastet (11.740) plus personlig indkomst (599.175) plus virksomhedsskat 

(89.085), hvilket i alt svarer til 700.000 kr. Samtidig giver figuren en oversigt over virksomhedsindkomsten, 

der beskattes procentvis på samme måde som kapitalselskaberne.  

3.2.2.2.4. Beregning af skatten ved virksomhedsskatteordningen 

Først opgøres den personlige indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag samt den skattepligtige 

indkomst. Disse bruges alle til at beregne den endelige slutskat, som AA skal betale. Nedenstående figur 

viser indkomstopgørelsen for AA ved VSO. 
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Indkomstopgørelse for AA ved VSO % i 2015 År 1 i kr. % i 2016 År 2 i kr. 

Resultat før finansielle poster - CO2 Rens 
 

1.040.000    1.130.000  

Renteudgifter (virksomheden) 
 

 -50.000  
 

    -50.000  

Kapitalafkast 
 

   -11.740  
 

  -14.640  

Virksomhedsindkomst 
 

-379.085  
 

-487.179  

AM-bidrag 8 %     -47.934  8 %   -46.254  

Personlig indkomst 
 

    551.241      531.927  

Kapitalafkast        11.740         14.640  

Renteindtægter       30.000         30.000  

Kapitalindkomst       41.740         44.640  

Beskæftigelsesfradrag 
              8,05 % 
(højst 26.800)  

    -26.800  
              8,3 % 

(højst 27.600)  
    -27.600  

Befordring         -6.000            -6.000  

Ligningsmæssige fradrag        -32.800          -33.600  

Skattepligtig indkomst     560.181         542.967  

Figur 12. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående figur viser, at den personlige indkomst udgør 551.241 kr., hvilket kommer af virksomhedens 

resultat før finansielle poster fratrukket virksomhedens renteudgifter, virksomhedsindkomsten, det 

tidligere beregnede kapitalafkast og det beregnede AM-bidrag. Kapitalindkomsten på 41.740 kr. består af 

både virksomhedens kapitalafkast og AA’s private nettorenter. Ligningsmæssige fradrag på 32.800 kr. 

består af et beskæftigelsesfradrag og et befordringsfradrag, på samme måde som ved PSL.  

Efter opgørelsen af AA’s indkomst er det nu muligt at beregne den endelige skat, som AA skal betale for at 

drive personlig virksomhed i Danmark ved beskatning af VSO. Nedenstående figur viser skatteberegningen 

ved VSO. 

Skatteberegning % i 2015 År 1 i kr. % i 2016 År 2 i kr. 

Bundskat         

Personlig indkomst         551.241      531.927  

Positiv nettokapitalindkomst           41.740        44.640  

Personfradrag         -43.400       -44.000  

Bundskat i alt 8,08 %         44.406  9,08 %     48.357  

Topskat         

Personlig indkomst         551.241      531.927  

Personfradrag      -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 %         13.806  15 %      9.694  

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %   24,9 % + 0,87 %   

Skattepligtig indkomst         560.181     542.967  

Personfradrag          -43.400      -44.000  
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Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 %       133.174  25,77 %  128.584  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst         560.181      542.967  

Personfradrag        -43.400      -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 %         20.671  3 %    14.969  

Indkomstskat        212.058      201.604  

Virksomhedsskat 23,5 %         89.085  22 %  107.179  

AM-bidrag           47.934      46.254  

Samlet skat         349.077     355.038  
Figur 13. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående figur viser, at AA i 2015 skal betale 349.077 kr. i skat ud af en indkomst på 1.040.000 kr. Det 

svarer til, at AA skal betale 33,57 % i skat af indkomsten. Her er dog kun taget højde for virksomhedsskatten 

af det opsparede overskud. Når overskuddet bliver udbetalt, ender det med en anden skat, hvorfor en 

skatteberegning af det opsparede overskud vil give et mere korrekt billede af, hvad AA vil ende med at 

skulle betale som samlet skat. 

3.2.2.2.4.1. Udskudt skat 

De 379.085 kr., som AA vælger at opspare i virksomheden, skal til at starte med beskattes med en 

virksomhedsskat som, beregnet i ovenstående figur, er 89.085 kr. De resterende 290.000 kr. skal beskattes 

som personlig indkomst, når AA vælger at få dem udbetalt. For at AA kan sammenligne den endelige skat 

med de andre beskatningsformer, er det vigtigt, at han kender den reelle udskudte skat. Nedenstående 

figur giver et overblik over den udskudte skat. 

Udskudt skat % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Opsparet overskud 
 

      290.000     380.000  

Aconto skat  23,5 %        89.085  22 %  107.179  

Beregningsgrundlag for udskudt skat         379.085     487.179  

AM-bidrag 8 %   30.327  8 % 38.974  

Beskatning af opsparet overskud 37,85 %  132.005  37,85 %  169.645  

Skatten ved opsparet overskud i alt    162.332    208.620  

Tidligere betalt aconto skat           -89.085     -107.179  

Udskudt skat i alt        73.247    101.441  

Figur 14. Kilde: Egen tilvirkning. 

Den beskatningsprocent, som det opsparede overskud beregnes med, viser en maksimumsprocent på 

37,85 %, som anvendes i både 2015 og 2016, under den forudsætning, at der ikke er anden indtægt. 

Topskatteprocenten beregnes ikke med i denne, da det opsparede beløb ikke er over topskattegrænsen.  
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3.2.2.2.4.2. Samlet skat 

Den beregnede udskudte skat skal medregnes i den totale skat ved VSO. Dette betyder at skatten, beregnet 

på baggrund af virksomhedens resultat før renter i år 2015, udgør (349.077 kr. + 73.247 kr.) 422.324 kr. 

med en effektiv skatteprocent på 40,61 %. I år 2016 er skatten på (355.038 kr. + 101.441 kr.) 456.478 kr. og 

den effektive skatteprocent er på 40,40 %. 

3.2.2.3. Beskatning ved kapitalafkastordningen 

KAO beskrives ud fra den antagelse, at AA vælger at blive beskattet efter KAO fra opstarten af 

virksomheden. Ved KAO stilles flere krav til AA end ved PSL, dog færre end ved VSO. Et er fuld skattepligt, 

hvilket beskrevet tidligere er opfyldt. På samme måde som ved VSO, er det også et krav at opgøre et 

kapitalafkast hvert år.  

3.2.2.3.1. Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Ved opgørelsen af kapitalafkastet, skal AA være opmærksom på hvilke aktiver som bruges i virksomheden. I 

beregningen kan AA anvende maskinen og den likvide beholdning som begge er indskudt i virksomheden. 

Nedenfor er vist en figur over opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

 2015 2016 

Aktiver  1.150.000 kr. 2.027.500 kr. 

Passiver 0 kr. 0 kr. 

Kapitalafkastgrundlag 1.150.000 kr. 2.027.500 kr. 

Figur 15. Kilde: Bilag 5 

Kapitalafkastgrundlaget udgør 1.150.000 kr. i 2015 og 2.027.500 kr. i 2016. Kapitalafkastet beregnes på 

samme måde som ved VSO, nemlig ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen, hvilket i 

2015 er 1 %. Da satsen ikke er opgjort for 2016, antages denne til også at være 1 %. Kapitalafkastet for 2015 

og 2016 udgør henholdsvis (1.150.000 x 1 %) 11.500 kr. og (2.027.500 x 1 %) 20.275 kr. Det er disse beløb 

som AA kan trække ud af virksomheden til beskatning i kapitalindkomsten. 

3.2.2.3.2. Beregning af skatten ved kapitalafkastordningen 

På samme måde som ved beregningen af VSO, skal den skattepligtige indkomst osv. opgøres først. I 

nedenstående figur vises indkomstopgørelsen for AA ved KAO. 
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Indkomstopgørelse for AA ved KAO % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

CO2 Rens resultat før finansielle poster 
 

1.040.000    1.130.000  

Henlæggelse til konjunkturudlignings konto 25 %     -260.000  25 %    -282.500  

Kapitalafkast 
 

      -11.740  
 

      -20.275  

AM-bidrag 8 %       -61.461  8 %       -66.178  

Personlig indkomst 
 

     706.799         761.047  

Kapitalafkast          11.740           20.275  

Renteudgifter (virksomheden)         -50.000          -50.000  

Kapitalindkomst         -38.260          -29.725  

Beskæftigelsesfradrag 
              8,05 % 
(højst 26.800)  

      -26.800  
              8,3 % 

(højst 27.600)  
      -27.600  

Befordring           -6.000            -6.000  

Ligningsmæssige fradrag          -32.800          -33.600  

Skattepligtig indkomst        635.739         697.772  

Figur 16. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående figur viser, at den personlige indkomst udgør 597.241 kr. hvilket kommer af virksomhedens 

resultat før finansielle poster fratrukket virksomhedens henlæggelse, kapitalafkastet og det beregnede AM-

bidrag. Kapitalindkomsten består af både virksomhedens kapitalafkast og virksomhedens renteudgifter. 

Ligningsmæssige fradrag opgøres på samme måde som ved VSO og PSL. De samlede indkomster og fradrag, 

giver en skattepligtig indkomst på 526.181 kr. hvilket skal bruges til at beregne skatten for AA ved KAO. 

Nedenstående figur viser skatteberegningen ved VSO. 

