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English Summary 

 
The present thesis discusses the business forms an entrepreneur may choose and the considerations 

there must be made before the start of business.  

 

The Danish company legislation does generally provide entrepreneurs with a contractual freedom to 

choose the form of business ownership. The entrepreneur may choose one of the classical forms of 

business ownership, or may choose to define a new form of business ownership.  

 

First, the proprietorship will be considered. Proprietorship is a one of the classical forms of business 

ownership. There are no legal capital requirements for a proprietorship as the proprietor is unlimited 

personally responsible for all the debts and obligations of the business. The proprietorship is not an 

independent tax subject. The taxation lies at the proprietor. The proprietor has some options for the 

taxation which are given in the common regulations in the “personskatteloven” and the regulations 

in the “virksomhedsskatteloven” where the “virksomhedsordningen” and the “kapitalafkast-

ordningen” are defined.  

 

Next, corporations with one shareholder will be considered. This form of business ownership is an 

independent legal entity from the shareholder. There are legal capital requirements at incorporation. 

The shareholder is not personally liable for any of the debts of the corporation, other than for the 

value of the shareholders investments in that company.  The corporation is an independent tax 

subject and pays 25% tax of the taxable income. The shareholder has the opportunity to either get 

paid a salary or dividends. 

 

To provide a better insight in the different business forms, three case studies will be analysed in this 

thesis. The case studies are respectively based on a service company with only minor operation 

assets and a major profit. A rental company with one major asset and a minor but stable profit. A  

trading company with some assets and a negative profit the first year. The analysis is based on the 

different business forms and the inherent differences in the business law and the taxation.  
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1 Indledning  

I Danmark er der som udgangspunkt ingen begrænsninger for valg af virksomhedsform. Man kan 

frit vælge mellem allerede definerede virksomhedsformer eller vælge at skabe en ikke tidligere 

anvendt virksomhedsform. På trods af valgfriheden ses det ofte, at iværksættere vælger en af de 

mere kendte virksomhedsformer, såsom enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab eller aktieselskab. 

 

Der er en lang række forhold, man bør overveje i forbindelse med valg af virksomhedsform. Man 

skal blandt andet definere virksomhedens risikoprofil i forhold til hæftelsesforhold. Ved opstart af 

en virksomhed i en risikobetonet branche bør man, alt efter graden af risikovillighed hos ejeren, 

vælge en virksomhedsform, hvor den personlige hæftelse begrænses mest muligt. 

 

Der er desuden stor forskel på de forskellige virksomhedsformer i forhold til graden af aftalefrihed 

og lovregulering, hvilket der også skal tages med i overvejelserne. Der er eksempelvis et 

kapitalkrav for visse virksomhedsformer, samt krav om offentliggørelse af regnskabsoplysninger 

mv. 

 

Beskatningsforholdene er endvidere forskellige, blandt andet ud fra hvem der beskattes; virksomhed 

og/eller ejeren, samt hvordan eventuelle underskud behandles. Man bør desuden gøre sig nogle 

overvejelser om, hvilke fremtidsplaner man har for virksomheden i forhold til eksempelvis 

udvidelse med flere ejere, fremtidig salg af virksomhed, likvidation mv. Reglerne og mulighederne 

er nemlig ikke ens for de forskellige virksomhedsformer. 

 

Der kan være mange grunde til, hvorfor man vælger én virksomhedsform frem for en anden, og 

valget kan til tider virke mere eller mindre tilfældig. Mange vil eksempelvis være tilbøjelige til at 

vælge en virksomhedsform som de allerede kender, eksempelvis den mest anvendte i branchen.  

 

Denne fremgangsmåde vil ikke altid medfører valg af den mest optimale virksomhedsform. Når 

man står over for at skulle vælge virksomhedsform, bør man derfor ud fra de givne forhold foretage 

en grundig vurdering af, hvilken virksomhedsform der vil være mest optimal set ud fra både 

erhvervsretlige og skattemæssige forhold. 
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1.1 Problemformulering 

Formålet med denne afhandling er at skabe et overblik over de erhvervsretlige og skattemæssige 

forhold, ved brug af forskellige virksomhedsformer. Det er vigtigt for revisorer og andre rådgivere 

at have kendskab til de forskellige virksomhedsformer, for herved at kunne rådgive kunder i 

forbindelse med valg af virksomhedsform. Dette giver inspiration til denne afhandling og dertil 

følgende hovedspørgsmål: 

 
Hvilke muligheder er der for valg af virksomhedsform, og hvilke overvejelser skal der gøres ved 

opstart af virksomhed? 