Skatteberegning % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Bundskat         

Personlig indkomst        706.799     761.047  

Positiv nettokapitalindkomst         -38.260     -29.725  

Personfradrag         -43.400    -44.000  

Bundskat i alt 8,08 %        50.511  9,08 % 62.409  

Topskat         

Personlig indkomst        706.799    761.047  

Personfradrag      -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 %        37.140  15 % 44.062  

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %   24,9 % + 0,87 %   

Skattepligtig indkomst        635.739    697.722  

Personfradrag         -43.400    -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 %      152.646  25,77 % 168.464  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst        635.739    697.722  

Personfradrag         -43.400    -44.000  
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Sundhedsbidrag i alt 4 %        23.694  3 % 19.612  

Indkomstskat        263.991    294.547  

Virksomhedsskat 23,5 %        61.100  22 % 62.150  

AM-bidrag          61.461    66.178  

Samlet skat        386.551    422.875  
Figur 17. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående figur viser, at AA i 2015 skal betale 386.551 kr. i skat ud af en indkomst på 1.040.000 kr. Det 

svarer til at AA skal betale 37,17 % i effektiv skat af indkomsten. Her er på samme måde som ved VSO kun 

taget højde for virksomhedsskatten af det opsparede overskud. Når overskuddet bliver udbetalt, ender det 

med en anden skat, hvorfor en skatteberegning af det opsparede overskud vil give et mere korrekt billede 

af, hvad AA vil ende med at skulle betale i skat. 

3.2.2.3.2.1. Udskudt skat 

Da det maksimum er muligt at henlægge 25 % af virksomhedens overskud ved brug af KAO, kan AA 

maksimum i 2015 overføre 260.000 kr. til konjunkturudligningskontoen. Dette udløser en aconto skat på 

61.100 kr. Ved afregningen, skal aconto skatten medtages i beregningen af den samlede skat, på samme 

måde som ved VSO. For at AA kan sammenligne den endelige skat med de andre beskatningsformer, er det 

vigtigt, at han kender den reelle udskudte skat. Nedenstående figur giver et overblik over den udskudte 

skat. 

Udskudt skat % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Virksomhedsindkomsten   198.900    220.350  

Aconto skat  23,5 % 61.100  22 % 62.150  

Beregningsgrundlag for udskudt skat   260.000    282.500  

AM-bidrag 8 % -20.800  8 % -22.600  

Beskatning af opsparet overskud 37,85 % -90.537  37,85 % -98.372  

Skatten ved opsparet overskud i alt   -111.337    -120.972  

Tidligere betalt aconto skat   61.100    62.150  

Udskudt skat i alt   -50.237    -58.822  

Figur 18. Kilde: Egen tilvirkning. 

Den beskatningsprocent, som det opsparede overskud beregnes med, viser en maksimumsprocent på 

37,85 % som anvendes i både 2015 og 2016. Topskatteprocenten beregnes ikke med i denne, da det 

opsparede beløb ikke er over topskattegrænsen. Topskatten er ikke medtaget, grundet at det antages, at 

opsparede beløb afregnes i et økonomisk dårligt år, hvor der ellers ingen anden indtægt er for AA.  
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3.2.2.3.2.2. Samlet skat 

Den beregnede udskudte skat skal medregnes i den totale skat ved KAO. Dette betyder at skatten beregnet 

på baggrund af virksomhedens resultat før renter, i år 2015 udgør (386.551 kr. + 50.237 kr.) 436.789 kr. 

med en effektiv skatteprocent på 42,00 %. I år 2016 er skatten på (422.875 kr. + 58.822 kr.) 481.697 kr. og 

den effektive skatteprocent er på 42,72 %. 

3.2.2.4. Delkonklusion 

Ved beregningen af skatten tages højde for flere forhold. Det grundlag, som virksomheden bliver stiftet 

med, har betydning for skatteberegningen. AA har valgt at indskyde et forholdsvis stort indskud, hvilket har 

betydning for kapitalafkastet. Havde AA valgt ikke at indskyde noget i virksomheden, men lånt penge hos 

andre interessenter, havde det i sidste ende haft en skattemæssig konsekvens. Samtidig skal forholdet 

omkring opsparet overskud tages med i afgørelsen. Ved PSL er det ikke muligt at opspare et overskud, 

hvorfor virksomhedens overskud også er det fulde beløb AA vil blive beskattet af. Ved KAO og VSO er det 

derimod muligt at opspare overskud (konjunkturudligning i KAO). Her er det derfor vigtig, at 

skatteberegningen af det samlede beløb medtages ved en sammenligning af de tre beskatningsformer. 

Vælger AA ikke at opspare en del af overskuddet, er det muligt at få det hele ud med beskatning, som ved 

PSL. Formålet med at spare op i virksomheden er, at AA har mulighed for at variere sin udbetaling. Samtidig 

har AA mulighed for at spare topskatten. Dette giver AA muligheden for at minimere skattebetalingen, 

indtil beløbet hæves.  

På baggrund af de forskellige skatteberegninger er det tydeligt, at beskatning ved VSO er der, hvor den 

effektive skatteprocent er lavest. Dette er vigtig viden for AA, hvilket skal indgå i den endelige overvejelse. 

Det er tidligere beskrevet ved virksomhedsretlige gennemgang, at AA foretrak at starte et I/S med faren. 

Den konklusion var bundet i AA’s holdning til hæftelse. De skattemæssige beregninger er foretaget med 

den antagelse, at AA er alene om virksomheden, grundet dette vil give en mulighed for sammenligning med 

kapitalselskaberne. Havde AA haft sin far som ansat eller havde de været partnere, ville beregningerne 

skulle se anderledes ud. Ved flere personer i virksomheden, er formålet at forøge virksomhedens resultat. 

Har AA med faren som partner ikke mulighed for at få et tilstrækkelig højt resultat, kan opstart af et 

interessentskab med faren, være en ulempe for AA.    
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 3.3. Kapitalselskaber 

AA vil nu se på muligheden for at opstarte et kapitalselskab. Ved kapitalselskaberne opstilles tre scenarier, 

der, på samme måde som ved personlig virksomhed, skal være med til at udregne og oplyse AA omkring de 

selskabsretlige og skattemæssige forhold. De tre scenarier, som vil blive gennemgået, er selskabsformerne 

IVS, ApS og A/S. Ved at starte et selskab op alene, giver det AA muligheden for at bestemme alt selv.  

3.3.1. Selskabsretlige forhold 

De selskabsretlige forhold ved kapitalselskaberne vil her blive analyseret på AA og case virksomheden. 

3.3.1.1. Selskabsretlige forhold ved kapitalselskaber scenarie 1 – Iværksætterselskab 

I første scenarie antages det at AA starter et IVS op. Da kapitalkravet for stiftelse af et IVS er på minimum 1 

kr. har AA gode muligheder for at vælge denne selskabsform.  

Ved at vælge et kapitalselskab, herunder et IVS, hæfter AA ikke personligt for forpligtelserne vedrørende 

selskabet. Ulempen herved er dog, at AA ikke har muligheden for udlodning af udbytte til sig selv, før 

virksomheden har et kapitalgrundlag på 50.000 kr. Dette er oftest ikke nødvendigt i starten af et selskabs 

leveår, da udbytte også kræver, at der i selskabet er kapital hertil. Når virksomheden begynder at opbygge 

en solid kapital, og dermed også levere gode resultater, kan det være fornuftigt at kigge på muligheden for 

at omdanne til en anden selskabsform.   

Med det budget som AA har lagt for sin virksomhed, vil det hurtigt blive muligt at omdanne fra IVS til et 

ApS. Dette skyldes kravet om at henlægge minimum 25 % af årets resultat. Da 25 % af virksomhedens 

resultat allerede første år er over 50.000 kr. kan virksomheden omdannes til et ApS. Dette betyder samtidig 

at virksomheden har kapital til at udlodde udbytte.  

Allerede efter første år vil virksomheden fungere som et ApS. Den forskel og ulempe der kan være ved et 

IVS frem for et ApS, er seriøsiteten som omverdenen viser virksomheden.  

 3.3.1.2. Selskabsretlige forhold ved kapitalselskaber scenarie 2 – Anpartsselskab 

I andet scenarie antages det at AA opstarter et ApS. Der vil ikke være den store forskel for AA, ved at starte 

et ApS op frem for et IVS. Til at begynde med, skal AA lægge 50.000 kr. som anpartskapital. Dette vil ikke 

være et problem for AA at skaffe, grundet hans finansielle situation. De 50.000 kr. betyder også, at AA i 
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teorien ikke hæfter for mere. Ofte forholder det sig anderledes i praksis. Her kan diverse pengeinstitutter 

forlange, at AA privat skal kautionere for et eventuelt lån.  

AA har mulighed for allerede første år, at udnytte den lave skatteprocent, der findes ved udbytte. AA 

ønsker ikke at andre skal lede hans virksomhed, hvorfor AA vælger ikke at danne en bestyrelse. AA vil være 

alene i direktionen, da han på den måde kan træffe alle valg og beslutninger selv.  

Seriøsiteten vil AA, som beskrevet i ovenstående afsnit 3.3.1.1. Iværksætterselskab, kunne drage fordel af. 

Et ApS er en velkendt måde at drive virksomhed i Danmark, hvorfor han med denne selskabsform vil have 

en bedre slagkraft over for forskellige interessenter.  

3.3.1.3. Selskabsretlige forhold ved kapitalselskaber scenarie 3 – Aktieselskab 

I tredje scenarie antages det at AA opstarter et A/S. Ved at starte et A/S vil der igen være mange ligheder 

med et ApS. Aktiekapitalen, som selskabet skal stiftes med, er på 500.000 kr. hvilket betyder, at AA skal 

investere en stor del for at starte et aktieselskab op. Det samme beløb som er indskudt i selskabet, risikerer 

AA at miste ved en konkurs. En af fordelene ved et A/S er, at virksomheden har mulighed for at rejse kapital 

ved at udstede aktier. Dette betyder samtidig at AA skal afgive en del af sin ejerandel, det er dog muligt for 

AA at beholde de aktier, der giver bestemmende indflydelse. Hvis AA valgte og stå med 100 % ejerandel, 

betyder det, at han vil få 100 % af et eventuelt udbytte. Samtidig vil AA have 100 % bestemmende 

indflydelse på en generalforsamling.  

AA vælger at indsætte BB som bestyrelsesformand og samtidig vælges AA og hans forældre ind i 

bestyrelsen. Direktionen vil alene bestå af AA. Dette er igen grundet AA’s vilje om, at han selv kan klare de 

forskellige opgaver.  

Ved stiftelsen af et A/S, fortæller AA samtidig sine interessenter omkring selskabet, at han er en seriøs 

forretningspartner, som arbejder og tror på sit selskab. Dette vil give AA en fordel, eksempelvis på den 

måde, at kunne få længere kredit hos leverandører.  

Regnskabsmæssigt har AA pligt til at offentliggøre selskabets regnskab. Dette betyder samtidig, at 

konkurrenter til selskabet kan få indsigt i selskabets økonomi. Det samme gør sig gældende ved et ApS. 

Dette udgør ikke et problem for AA.  
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3.3.1.4. Del konklusion 

De selskabsretlige forhold fortæller AA hvilke forhold, som han skal overveje ved stiftelse af et selskab. AA 

har stor fokus på ikke at skulle hæfte privat, hvorfor valget af kapitalselskab kan være det mest optimale. 

Alle tre kapitalselskaber har forskellige kapitalkrav. Dette kan ofte få betydning for valget ved opstart. AA 

har selv en del kapital som bliver indskudt i selskabet. Af denne grund vil et IVS ikke være relevant at tage 

med i overvejelserne. Valget ligger dermed mellem et ApS og et A/S. Ved at stifte et ApS, kan AA bestemme 

det hele ved ikke at indsætte en bestyrelse. I et A/S er det obligatorisk at der også er en bestyrelse. Da 

bestyrelsen er selskabets øverste ledelsesorgan, har AA ikke længere muligheden for at være ene om 

beslutningerne. AA vil igennem bestyrelsen blive valgt som direktør og vil dermed bestemme den daglige 

aktive drift af selskabet.    

Når det handler om at få forrentet sin kapital, findes der flere måder hvorpå AA kan få udbetalt kapital fra 

selskabet. Dette er også et punkt, hvor et IVS adskiller sig negativt fra de andre to selskabsformer. I alle 

selskabsformerne er det muligt at få udbetalt løn. Da lønnen har en påvirkning på selskabets resultat, kan 

denne ofte være en driftsomkostning, der vil blive reguleret alt efter selskabets behov. Er der behov for at 

skulle foretage store investeringer i fremtidig drift, vil en høj løn til AA ikke være med til at fremme denne 

udvikling. Hvorimod så hvis det går godt for selskabet, og der leveres positive resultater, kan dette give 

incitament for en højere løn til AA. Muligheden for at udlodde udbytte kan også have en betydning for AA. 

Udbytte kan være et supplement eller et alternativt til løn. Ved at være flere partnere i selskabet, betyder 

dette naturligt, at udbyttet også fordeles her efter.  

3.3.2. Skattemæssige forhold 

De skattemæssige forhold, ved et kapitalselskab, differentierer sig en del fra skatteforholdene ved personlig 

virksomhed. Her skal AA finde ud af, hvordan han bedst udbetaler 700.000 kr. til sig selv. Herunder om hele 

beløbet skal udbetales som løn, om noget af beløbet skal være i form af udbytte eller om hele beløbet skal 

udbetales som udbytte. Størrelsen på lønnen påvirker selskabets resultat. Den løn, som AA trækker ud til 

sig selv, skal beskattes som personlig indkomst, hvor et udbytte beskattes som aktieindkomst. Det er her 

vigtigt at nævne, at ved udbytte er selskabets resultat allerede en gang blevet beskattet.  

AA vil gennemgå tre scenarier omkring udbetalingen af de 700.000 kr. Det ene scenarie er hvor AA får 

udbetalt 700.000 kr. alene i løn. Det andet scenarie er hvor AA får udbetalt 700.000 kr. alene i udbytte. I 

det sidste scenarie vil AA få mulighed for at optimere sin udbetaling fra selskabet ved både løn og udbytte. 

Disse scenarier skal være med til at afdække, hvilken måde det for AA bedst kan betale sig, at få udbetalt et 

afkast fra selskabet.   
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3.3.2.1. Beregning af skatten ved løn 

I første scenarie vil AA få udbetalt 700.000 kr. i løn. Det betyder at virksomhedens resultat bliver 700.000 

kr. mindre. For AA er det vigtigt at vide, hvor meget han skal betale i skat på denne måde. 

Nedenstående figur viser selskabsskatten for CO2 rens ved en udbetaling af løn på 700.000 kr. til AA. 

Selskabets resultat  % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Resultat før løn 
 

990.000    1.080.000  

Udbetalt løn 
 

 -700.000  
 

-700.000  

Resultat før skat 
 

290.000 
 

380.000 

Selskabsskat 23,5 % 68.150 22 % 83.600 

Årets resultat overføres til næste år 
 

221.850 
 

296.400 
Figur 19. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående figur beregner selskabsskatten for selskabet til henholdsvis 68.150 kr. i 2015 og 83.600 kr. i 

2016, når AA får udbetalt løn. Havde AA ikke fået udbetalt løn skulle selskabsskatten beregnes af 

henholdsvis 990.000 kr. og 1.080.000 kr. 

Nedenstående figur viser en opgørelse over AA’s skattepligtige indkomst ved en udbetaling af lønnen. 

Indkomstopgørelse for AA ved løn % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Løn fra CO2 Rens 
 

  700.000      700.000  

AM-bidrag 8 %    -56.000  8 %    -56.000  

Personlig indkomst 
 

  644.000      644.000  

Renteindtægter (privat)      30.000         30.000  

Kapitalindkomst      30.000          30.000  

Beskæftigelsesfradrag 
            8,05 % 
(højst 26.800)  

   -26.800  
            8,3 % 

(højst 27.600) 
  -27.600  

Befordring 
 

 -6.000          -6.000  

Ligningsmæssige fradrag     -32.800        -33.600  

Skattepligtig indkomst    641.200       640.400  

Figur 20. Kilde: Egen tilvirkning. 

Indkomstopgørelsen kan nu anvendes til at beregne, hvor meget skat AA skal betale af sin løn. 

Nedenstående figur viser skatteberegningen. 
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Skatteberegning % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Bundskat         

Personlig indkomst    644.000     644.000  

Positiv nettokapitalindkomst      30.000    30.000  

Personfradrag      -43.400    -44.000  

Bundskat i alt 8,08 %    50.952  9,08 %  57.204  

Topskat        

Personlig indkomst    644.000    644.000  

Personfradrag    -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 %   27.720  15 %  26.505  

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %  24,9 % + 0,87 %   

Skattepligtig indkomst    641.200     640.400  

Personfradrag    -43.400      -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 %  154.053  25,77 %  153.692  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst   641.200     640.400  

Personfradrag   -43.400     -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 %   23.912  3 %   17.892  

Indkomstskat   256.638     255.293  

AM-bidrag    56.000     56.000  

Samlet skat    312.638     311.293  

Figur 21. Kilde: Egen tilvirkning. 

Skatteberegningen viser at AA i 2015 skal betale en samlet skat på 312.638 kr. af de 700.000 kr. selskabet 

udbetaler i løn.  

3.3.2.1.1. Udskudt skat 

Af det overskud som overføres til næste år, skal der også beregnes skat af. Dette vil give et bedre 

sammenligningsgrundlag af den endelige skat, ved alle beskatningsformerne. Beregningen fortages på 

samme måde som ovenstående figurer. Det antages at beløbene udbetales i år, hvor der ikke er anden 

indtægt. Dermed er målet at kunne give et bedre billede af, hvad den endelige skat udgør af årets samlede 

resultat. Skattesatserne som er brugt til beregningen er for 2015 og 2016. Det skal hertil nævnes, at 

skattesatserne højst sandsynlig ikke er det samme i de fremtidige år, hvor AA ville vælge at få udbetalt 

årets overførte resultat. Da det ikke er til at kende satserne, antages disse at være som i 2015 og 2016. 

Beregningerne60 viser at det bedst kan betale sig for AA, at få det overførte resultat ud som udbytte. Den 
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udskudte skat af årets overførte resultat ved udbytte udgør henholdsvis 78.207 kr. for 2015 og 82.572 kr. 

for 2016.   

3.3.2.1.2. Samlet skat 

Nedenstående figur viser en opgørelse over den samlede skattebetaling, der indeholder både 

selskabsskatten, den beregnede skat ved løn og den udskudte skat. Den effektive skatteprocent beregnes 

på baggrund af resultat før løn. 

Samlet skatteberegning for AA ved løn År 1 År 2 

Selskabsskat 68.150 83.600 

Skat ved udbetalt løn  312.638  311.293  

Udskudt skat ved udbytte 78.207  82.572 

Samlet skat 458.995  477.465  

Effektiv skatteprocent 46,36 % 44,21 % 

Figur 22. Kilde: Egen tilvirkning. 

Den samlede skatteberegning resulterer i en effektiv skatteprocent på 46,36 % i 2015 og 44,21 % i 2016. 

Disse procenter skal være med til at oplyse AA om, hvor meget skat det koster ved at trække løn ud af 

selskabet.  