 

Til at uddybe og præcisere ovenstående problemformulering er opstillet følgende delspørgsmål: 

 

 Hvilke muligheder er der ved opstart af virksomhed i forhold til valg af virksomhedsform. 

 Hvilke erhvervsretlige forhold gælder for enkeltmandsvirksomheder, og hvilke 

skattemæssige muligheder er der, herunder de almindelige regler i personskatteloven, 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. 

 Hvilke erhvervsretlige og skattemæssige forhold skal der tages stilling til ved valg af 

virksomhedsformen kapitalselskab. 

 Hvilken betydning kan virksomhedstype have for valg af virksomhedsform, herunder: 

o Servicevirksomhed 

o Udlejningsvirksomhed 

o Handelsvirksomhed 

 

1.2 Afgrænsning 

Vi vil i denne afhandling forsøge at give et overordnet billede af de problemstillinger, der opstår i 

forbindelse med valg af virksomhedsform, og der vil derfor være områder, der ikke bliver behandlet 

yderligere.  

 

Afhandlingen behandler forhold omkring opstart af virksomhed med én ejer. Virksomhedsformer 

med flere ejere såsom interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber vil derfor kun 

blive behandlet på et meget overordnet niveau.  
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For at afhandlingen ikke skal blive for omfattende, har vi valgt ikke at komme nærmere ind på 

seniorfradrag, efterløn, folkepension og udligningsskat. Endvidere vil pensionsopsparing ikke blive 

berørt, da der efter de nye begrænsningsregler for indbetaling på ratepension ikke er den store 

forskel på pension ud fra valg af virksomhedsform. Udenlandsk indkomst og CFC-indkomst vil 

heller ikke indgå i afhandlingen, da dette ikke vurderes at være relevant for afhandlingen. 

 

Der vil i analysen under de skattemæssige forhold blive taget udgangspunkt i sammenligning af 

beskatning ved fortsat drift. Der vil derfor kun blive foretaget beregninger for 2010, samt for både 

2010 og 2011 i casevirksomhed med underskud. For at kunne sammenligne de forskellige 

beskatningsmodeller, er det dog nødvendigt at tage hensyn til udskudte skatter. Dette sker ud fra 

beregning af skat ved eventuelt ophør, dog uden hensyntagen til opgørelse af skattemæssige avancer 

ved salg, herunder ejendomsavancebeskatning. Denne afgrænsning er valgt, da beregningerne ikke 

udarbejdes med henblik på at få et endegyldigt svar på, hvilken virksomhedsform, herunder 

beskatningsmodel, man skal vælge under givne forhold. Beregningerne anvendes i stedet til at 

foretage en mere overordnet analyse af konsekvenserne ud fra forskellige forudsætninger.    

 

1.3 Metode og opgavestruktur 

Formålet med denne afhandling er at redegøre for de forskellige parametre, der er afgørende ved 

valg af virksomhedsform.  

 

Emnet behandles primært teoretisk med udgangspunkt i den danske lovgivning. Som supplement 

hertil anvendes relevant faglitteratur, artikler, publikationer mv. til uddybelse og fortolkning af 

lovgivningen. 

 

I forbindelse med analysen af virksomhedsformerne vil der blive inddraget nogle cases af 

forskellige virksomhedstyper for bedre at kunne anvise konsekvenserne af valg af de enkelte 

virksomhedsformer.  

  

Afhandlingens struktur fremgår af nedenstående figur. 
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Figur 1 Opgavestruktur 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
 
I kapitel 1 ”Indledning” skabes rammerne for afhandlingen. Her defineres afhandlingens formål og 

problemformulering, der redegøres for afgrænsninger og metodevalg, målgruppe samt 

dataindsamling og kildekritik.  

 

Afhandlingen er struktureret således, at der til hvert delspørgsmål i problemformuleringen hører et 

kapitel. Delspørgsmålene behandles i kapitlerne 2-5. 

 

Kapitel 2 behandler de grundlæggende regler og muligheder ved valg af virksomhedsform. Der er 

tale om en kort redegørelse for forskellige virksomhedsformer og en beskrivelse af den væsentligste 

lovgivning. 

  

For at kunne analysere på forskellene ved forskellige virksomhedsformer er det vigtig at klarlægge 

reglerne, der er gældende. Kapitel 3 omfatter derfor en redegørelse for de gældende regler for 

virksomhedsformen personselskab, samt en klarlæggelse af reglerne ved valg af beskatningsmodel, 
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herunder de almindelige regler i personskatteloven, virksomhedsordningen [VSO] og 

kapitalafkastordningen [KAO].    