3.3.2.2. Beregning af skatten ved udbytte 

Ved ikke at udbetale 700.000 kr. i løn, vil beløbet indgå i selskabets resultat, og dermed blive beskattet med 

selskabsskatten. Hvis AA herefter vælger at få udbetalt de 700.000 kr. i udbytte, vil skatteberegningen se 

anderledes ud. Her er det også vigtigt for AA at gennemgå udbyttegrænserne. For AA er beskatningen på 27 

% af udbytte op til 99.800 kr. Herover beskattes udbyttet med 42 %. Udbyttegrænsen for 2016 er endnu 

ikke offentliggjort, hvorfor denne antages at være ens med 2015. Nedenstående figur viser en opgørelse af 

udbyttet. 

Skatteberegning for AA ved udbytte % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Resultat før skat - CO2 Rens     990.000    1.080.000  

Selskabsskat  23,5 % -232.650  22 % -237.600  

Året resultat - CO2 Rens      757.350       842.400  

Udloddet udbytte 
 

-700.000 
 

-700.000 

Årets resultat overføres til næste år 
 

57.350 
 

142.400 

Udbytteskat af 99.800 kr. 27 %  26.946  27 % 26.946  

Udbytteskat af >99.800 kr. (700.000-99.800) 42 % 252.084  42 % 252.084  

Udbytteskat som AA skal betale 
 

 279.030  
 

   279.030 
Figur 23. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Skatteberegning for AA ved udbytte, viser at AA skal betale 279.030 kr. i samlet udbytte skat. Dette er et 

beløb, AA isoleret set, skal betale af de 700.000 kr. han får ud som udbytte. Sammenlignet med 

udbetalingen af løn alene til AA, er udlodning af udbyttet isoleret set, mere fordelagtigt. Hvis AA, som ejer 

af selskabet, skal have et overblik over den samlede skattebetalingen, skal der også tages højde for 

selskabsskatten samt den udskudte skat. Ved sammenligningen af den samlede skattebetaling, skal AA 

bruge den effektive skatteprocent ved udbetaling af løn alene, og ved udbetaling af udbytte alene, samt 

ved optimering.  

3.3.2.2.1. Udskudt skat 

Udskudt skat ved udbytte forekommer på samme måde, som det er beskrevet i ovenstående afsnit 

3.3.2.1.1. Udskudt skat. Samtidig antages det igen, at udbetalingen af det overførte resultat finder sted i 

dårlige økonomiske år, og at skattesatserne er ens med 2015 og 2016. Selskabets overførte resultat udgør 

57.350 kr. i 2015 og 142.400 kr. i 2016. Beregningerne61 viser at det bedst kan betale sig for AA, at få det 

overførte resultat ud som udbytte. Den udskudte skat af årets overførte resultat ved udbytte udgør 

henholdsvis 15.485 kr. for 2015 og 44.838 kr. for 2016. 

3.3.2.2.2. Samlet skat 

Udbyttet er først muligt at udlodde, når det havner på egenkapitalen, hvilket det gør, efter resultatet er 

blevet beskattet med selskabsskatteprocenten. Dette vil sige, at den samlede skat er højere end det beløb, 

AA skal betale for udbyttet alene. 

Nedenstående figur viser en opgørelse over den samlede skattebetaling, der indeholder både 

selskabsskatten, den beregnede skat ved udbytte og den udskudte skat. Den effektive skatteprocent 

beregnes på baggrund af resultat før udbytte. 

Samlet skatteberegning for AA ved udbytte År 1 År 2 

Selskabsskat 232.650 237.600 

Udbytteskat 279.030 279.030 

Udskudt skat 15.485 44.838 

Samlet skat betalt af resultat før skat  527.165     561.468  

Effektiv skatteprocent  53,25 % 51,99 % 

Figur 24. Kilde: Egen tilvirkning. 

                                                           
61

 Se bilag 7. 



HD(R) afsluttende hovedopgave 2015 

 

Side 65 af 96 
 

Den samlede skatteberegning resulterer i en effektiv skatteprocent på 53,25 % i 2015 og 51,99 % i 2016. 

Disse procenter skal være med til at oplyse AA om, hvor meget skat det koster at udlodde udbytte ud af 

selskabet. 

3.3.2.3. Beregning af skatten ved optimering 

AA har muligheden for at optimere sin udbetaling fra selskabet, som et alternativ til udbetaling ved løn eller 

udbytte alene. Dette kan AA gøre ved at få udbetalt løn op til topskattegrænsen, og så få et udbytte 

samtidig. Ved at nedsætte lønnen til AA stiger overskuddet, og selskabet skal dermed betale en større 

selskabsskat heraf. Dette skyldes at selskabet nedsætter sine driftsomkostninger, hvilket fradrages i 

resultatet. Dermed bliver resultatet tilsvarende højere, og det højere beløb skal der betales mere skat af.  

Nedenstående figur viser en oversigt over selskabets resultat, hvor der er afregnet løn til AA op til 

topskattegrænsen. 

Selskabets resultat % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Resultat før løn - CO2 Rens      990.000    1.080.000  

Løn fra CO2 Rens 
 

 -499.130  
 

  -507.935  

Resultat før skat - CO2 Rens  
 

 490.870  
 

    572.065  

Selskabsskat 23,5 %  -115.354  22 %   -125.854  

Året resultat - CO2 Rens  
 

375.516      446.211  

Figur 25. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ved at udbetale løn op til topskattegrænsen, sparer AA topskatten på 15 %. Herefter udlodder selskabet 

99.800 kr. i udbytte til AA. Det resterende beløb, kan enten betales som løn eller som udbytte.  

Det resterende beløb, AA mangler at få udbetalt, udgør (700.000 kr. – 499.130 kr. – 99.800 kr.) 101.070 kr. 

for 2015 og (700.000 kr. – 507.935 kr. – 99.800 kr.) 92.265 kr. for 2016. Beregningerne62 viser, at det er 

mest fordelagtigt, at udbetale det resterende beløb som løn set i forhold til skatten. Dette er tilfældet for 

AA, som på denne måde kan få udbetalt 700.000 kr. på den mest fordelagtige måde. Hertil skal den 

udskudte skat, af det overførte resultat, beregnes. 

3.3.2.3.1. Udskudt skat 

Udskudt skat ved optimering forekommer igen på samme måde som ved de to ovenstående afsnit omkring 

udskudt skat. Samtidig er det de samme antagelser, som er gentaget her. Selskabets overførte resultat 
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udgør 198.397 kr. i 2015 og 274.444 kr. i 2016. Beregningerne63 viser, at det bedst kan betale sig for AA, at 

afregne det overførte resultat som optimering ved at kombinere løn og udbytte. Den udskudte skat, af 

årets overførte resultat ved optimering, udgør henholdsvis 57.522 kr. for 2015 og 87.813 kr. for 2016. 

3.3.2.3.2. Samlet skat 

Nedenstående figur viser en oversigt over skatten ved optimeringen af udbetalingen til AA. 

Skatteberegning for AA ved optimering % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Selskabsskat 
 

115.354  
 

  125.854  

Udbytteskat af 99.800 kr. 27 %   26.946 27 %   26.946 

Skat for løn64  
 

 198.901  
 

   202.542  

Skat af resterende beløb udbetalt på mest 
fordelagtig måde65  

  33.476  
 

   31.944  

Udskudt skat 
 

57.522 
 

87.813 

Samlet skat betalt af resultat før skat 
 

  432.200  
 

   475.099  

Effektiv skatteprocent    41,56 %   42,04 % 

Figur 26. Kilde: Egen tilvirkning. 

Den samlede skatteberegning resulterer i en effektiv skatteprocent på 41,56 % i 2015 og 42,04 % i 2016. 

Beregningerne giver et godt sammenligningsgrundlag, som AA kan bruge når han skal sammenligne med 

lønudbetaling og udbytteudbetaling. 

3.3.2.4. Delkonklusion 

AA lægger meget vægt på at finde den mest fordelagtige måde for ham, at få udbetalt 700.000 kr. fra 

selskabet. AA vil, som de fleste selvstændige iværksættere, gerne have så meget som muligt ud til sig selv.  

For at få det bedste sammenligningsgrundlag, beregnes samtidig skatten af årets overførte resultat. 

Beregningen af den samlede skat viser, at den effektive skatteprocent er lavest, ved at udbetale løn op til 

topskattegrænsen og derefter udbytte op til grænsen for den lave skatteprocent, altså ved optimering. Hvis 

ejeren vil have mere ud til sig selv, er det bedst, at det resterende beløb afregnes som løn, jf. bilag 89. 
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Oftest ønsker ejeren dog ikke, at alt overskud skal ud af selskabet lige så hurtigt, som det er opstået. Nogle 

gange kan ejeren vælge at nedbringe lønnen fra selskabet, for på den måde at få et større resultat. Dette 

kan være en fordel, hvis ejeren skal forhandle med eksempelvis en bank eller en investor.  

AA har i selskabets første år ikke behov for at skaffe en investor, hvorfor det ikke giver mening for AA, at 

skulle nedsætte sin egen løn. Ved ikke at have en løn, som er på størrelse med overskuddet, har AA 

samtidig mulighed for at overføre årets resultat til næste år, hvilket kan være med til intern ekspansion af 

virksomheden.   

Hvis AA havde haft en partner i selskabet, hvor begge ejede 50 %, skulle et udloddet udbytte deles efter 

fordelingsnøglen med 50 % til hver. Samtidig ville de begge skulle have løn, hvis de begge var aktive i 

selskabet. Grundet selskabets aktivitet har en begrænset karakter, har AA mulighed for at være ene om at 

styre selskabet. Udvikler selskabet sig så meget i senere år, at AA har brug for hjælp, vil muligheden for at 

ansætte flere folk være en fordel.  

For at AA kan få et samlet overblik over de forskellige muligheder ved stiftelse af en virksomhed, vil 

nedenstående afsnit sammenligne de forskellige forhold ved personlig virksomhed og kapitalselskaber. 

3.4. Sammenligning af personlig virksomhed og kapitalselskab 

Ved personlig virksomhed kontra kapitalselskaber findes flere væsentlige retslige forskelle. Hvis flere 

iværksættere vil stifte en virksomhed sammen, er det hurtigt at udelukke enkeltmandsvirksomheden. 

Hvorimod hvis iværksætteren er alene, kan interessentskabet udelukkes. Dernæst skal valget falde på om 

virksomheden skal drives i personlig regi eller som et selskab. Hertil kommer flere punkter som 

iværksætteren skal tage med i overvejelsen. Bl.a. skal det overvejes, om risikoen ved at hæfte for et vis 

størrelse kapital er væsentligt. En anden overvejelse bunder i omfanget af kapital, som anvendes ved 

stiftelse. En tredje overvejelse omhandler iværksætterens blufærdighed over for offentliggørelse af 

regnskaber. Samtidig skal iværksætteren være opmærksom på de forskellige administrative krav, der stilles 

til ledelsen ved de forskellige selskabs-/ organisationsformer.  Nedenstående figur giver et samlet overblik 

over de forskellige retslige forhold.   
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 Enkeltmands-
virksomhed 

Interessentskab 
Iværksætter-

selskab 
Anpartsselskab Aktieselskab 

Ejerforhold 1 ejer Mindst 2 ejere Mindst 1 ejer Mindst 1 ejer Mindst 1 ejer 

Kapital Intet lovkrav Intet lovkrav Mindst 1 kr. 
Mindst 50.000 
kr. 

Mindst 500.000 
kr.  

Hæftelse 
Personlig og 
ubegrænset 

Personlig, 
ubegrænset og 
solidarisk 

Den indskudte 
kapital 

Den indskudte 
kapital 

Den indskudte 
kapital 

Ledelse Intet lovkrav Intet lovkrav 
Direktion evt. 
med bestyrelses 
eller tilsynsråd 

Direktion evt. 
med bestyrelses 
eller tilsynsråd 

Direktion og 
bestyrelses eller 
tilsynsråd 

Beslutninger 
Træffes af 
ejeren 

Træffes af 
ejerne 

Træffes af 
ejerne på 
general-
forsamlingen 

Træffes af 
ejerne på 
general-
forsamlingen 

Træffes af 
ejerne på 
general-
forsamlingen 

Offentliggørelse 
af regnskab 

Nej 
Nej, hvis mindst 
1 ejer er en 
fysisk person.    

Ja (fravalg af 
revision muligt) 

Ja (fravalg af 
revision muligt) 

Ja (fravalg af 
revision muligt) 

Figur 27. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra www.startvaekst.virk.dk  

Det andet væsentlige punkt ved personlig virksomhed kontra kapitalselskaber, er de skattemæssige 

forhold. Ved beskatning skal iværksætteren tage stilling til udbetalingen af virksomhedens forrentning. Ved 

et selskab er det muligt for iværksætteren at overføre årets positive kapital til næste år. Dette er også 

muligt ved personlig virksomhed, men kræver at iværksætteren vælger beskatning efter reglerne ved KAO 

eller VSO. Vælger iværksætteren at blive beskattet efter PSL, foreligger muligheden for at opspare i 

virksomheden til en lavere beskatning ikke.  

Vælger en iværksætter at oprette et kapitalselskab, skal iværksætteren overveje, om afregningen skal 

foregå ved løn og/eller udbytte. De forskellige afregningsmuligheder har en stor betydning for den effektive 

skatteprocent.  

Et godt sammenligningsgrundlag for AA er de enkelte skattemetoders effektive skatteprocent. Ved 

personlig virksomhed er den effektive skatteprocent beregnet for hver beskatningsform. Ved et 

kapitalselskab er den effektive skatteprocent beregnet ved de forskellige afregningsmuligheder. 

Nedenstående figur giver et samlet overblik over de skattemæssige forhold ved de effektive 

skatteprocenter.  
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Effektiv skatteprocent PSL VSO KAO Løn Udbytte Optimering 

2015 46,91 % 40,61 % 42,00 % 46,36 % 53,25 % 41,56 % 

2016 47,58 % 40,40 % 42,72 % 44,72 % 51,99 % 42,04 % 

Figur 28. Kilde: Egen tilvirkning. 

Den ovenstående oversigt viser, at ved personlig virksomhed kan det skattemæssigt bedst betale sig for AA 

at blive beskattet af reglerne ved VSO. Ved et kapitalselskab, kan det skattemæssigt bedst betale sig for AA 

at optimere, ved at kombinere både løn og udbytte. Beregningerne er foretaget med den betragtning at AA 

skal have 700.000 kr. ud af virksomheden. Ved PSL og KAO er det lovgivningsmæssigt ikke muligt for AA, 

kun at udbetale 700.000 kr. til sig selv. Dette forhold er taget med i sammenligningsgrundlaget for de 

forskellige selskabs-/organisationsformer.  

Disse forskellige sammenligningsforhold er med til, at kunne give AA det endelige grundlag til at beslutte 

hvilket selskabs-/ organisationsform, der vil være bedst for ham ved opstart af en virksomhed. Dette 

resulterer i den endelige konklusion. 
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4. Konklusion 

I den gennemførte case om iværksætteren (AA), vil det bedste for ham være, at stifte et anpartsselskab. 

Samtidig kombinerer AA sit afkast således, at det består af både løn og udbytte.  

Denne konklusion er en kombination af retslige og skattemæssige forhold, hvilke den enkelte iværksætter 

skal forholde sig til. I sidste ende er valget af selskabs-/ organisationsform personspecifikt. 

Undersøgelsesspørgsmålene i opgaven er nedenstående besvaret, hvilket benyttes til at svare på det 

overordnede hovedspørgsmål. 

Ved opstart af en virksomhed, har en iværksætter mange muligheder. Overordnet skal iværksætteren 

vælge mellem personlig virksomhedsform eller kapitalselskabsform. Ved at vælge personlig virksomhed, 

kan iværksætteren vælge at starte en enkeltmandsvirksomhed medmindre der er flere end 1 iværksætter, 

hvilket giver mulighed for at starte et Interessentskab. Ved kapitalselskabsformen, har iværksætteren 

mulighed for at opstarte alene eller sammen med andre. De oftest anvendte selskabsformer er 

anpartsselskaber og aktieselskaber. Yderligere findes mulighederne for at stifte et iværksætterselskab, 

hvilket er den nyeste selskabsform. 

Ved personlig virksomhed er det vigtigt, at iværksætteren tager stilling til virksomhedsretslige forhold, 

såsom stiftelse og hæftelse, da det har økonomisk betydning i forbindelse med en evt. konkurs. I forhold til 

de skattemæssige forhold, er det vigtigt at iværksætteren, tager en beslutning, om beskatningen skal 

foregå ved PSL, VSO eller KAO, da det har indflydelse på den skat som skal betales. 

Ved valg af et kapitalselskab er der også flere forskellige forhold, som er vigtige for en iværksætter at 

anskue. De selskabsretslige forhold minder dog meget om de virksomhedsretslige forhold ved personlig 

virksomhed. Her er det både stiftelsen og hæftelsen som er vigtig, ligesom forholdet omkring 

ledelsesstrukturen også skal vurderes. De skattemæssige forhold er noget mere simple, i forhold til 

personlig virksomhed. Det er selskabet som beskattes og der vil blive beregnet en selskabsskat af selskabets 

resultat, ligegyldig hvilken selskabsform der vælges. Den skattemæssige forskel ligger ved udbetalingen af 

afkastet fra selskabet, og skal vurderes i forhold til om udbetaling skal ske som løn, udbytte, eller som  en 

kombination af de to muligheder. 

Fordelene og ulemperne ved selskabs- og organisationsformerne er mange. Det er svært at udvælge de 

afgørende punkter, da det er personspecifikt hvad iværksætteren vægter højest. I den gennemgående case 

omkring AA, er der flere punkter, som findes væsentlige. De to nok vigtigste punkter for AA er hæftelsen, 

ved kapitalselskaberne og beskatningen af selskabets potentielle afkast.  
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Med de private økonomiske midler, som AA besidder, er det antaget at han ikke er interesseret i at risikere 

det hele. Ved personlig virksomhed hæfter AA ubegrænset, hvilket vil få en stor økonomisk betydning, hvis 

virksomheden skulle gå konkurs. Det er midlertidigt udelukkende AA’s private ejendele som han hæfter 

med. Konen BB’s aktiver og private formue, vil ikke blive berørt, hvis AA’s virksomhed skulle gå konkurs. 

Ved kapitalselskaber gælder begrænset hæftelse, og dermed mister AA kun det indskudte i selskabet, 

hvilket vil sikre AA’s personlige formue. Spørgsmålet om, hvor meget AA skal indskyde i selskabet, er ikke 

vigtigt for AA. Med den formue AA har, vil det ikke være et økonomisk problem at skulle stifte et evt. 

aktieselskab. Overvejelsen omkring at skulle offentliggøre selskabets regnskab, er heller ikke en bekymring 

for AA. 

De skattemæssige overvejelser som AA har gjort sig, har været afhængige af selskabs-/ 

organisationsformen. Ved personlig virksomhed, som i sidste ende blev fravalgt, kunne det bedst svare sig 

for AA at blive beskattet ved virksomhedsskatteordningen. Ved kapitalselskaberne kunne det bedst svare 

sig for AA, at kombinere udbetalingerne ved både løn og udbytte.  