 

I kapitel 4 behandles virksomhedsformen kapitalselskab, herunder hvilke regler der er gældende 

både erhvervsretligt og skattemæssigt. 

 

Afslutningsvist analyseres de enkelte virksomhedsformer ud fra nogle cases og herved også 

konsekvenserne af et givet valg. Der foretages i kapital 5 en analyse af 3 virksomhedstyper, en 

servicevirksomhed, en udlejningsvirksomhed samt en handelsvirksomhed. 

 

Kapitel 3-5 afsluttes med en delkonklusion. Delkonklusionerne fremhæver de enkelte kapitlers 

bidrag til løsning af problemstillingen og giver således et bedre overblik i 

problembehandlingsforløbet. Delkonklusionerne besvarer delspørgsmålene stillet i 

problemformuleringen og lægger således op til en samlet konklusion, hvori der svares på 

afhandlingens overordnede problemformulering. 

 

Afhandlingen afsluttes med en perspektivering. 

 

Kildehenvisninger er angivet som fodnoter på de enkelte sider.  

 

1.3.1 Præsentation af casevirksomheder 

Som tidligere nævnt vil der i analysen blive taget udgangspunkt i 3 casevirksomheder. De 

forskellige casevirksomheder består af en servicevirksomhed, en udlejningsvirksomhed og en 

handelsvirksomhed. 

 

Servicevirksomheden vil i vores case være en IT konsulent. Kendetegnet for en 

konsulentvirksomhed er, at virksomheden er bygget op omkring ejerens arbejdskraft og viden. Der 

er ikke andre væsentlige aktiver, og virksomheden kan som sådan ikke sælges, medmindre ejerens 

arbejdskraft følger med. Der er ikke det store kapitalbehov i forbindelse med opstart af 

virksomheden og heller ikke i forhold til den videre drift.  Der vil som udgangspunkt ikke være 

særligt store omkostninger forbundet med driften af denne type virksomhed, og resultatet vil således 

primært afhænge af antallet af timer, som konsulenten kan udføre og sælge. Ved opstart af denne 
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virksomhedstype må det alt andet lige forventes, at resultatet vil stige de første år i takt med, at 

virksomheden får opbygget en kundekreds. Denne udvikling er forudsat i casevirksomheden.  

     

Udlejningsvirksomheden består i dette tilfælde af en udlejningsejendom. Modsat 

konsulentvirksomheden er ejeren i udlejningsejendommen mindre fremtrædende. Her er det 

ejendommen, der er det primære aktiv. Der vil ofte være et stort kapitalbehov i forbindelse med køb 

af ejendommen, og virksomheden skal som udgangspunkt stifte en større gæld i forbindelse med 

opstarten. I casevirksomheden forudsættes det dog, at den erhvervsdrivende har arvet ejendommen, 

hvorfor der ikke indskydes nogen særlig gæld i forbindelse med opstart. Udlejningsejendomme 

købes oftest med investering for øje, og ejeren vil sædvanligvis have en anden hovedbeskæftigelse. 

I casevirksomheden er det forudsat, at ejeren er lønmodtager. Denne virksomhedstype vil som 

udgangspunkt have et nogenlunde stabilt resultat, hvilket er forudsat i casevirksomheden. 

 

Den sidste casevirksomhed er en handelsvirksomhed, nærmere bestemt en tøjbutik.  Butikken er en 

kombination af de ovennævnte virksomhedstyper. Grundlaget for virksomheden er en blanding af 

fysiske aktiver og ejerens arbejdsindsat, herunder evnen til at skabe et godt brand. Der er et vist 

kapitalbehov i forhold til køb af varelager, indretning af lokaler mv. Resultatet kan være ret 

svingende de første år i forhold til, at det kan være svært at købe de rigtige varer hjem i passende 

mængder og at der i det hele taget er en del faste omkostninger, der skal dækkes ind. Det kan 

desuden tage lidt tid at skabe et godt brand og en kundegruppe. Det er forudsat i casevirksomheden, 

at første års drift giver underskud, og at det året efter vender til overskud. Ejeren har i 

casevirksomheden et andet arbejde i opstartsåret. 

       

1.4 Dataindsamling og kildekritik 

Afhandlingen bygger på data bestående af love, vejledninger, relevant faglitteratur samt artikler og 

publikationer. Herudover vil der tages udgangspunkt i nogle cases til bedre at synliggøre forskellene 

på virksomhedsformerne. Disse er ikke fuldt ud så komplekse som virkelige forhold ville være, men 

skildrer på et generelt plan afvigelserne mellem virksomhedsformerne. 