Sammenligningen giver et klart overblik over de forskellige punkter, som kan være væsentlige, og skal 

vurderes af den individuelle iværksætter. For AA er det evnen og muligheden for at drive og kontrollere en 

virksomhed selv, samt hæftelsen af denne, som er væsentlige punkter i vurderingen. I vurderingen om 

beskatning, bør AA lægge vægt på optimeringen af skatten, samt det højeste nettobeløb han får til 

rådighed privat.  

AA’s ønske om at kunne lede og drive virksomheden ud fra egne tanker om ledelse, drift og innovation kan 

imødekommes i selskabsformen, ApS. AA har en vis formue, som han ikke ønsker at miste, hvorfor 

begrænset hæftelse ved et kapitalselskab er optimalt. 

Ved kapitalselskabet er den mest optimale måde for AA at få sit afkast, ved at kombinere løn og udbytte. 

Beregningerne viser, at ved kombinationen af løn og udbytte, betales den laveste effektive skatteprocent 

ved kapitalselskaberne. 

AA har kapital til at starte et A/S, men vil ikke underlægges en bestyrelse, hvorfor et ApS er et oplagt valg. 

Ved at vise et solvent regnskab, med en egenkapital på størrelse med eller større end et A/S, vil seriøsiteten 

over for interessenter være på højde med et A/S. 
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5. Perspektivering 

Opgavens omdrejningspunkt er casen om AA. Heri beskrives en specifik iværksætters muligheder ved 

stiftelse af en virksomhed. En anderledes måde at gribe casen an på, kunne være at se på hvad det ville 

betyde hvis der havde været et underskud frem for et overskud. Ved et budgetteret underskud havde der 

måske været en anden konklusion på casen. Det havde været muligt at et underskud havde resulteret i et 

valg af personlig virksomhed, da det her er muligt at fratrække underskuddet i anden indkomst, herunder 

hos ægtefællen.  

Hertil kommer spørgsmålet om hæftelse. Da casen omkring AA, omhandler en produktions og salgs 

virksomhed kan der hurtigt komme nogle reklamationer eller opstå problemer med leverandører osv., 

hvilket kan gøre at det kan blive uforholdsmæssig dyrt for AA at drive en personlig virksomhed. Havde 

casen omhandlet en iværksætter med få eller ingen økonomiske midler, havde hæftelsen ikke være et 

væsentligt punkt. En iværksætter med få eller ingen økonomiske midler havde muligvis valgt at fokusere 

mere på administrationen samt startkapital. 

Et andet punkt man kunne fokusere på er om det ved en personlig virksomhed ville kunne betale sig at 

omdanne til et kapitalselskab.  
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Bilag 1 

Erklærede konkurser (historisk sammendrag) 

Sæsonkorrigeret 

 

Kilde: Danmarks Statistik, www.dst.dk  
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Bilag 2 

Juridiske enheder i Danmark fra 2004-2013 

 

Tallene for 2014 vises ikke grundet Danmarks Statistik ikke har mere opdateret tal end 2013, jf. mail fra 

Anne Katrine Bach Jensen (akd@dst.dkk) sendt 17-08-2015 kl. 09:36, som skriver ”Vi har desværre ikke data 

for firmastatistikken der er mere opdaterede end 2013”.  

Tallene for 2015 vises af gode grunde ikke, da året endnu ikke er fuldendt.  

Det fremgår tydeligt af ovenstående, at de mest anvendte virksomhedsformer, er enkeltmandsfirma, 

aktieselskab og anpartsselskab.  

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk  
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Bilag 3 

Totaloversigt over kommune- og kirkeskat for 2015 

 

Kommunenavn Kommune % Kirke % 

Albertslund 25,1 % 0,85 % 

Allerød 24,3 % 0,58 % 

Assens 26,1 % 0,95 % 

Ballerup 25,5 % 0,72 % 

Billund 25,2 % 0,89 % 

Bornholm 26,2 % 0,93 % 

Brøndby 24,5 % 0,80 % 

Brønderslev 26,9 % 1,10 % 

Dragør 24,8 % 0,60 % 

Egedal 25,7 % 0,76 % 

Esbjerg 25,4 % 0,81 % 

Fanø 24,3 % 1,14 % 

Favrskov 25,7 % 1,02 % 

Faxe 26,1 % 1,08 % 

Fredensborg 25,3 % 0,64 % 

Fredericia 25,5 % 0,88 % 

Frederiksberg 22,8 % 0,50 % 

Frederikshavn 26,2 % 1,03 % 

Frederikssund 25,4 % 0,96 % 

Furesø 24,8 % 0,65 % 

Faaborg-Midtfyn 26,1 % 1,05 % 

Gentofte 22,8 % 0,43 % 

Gladsaxe 23,9 % 0,75 % 

Glostrup 23,7 % 0,67 % 

Greve 23,9 % 0,73 % 

Gribskov 24,7 % 0,90 % 

Guldborgsund 25,8 % 1,16 % 

Haderslev 26,3 % 0,95 % 

Halsnæs 25,7 % 0,85 % 

Hedensted 25,4 % 0,98 % 

Helsingør 25,4 % 0,66 % 

Herlev 23,7 % 0,77 % 

Herning 24,9 % 0,99 % 

Hillerød 25,6 % 0,69 % 

Hjørring 25,9 % 1,19 % 

Holbæk 25,1 % 0,96 % 

Holstebro 25,3 % 1,08 % 

Horsens 25,2 % 0,89 % 

Hvidovre 25,5 % 0,72 % 

Høje-Taastrup 24,7 % 0,85 % 

Hørsholm 23,2 % 0,62 % 

Ikast-Brande 25,6 % 1,00 % 

Ishøj 25,0 % 0,90 % 

Jammerbugt 25,7 % 1,20 % 

Kalundborg 25,0 % 1,01 % 

Kerteminde 26,2 % 0,99 % 

Kolding 25,0 % 0,94 % 

København 23,8 % 0,80 % 

Køge 24,9 % 0,87 % 

Langeland 27,8 % 1,14 % 

Lejre 25,3 % 1,06 % 

Lemvig 25,2 % 1,27 % 

Lolland 26,7 % 1,23 % 

Lyngby-Taarbæk 23,7 % 0,61 % 

Læsø 25,8 % 1,30 % 

Mariagerfjord 25,9 % 1,15 % 

Middelfart 25,8 % 0,95 % 

Morsø 25,8 % 1,20 % 

Norddjurs 25,1 % 1,00 % 

Nordfyns 26,0 % 1,04 % 

Nyborg 26,4 % 1,14 % 

Næstved 25,0 % 0,98 % 

Odder 25,1 % 1,00 % 

Odense 24,5 % 0,68 % 

Odsherred 26,6 % 0,98 % 

Randers 25,6 % 0,89 % 

Rebild 25,1 % 1,20 % 

Ringkøbing-Skjern 25,0 % 1,05 % 

Ringsted 26,7 % 0,97 % 

Roskilde 25,2 % 0,84 % 

Rudersdal 22,5 % 0,56 % 

Rødovre 25,7 % 0,72 % 

Samsø 26,0 % 1,40 % 

Silkeborg 25,5 % 0,95 % 
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Skanderborg 25,7 % 0,86 % 

Skive 25,5 % 1,00 % 

Slagelse 24,7 % 0,96 % 

Solrød 24,6 % 0,82 % 

Sorø 26,4 % 0,95 % 

Stevns 25,0 % 1,10 % 

Struer 24,9 % 1,20 % 

Svendborg 26,8 % 1,05 % 

Syddjurs 25,9 % 1,00 % 

Sønderborg 25,7 % 0,93 % 

Thisted 25,5 % 1,28 % 

Tønder 25,3 % 1,18 % 

Tårnby 23,3 % 0,61 % 

Vallensbæk 25,1 % 0,68 % 

Varde 25,1 % 1,01 % 

Vejen 25,2 % 1,06 % 

Vejle 23,4 % 0,90 % 

Vesthimmerland 27,0 % 1,18 % 

Viborg 25,7 % 0,93 % 

Vordingborg 25,2 % 1,02 % 

Ærø 26,1 % 1,08 % 

Aabenraa 25,6 % 0,95 % 

Aalborg 25,4 % 0,98 % 

Aarhus 24,4 % 0,75 % 

 

Kilde: Skatteministeriet, www.skm.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skm.dk/


HD(R) afsluttende hovedopgave 2015 

 

Side 80 af 96 
 

Bilag 4 

RESULTATOPGØRELSE 

          

          

Note 
      

2015 
 

2016 

       
kr. 

 
kr. 

          
1  Nettoomsætning    2.500.000   3.200.000  

2  Vareforbrug    -950.000    -1.700.000  

 
 Dækningsbidrag     1.550.000   1.500.000  

 
 

  
      

3  Andre eksterne omkostninger   -380.000    -240.000  

 
 

Resultat før afskrivninger 
  1.170.000   1.260.000  

 
 

  
      

8  Afskrivninger af materielle anlægsaktiver   -130.000   -130.000  

 
 

Resultat før finansielle poster 
    1.040.000   1.130.000  

 
 

  
      

7  Finansielle poster            -50.000   -50.000  

 
 

Resultat før skat 
         990.000        1.080.000  

 
 

  
      

  Årets skat              0             0    

  
  

      

  
Årets resultat 

          990.000    1.080.000  
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BALANCE 

 
         

  

AKTIVER 
 

      Note 
      

2015 
 

2016 

       
kr. 

 
kr. 