 

Der vil i afhandlingen blive henvist til paragraffer i den danske skattelovgivning og 

selskabslovgivning. Love og afgørelser må anses for at være meget troværdige kilder, hvorfor det 

ikke er fundet relevant at forholde sig særlig kritisk til disse kilder. 
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Ligningsvejledningen1, som udgives af SKAT, anvendes i afhandlingen til at få en dybere forståelse 

for den danske skattelovgivning. Ligningsvejledningen har til formål at sikre en ensrettet 

anvendelse af skattelovgivningen ved udførligt at beskrive reglerne. Da ligningsvejledningen 

udgives af en offentlig myndighed som hjælp til at forstå lovgivningen, anses vejledningen for at 

have det samme troværdighedsniveau som lovgivningen.  

 

Der vil endvidere blive henvist til faglitteratur og artikler, som behandler området, samt 

publikationer fra danske revisions- og rådgivningsvirksomheder. Disse typer af kilder vil som 

udgangspunkt være mere farvet end love og afgørelser, da disse i høj grad bygger på forfatternes 

egne holdninger og fortolkninger af lovgivningen. Der vil derfor ved brugen af disse kilder blive 

taget hensyn til dette forhold. 

 

Den danske lovgivning er i konstant forandring, og skreven litteratur på området bliver derfor 

hurtigt forældet. Datagrundlaget anvendes derfor under hensyntagen til dette forhold og suppleres 

således med den gældende lovgivning. 

 

Dataindsamlingen er afsluttet den 31. december 2010, hvorfor lovforslag efter denne dato, som kan 

have relevans for emnet, ikke er behandlet eller kommenteret i afhandlingen.  

  

1.5 Definitioner 

Der vil i afhandlingen blive brugt nogle begreber, der kan have forskellig betydning i forskellige 

sammenhænge. Vi vil her forklare væsentlige begreber, som bliver brugt i afhandlingen. 

 

Et personselskab defineres som en sammenslutning af én eller flere fysiske eller juridiske personer, 

hvoraf mindst én hæfter ubegrænset for selskabets gæld2. Begrebet bruges i afhandlingen primært 

om enkeltmandsvirksomheder.  

 

Den erhvervsdrivende eller selvstændig erhvervsdrivende er betegnelsen for en person, der har et 

personselskab. 

                                                 
1 www.skat.dk, ligningsvejledningen 2010-2 
2 Selskabsret, Werlauff, side 27 
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Udtrykket et kapitalselskab er taget fra selskabslovens § 5, og bruges i denne afhandling om aktie- 

og anpartsselskaber. Kapitalselskaber er karakteriseret ved, at ingen af ejerne hæfter personligt og 

ubegrænset for selskabets gæld.  

  

Kapitalejer er også taget fra selskabslovens § 5 som dækkende ”Enhver ejer af en eller flere 

kapitalandele”. Begrebet kapitalandele stammer ligeledes fra selskabslovens begrebsverden og er 

en samlet betegnelse for aktier og anparter. 

  

1.6 Målgruppe 

Kandidatafhandlingen er skrevet som afslutning på cand.merc.aud studiet ved Handelshøjskolen i 

København (CBS).  

 

Målgruppen for denne afhandling er først og fremmest undervisere og studerende på CBS, samt 

virksomheder, rådgivere med flere, som har interesse for de problemstillinger, der er ved valg af 

virksomhedsform. 

 

Det forudsættes, at læseren har et grundlæggende kendskab til området, hvorfor gængse betegnelser 

og definitioner kun vil blive forklaret i begrænset omfang. 
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2 De forskellige virksomhedsformer 

Dette kapitel indeholder en kort redegørelse for det selskabsretlige system i Danmark, en overordnet 

beskrivelse af de forskellige virksomhedsformer, samt en beskrivelse af det danske skattesystem. 

 

2.1 Det selskabsretlige system 

Der er som hovedregel aftalefrihed indenfor den danske selskabsret. Man kan som udgangspunkt 

frit vælge virksomhedsform uafhængigt af den pågældende virksomheds kriterier. Det er også 

muligt at skabe en endnu ikke anvendt virksomhedsform, og selskabsdeltagerne kan som 

udgangspunkt selv bestemme selskabskontraktens indhold. Der er dog enkelte erhverv, der er 

begrænset i valg af virksomhedsform. Banker skal eksempelvis drives som aktieselskab3.     