  

Anlægsaktiver 

      

  
  

      8 

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

  

520.000  
 

390.000  

 
 

Deposita 
 

   

24.000  
 

24.000  

 
 

Anlægsaktiver i alt 

   

544.000  
 

414.000  

 
 

  
   

   

 
 

  
   

   

 
 

Omsætningsaktiver 

   
   

 
 

  
   

   
9 

 

Varebeholdning 

   

700.000  
 

725.000  

 
 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse 

  

87.500  
 

256.250  

 
 

Likvide beholdninger 

  

720.000  
 

1.205.000  

  

Omsætningsaktiver i alt 

  

1.507.500  
 

2.186.250  

  
  

   
   

  
  

   
   

  
  

   
   

  

Aktiver i alt 

   

2.051.500  
 

2.600.250  
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BALANCE 

 
         

  

PASSIVER 
 

      Note 

 
  

   

2015 
 

2016 

  
  

   

kr. 
 

kr. 

  

Egenkapital 

      

  
  

      

  

Egenkapital primo 

   

1.174.000  
 

1.464.000  

  

Årets resultat 

   

990.000  
 

1.080.000  

  

Årets hævninger 

   

-700.000  
 

-700.000  

  

Egenkapital i alt 

   

1.464.000  
 

1.844.000  

  
  

   
   

  
  

   
   

  

Kortfristede gældsforpligtelser 

  
   

  
  

   
   

  

Langfristet gæld 

   

500.000  
 

500.000  

  

Leverandører af varer og tjenesteydelse 

  

60.250  
 

181.600  

  

Anden gæld 

   

27.250  
 

74.650  

  

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 

  

587.500  
 

756.250  

  
  

   
   

  
  

   
   

  
  

   

  
 

  

  

Passiver i alt 

   

2.051.500  
 

2.600.250  
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NOTER 

          

          Note 

      

2015 
 

2016 

       

kr. 
 

kr. 

          1 

 

Nettoomsætning 

      
 

 

Årets salg 
 

   

2.500.000  
 

3.200.000  

 
 

  
   

2.500.000  
 

3.200.000  

          2 

 

Vareforbrug 

   
   

 
 

Årets varekøb 

   

800.000  
 

1.500.000  

 
 

Fragt 
 

   

150.000  
 

200.000  

 
 

  
   

950.000  
 

1.700.000  

          3 

 

Andre Eksterne omkostninger 

  
   

 
 

Salgsomkostninger, se note 4 

  

43.251  
 

41.354  

 
 

Lokaleomkostninger, se note 5 

  

148.084  
 

145.354  

 
 

Administrationsomkostninger, se note 6 

  

188.665  
 

53.292  

 
 

  
   

380.000  
 

240.000  

          4 

 

Salgsomkostninger 

   
   

 
 

Repræsentation 

   

26.451  
 

19.854  

 
 

Annoncer 
 

   

6.800  
 

13.500  

 
 

Messer 
 

   

10.000  
 

8.000  

 
 

  
   

43.251  
 

41.354  

 
 

  
   

   
5 

 

Lokaleomkostninger 

   
   

 
 

Lagerleje 
 

   

96.000  
 

96.000  

 
 

El & varme 

   

36.036  
 

36.036  

 
 

Rengøring 

   

9.074  
 

10.053  

 
 

Vedligeholdelse 

   

6.974  
 

3.265  

 
 

  
   

148.084  
 

145.354  

 
 

  
   

   
6 

 

Administrationsomkostninger 

  
   

  

Kontorartikler 

   

98.560  
 

18.562  

  

Edb-omkostninger 

   

65.689  
 

17.088  

  

Småanskaffelser 

   

11.956  
 

7.562  

  

Telefon & internet 

   

6.000  
 

6.000  

  

Porto & gebyrer 

   

365  
 

485  

  

Advokat 
 

   

2.500  
 

0 

  

Forsikring 
 

   

3.595  
 

3.595  

  
  

   

188.665  
 

53.292  
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NOTER 

 
         

          Note 
      

2015 
 

2016 

       
kr. 

 
kr. 

          7 

 

Finansielle poster 

   
   

 
 

Finansielle omkostninger 

  

-50.000  
 

-50.000  

 
 

Finansielle indtægter 

  

 0   
 

0 

 
 

  
   

-50.000  
 

-50.000  

 
 

  
   

   
8 

 

Materielle anlægsaktiver 

  
   

 
 

Kostpris pr. 1. januar 

  

0    
 

650.000  

 
 

Tilgang 
 

   

650.000  
 

0    

 
 

Afgang 
 

   

 0    
 

0   

 
 

Kostpris pr. 31. december 

  

650.000  
 

650.000  

 
 

  
   

   

 
 

Afskrivninger pr. 1. januar 

  

0 
 

-130.000  

 
 

Årets afskrivninger 

   

-130.000  
 

-130.000  

 
 

Afskrivninger pr. 31. december 

  

-130.000  
 

-260.000  

 
 

  
   

   

 
 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 

  

520.000  
 

390.000  

 
 

  
   

   

 
 

  
   

   
9 

 

Varebeholdning 

   
   

  

Råvarer 
 

   

200.000  
 

350.000  

  

Varer under fremstilling 

  

50.000  
 

75.000  

  

Færdigvarer 

   

450.000  
 

300.000  

       

700.000  
 

725.000  

           

 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 5 

Indskudskonto VSO 
   

2015 
 

     
kr. 

 
Aktiver 

  
    Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

  

650.000  
 

Depositum 
 

  

24.000  
 

Likvide beholdninger 

  

500.000  
 

   
  

1.174.000  
 

Passiver 
  

  
  

Langfristet gæld 
Leverandører af varer og tjenesteydelse 

  

0 
0  

Anden gæld 
 

  

0   
 

   
  

0 
 

   
  

  
Indskudskonto 

 
  

1.174.000  
 

   
  

   
Kapitalafkastgrundlag VSO 

  

2015 
 

2016 

   
  

kr. 
 

kr. 

 Aktiver  
  

  
   

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  

  

650.000  
 

520.000  

 Depositum  
 

  

24.000  
 

24.000  

 Varebeholdning  
 

  

0 
 

700.000  

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse  

  

0  
 

87.500  

 Likvide beholdninger  

  

500.000  
 

720.000  

   
  

1.174.000  
 

2.051.500  

 Passiver  
  

  
   

Langfristet gæld 
 

  

0   
 

500.000  

Leverandører af varer og tjenesteydelse 

  

0    
 

60.250  

Anden gæld 
 

  

0 
 

27.250  

   
  

0 
 

587.500  

   
  

   
Kapitalafkastgrundlag 

  

1.174.000  
 

1.464.000  
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Kapitalafkastgrundlag KAO 

   
      Aktiver  

  
  

   
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  

  

650.000  
 

520.000  

 Varebeholdning  
 

  

0    
 

700.000  

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse  

  

0    
 

87.500  

 Likvide beholdninger  

  

500.000  
 

720.000  

   
  

1.150.000  
 

2.027.500  

 Passiver  
  

  
   

 Langfristet gæld  
 

  

0 
 

0 

 Egenkapital  
 

  

0 
 

0    

 Leverandører af varer og tjenesteydelse  

  

0    
 

0    

   
  

0    
 

0    

   
  

   
Kapitalafkastgrundlag 

  

1.150.000  
 

2.027.500  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 6 

Beregning af udskudt skat ved overført resultat. Bruges under afsnit 3.3.2.1. Beregningen af 

skatten ved løn. 

Indkomstopgørelse for AA ved årets 
overførte resultat udbetalt ved løn i 
efterfølgende år. 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Løn fra CO2 Rens   221.850    296.400  

AM-bidrag 8 % -17.748  8 % -23.712  

Personlig indkomst   204.102    272.688  

Renteindtægter (privat)   30.000    30.000  

Kapitalindkomst   30.000    30.000  

Beskæftigelsesfradrag 
              8,05 % 
(højst 26.800)  

-16.430  
              8,3 % 

(højst 27.600)  
-21.951  

Befordring   -6.000    -6.000  

Ligningsmæssige fradrag    -22.430    -27.951  

Skattepligtig indkomst   211.672    274.737  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Skatteberegning % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Bundskat         

Personlig indkomst   204.102    272.688  

Positiv nettokapitalindkomst   30.000    30.000  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Bundskat i alt 8,08 % 15.409  9,08 % 23.489  

Topskat         

Personlig indkomst   204.102    272.688  

Personfradrag   -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 % 0    15 % 0    

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %   24,9 % + 0,87 %   

Skattepligtig indkomst   211.672    274.737  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 % 43.364  25,77 % 59.461  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst   211.672    274.737  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 % 6.731  3 % 6.922  

Indkomstskat   65.503    89.872  

AM-bidrag   17.748    23.712  

Samlet skat   83.251    113.584  

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Årets overførte resultat udbetalt til AA 
ved udbytte i efterfølgende år. 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Udbytte   221.850  
 

296.400  

Udbytteskat =99.800 kr. 27 % 26.946  27 % 26.946  

Udbytteskat >99.800 kr.  42 % 51.261  42 % 82.572  

Samlet skat af overført resultat   78.207    82.572  

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 7 

Beregning af udskudt skat ved overført resultat. Bruges under afsnit 3.3.2.2. Beregning af skatten 

ved udbytte. 

Indkomstopgørelse for AA ved årets 
overførte resultat udbetalt ved løn i 
efterfølgende år. 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Løn fra CO2 Rens   57.350    142.400  

AM-bidrag 8 % -4.588  8 % -11.392  

Personlig indkomst   52.762    131.008  

Renteindtægter (privat)   30.000    30.000  

Kapitalindkomst   30.000    30.000  

Beskæftigelsesfradrag 
              8,05 % 
(højst 26.800)  

-4.617  
              8,3 % 

(højst 27.600)  
-11.819  

Befordring   -6.000    -6.000  

Ligningsmæssige fradrag    -10.617    -17.819  

Skattepligtig indkomst   72.145    143.189  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Skatteberegning % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Bundskat         

Personlig indkomst   52.762    131.008  

Positiv nettokapitalindkomst   30.000    30.000  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Bundskat i alt 8,08 % 3.180  9,08 % 10.624  

Topskat         

Personlig indkomst   52.762    131.008  

Personfradrag   -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 % 0    15 % 0    

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %   24,9 % + 0,87 %   

Skattepligtig indkomst   72.145    143.189  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 % 7.408  25,77 % 25.561  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst   72.145    143.189  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 % 1.150  3 % 2.976  

Indkomstskat   11.738    39.161  

AM-bidrag   4.588    11.392  

Samlet skat   16.326    50.553  

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Årets overførte resultat udbetalt til AA 
ved udbytte i efterfølgende år. 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Udbytte   57.350  
 

142.400  

Udbytteskat =99.800 kr. 27 % 15.485  27 % 26.946  

Udbytteskat >99.800 kr. 42 % 0   42 % 17.892  

Samlet skat af overført resultat   15.485    44.838  

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 8 

Beregning af den mest fordelagtige måde at udbetale det resterende beløb. Bruges under afsnit 

3.3.2.3. Beregning af skatten ved optimering.  

Selskabsskat beregnet ved udbetaling af 
resterende beløb 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Resultat før løn - CO2 Rens    990.000    1.080.000  

Løn fra CO2 Rens 
 

-600.200  
 

-600.200  

Resultat før skat - CO2 Rens  
 

389.800  
 

 479.800  

Selskabsskat 23,5 % 91.603  22 %  105.556  

Allerede beregnet selskabsskat 
 

-115.354  
 

 -125.854  

Selskabsskat i alt   -23.751     -20.298  

Kilde: Egen tilvirkning. 
Skat af resterende beløb udbetalt til AA 
som løn 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Løn fra CO2 Rens 
 

600.200    600.200  

AM-bidrag 8 % -48.016  8 % -48.016  

Personlig indkomst 
 

552.184    552.184  

Renteindtægter (privat)   30.000     30.000  

Kapitalindkomst   30.000     30.000  

Beskæftigelsesfradrag 
              8,05 % 
(højst 26.800)  

-26.800  
              8,3 % 

(højst 27.600)  
-27.600  

Befordring   -6.000    -6.000  

Ligningsmæssige fradrag    -32.800    -33.600  

Skattepligtig indkomst   549.384    548.584  

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Skatteberegning % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Bundskat         

Personlig indkomst   552.184     552.184  

Positiv nettokapitalindkomst   30.000    30.000  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Bundskat i alt 8,08 % 43.534  9,08 %  48.867  

Topskat         

Personlig indkomst   552.184    552.184  

Personfradrag   -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 % 13.948  15 % 12.733  

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %   24,9 % + 0,87 % 
 

Skattepligtig indkomst   549.384     548.584  

Personfradrag   -43.400     -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 % 130.392  25,77 %  130.031  

Sundhedsbidrag   
 

  
 

Skattepligtig indkomst   549.384     548.584  

Personfradrag   -43.400     -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 %  20.239  3 %  130.031  

Indkomstskat 
 

 208.113  
 

 206.769  

AM-bidrag 
 

48.016  
 

48.016  

Selskabsskat 
 

 -23.751  
 

-20.298  

Allerede beregnet skat ved løn 
 

-198.901  
 

-202.542  

Samlet skat af resterende beløb   33.476    31.944  

Kilde: Egen tilvirkning. 
Skat af resterende beløb udbetalt til AA 
som udbytte 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Udbytte    101.070  
 

92.265  

Udbytteskat  42 % 42.449  42 %  38.751  

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 9 

Beregning af udskudt skat ved overført resultat. Bruges under afsnit 3.3.2.3. Beregning af skatten 

ved optimering.  

Den 1. beregning er optimering af årets overførte resultat ved udbetaling af løn i det efterfølgende 

år.  

Indkomstopgørelse for AA ved årets 
overførte resultat udbetalt ved løn i 
efterfølgende år. 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Løn fra CO2 Rens   198.397    274.444  

AM-bidrag 8 % -15.872  8 % -21.956  

Personlig indkomst   182.525    252.488  

Renteindtægter (privat)   30.000    30.000  

Kapitalindkomst   30.000    30.000  

Beskæftigelsesfradrag 
              8,05 % 
(højst 26.800)  

-15.971  
              8,3 % 

(højst 27.600)  
-27.600  

Befordring   -6.000    -6.000  

Ligningsmæssige fradrag    -21.971    -33.600  

Skattepligtig indkomst   190.554    248.888  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Skatteberegning % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Bundskat         

Personlig indkomst   182.525    252.488  

Positiv nettokapitalindkomst   30.000    30.000  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Bundskat i alt 8,08 % 13.665  9,08 % 21.655  

Topskat         

Personlig indkomst   182.525    252.488  

Personfradrag   -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 % 0    15 % 0 

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %   24,9 % + 0,87 %   

Skattepligtig indkomst   190.554    248.888  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 % 37.922  25,77 % 52.800  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst   190.554    248.888  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 % 5.886  3 % 6.147  

Indkomstskat   57.473    80.601  

AM-bidrag   15.872    21.956  



HD(R) afsluttende hovedopgave 2015 

 

Side 94 af 96 
 

Samlet skat af overført resultat ved løn   73.345    102.557  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Den 2. beregning er optimering af årets overførte resultat ved udbetaling af udbytte i det 

efterfølgende år.  

Årets overførte resultat udbetalt til AA 
ved udbytte i efterfølgende år. 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Indkomst i efterfølgende år   198.397  
 

274.444  

Udbytteskat =99.800 kr. 27 % 26.946  27 % 26.946  

Udbytteskat >99.800 kr. (198.397-99.800) 42 % 41.411  42 % 73.350  

Samlet skat af overført resultat ved 
udbytte 

  68.357    100.296  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Den 3. beregning er optimering af årets overførte resultat ved udbetaling af løn og udbytte i det 

efterfølgende år.  

Årets overførte resultat udbetalt til AA 
ved optimering i efterfølgende år. 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Indkomst i efterfølgende år   198.397  
 

274.444  

Udbytteskat =99.800 kr. 27 % 26.946  27 % 26.946  

Løn (jf. nedenstående beregning) 
 

30.576  42 % 60.867  

Samlet skat af overført resultat ved 
optimering 

  57.522    87.813  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Indkomstopgørelse for AA ved årets 
overførte resultat udbetalt ved 
optimering (løn) i efterfølgende år. 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Løn fra CO2 Rens   98.597    174.644  

AM-bidrag 8 % -7.888  8 % 13.972  

Personlig indkomst   90.709    160.672  

Renteindtægter (privat)   30.000    30.000  

Kapitalindkomst   30.000    30.000  

Beskæftigelsesfradrag 
              8,05 % 
(højst 26.800)  

-7.937  
              8,30 % 
(højst 27.600)  

-14.495  

Befordring   -6.000    -6.000  

Ligningsmæssige fradrag    -13.937    -20.495  

Skattepligtig indkomst   106.772    170.177  

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 



HD(R) afsluttende hovedopgave 2015 

 

Side 95 af 96 
 

Skatteberegning % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Bundskat         

Personlig indkomst   90.709    160.672  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Bundskat i alt 8,08 % 3.823  9,08 % 10.594  

Topskat         

Personlig indkomst   90.709    160.672  

Personfradrag   -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 % 0    15 % 0    

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %   24,9 % + 0,87 %   

Skattepligtig indkomst   106.772    170.177  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 % 16.331  25,77 % 32.516  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst   106.772    170.177  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 % 2.535  3 % 3.785  

Indkomstskat   22.688    46.895  

AM-bidrag   7.888    13.972  

Samlet skat   30.576    60.867  

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 10 

Beregning af skatten for løn ved optimering. Bruges under afsnit 3.3.2.3. Beregning af skatten ved 

optimering. 

Indkomstopgørelse for AA ved løn op til 
topskattegrænsen 

% i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Løn fra CO2 Rens 
 

499.130    507.935  

AM-bidrag 8 % -39.930  8 % -40.635  

Personlig indkomst 
 

459.200    467.300  

Renteindtægter (privat)   30.000    30.000  

Kapitalindkomst   30.000    30.000  

Beskæftigelsesfradrag 
              8,05 % 
(højst 26.800)  

-26.800  
              8,3 % 

(højst 27.600)  
-27.600  

Befordring   -6.000    -6.000  

Ligningsmæssige fradrag    -32.800    -33.600  

Skattepligtig indkomst   456.400    463.700  

Kilde: Egen tilvirkning. 

Skatteberegning % i 2015 År 1 % i 2016 År 2 

Bundskat         

Personlig indkomst   459.200    467.300  

Positiv nettokapitalindkomst   30.000    30.000  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Bundskat i alt 8,08 % 36.021  9,08 % 41.160  

Topskat         

Personlig indkomst   459.200    467.300  

Personfradrag   -459.200    -467.300  

Topskat i alt 15 % 0  15 % 0  

Kommuneskat & kirkeskat 24,9 % + 0,87 %   24,9 % + 0,87 %   

Skattepligtig indkomst   456.400    463.700  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Kommuneskat og kirkeskat i alt 25,77 % 106.430  25,77 % 108.157  

Sundhedsbidrag         

Skattepligtig indkomst   456.400    463.700  

Personfradrag   -43.400    -44.000  

Sundhedsbidrag i alt 4 % 16.520  3 % 12.591  

Indkomstskat   158.971    161.907  

AM-bidrag   39.930    40.635  

Samlet skat   198.901    202.542  

Kilde: Egen tilvirkning. 
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