 

Aftalefriheden er desuden begrænset i forholdet til tredjemand i form af et almindeligt gældende 

forventningsprincip. Såfremt tredjemand ikke er orienteret om den pågældende virksomheds 

struktur, herunder hæftelsesform, tegningsregler mv. er det afgørende, hvad tredjemand ud fra de 

givne omstændigheder måtte forvente.  

 

Selvom man som hovedregel frit kan vælge mellem de forskellige virksomhedsformer, herunder 

skabe sin egen virksomhedsform, vælger de fleste en allerede defineret virksomhedsform. 

Fordelingen af virksomhedsformer i Danmark fremgår af Figur 2.  

 

Figur 2 Fordeling af virksomhedsformer i Danmark 
 

 
Kilde: Dataudtræk fra www.cvr.dk den 3. september 2010. 
 

                                                 
3 Selskabsformerne, lærebog i selskabsret af Noe Munck mfl., side 38. 

Enkeltmands-
virksomhed; 44%

ApS; 29%

A/S; 7%

K/S; 1%

Fonde, foreninger 
og øvrige; 15%

I/S; 4%
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Den mest brugte virksomhedsform er enkeltmandsvirksomheder, som udgør 44% af alle 

registrerede virksomheder i Danmark. Dernæst kommer anpartsselskaber, som udgør 29%. Der vil i 

analysen blive fokuseret på disse to virksomhedsformer.  

  

2.2 De forskellige virksomhedsformer  

Graden af hæftelse er hovedkriteriet for opdeling i forskellige virksomhedsformer. Der er tale om 

ejernes hæftelse overfor virksomhedens kreditorer.  

 

Begrænset hæftelse betyder, at ejernes risiko er begrænset til den enkeltes andel af virksomhedens 

værdi (indskud plus eventuel værditilvækst). Virksomhedsformer med begrænset hæftelse omfatter 

kapitalselskaber, som hovedsageligt består af aktie- og anpartsselskaber. Herudover er der 

begrænset hæftelse for kommanditister i kommandit- og partnerselskaber, andelshavere i 

andelsselskaber samt deltagere i selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a).  

 

Den begrænsede hæftelse er som oftest ikke eksisterende i praksis. De største kreditorer, 

hovedsageligt banken, kræver i mange tilfælde, især i krisetider, at ejerne kautioner personligt eller 

på anden vis stiller sikkerhed for kapitalselskabets gæld.  Den begrænsede hæftelse er dog gældende 

over for mindre leverandører, det offentlige og i forhold til sager om erstatningskrav, herunder 

produktansvarskrav og krav fra ansatte.  

 

Den anden kategori af virksomhedsformer betegnes personselskaber. Det typiske kendetegn ved et 

personselskab er, at mindst én selskabsdeltager hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens 

forpligtelser. Den personlige hæftelse hænger sammen med, at der ikke er krav om indskud af 

kapital, hvorfor tilliden bygger på den eller de personer, der står bag virksomheden. Personselskaber 

omfatter blandt andet enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber [I/S], kommanditselskaber [K/S] 

og partnerselskaber [P/S].      

 

Enkeltmandsvirksomheden er kendetegnet ved, at der kun er en ejer, og at denne hæfter ubegrænset 

for virksomhedens gæld. Et I/S er et enkeltmandsselskab blot med flere ejere, hvor ejerne hæfter 

ubegrænset og solidarisk. Det indbyrdes retsforhold mellem deltagerne bygger på en indgået aftale 

mellem parterne.  
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Et K/S er efter erhvervsvirksomhedsloven [LEV] § 2, stk. 2 defineret som en virksomhed, hvor en 

eller flere af deltagerne (komplementar) hæfter personligt ubegrænset og solidarisk for K/S’s 

forpligtelser, mens en eller flere deltagere (kommanditister) hæfter begrænset. Retsforholdet 

mellem selskabsdeltagerne beror ligeledes her på en indgået aftale mellem parterne4.   

 

Partnerselskab er en kombination af et K/S og et aktieselskab, som er defineret i selskabsloven 

[SLO] § 5 stk. 1, nr. 21. Partnerselskaber er underlagt regler for K/S og lovgivningen for 

kapitalselskaber. Der skal være mindst en komplementar, som ubegrænset hæfter personligt, og 

mindst en kommanditist, med begrænset hæftelse. Ud over de omtalte selskabsformer kan desuden 

nævnes andelsselskaber [a.m.b.a.], selskaber med begrænset ansvar [s.m.b.a.], foreninger og fonde.   

 

Personselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter, hvilket betyder, at beskatningen sker hos 

ejerne. Kapitalselskaber er derimod selvstændige skattesubjekter, hvorfor kapitalselskabet 

selvstændigt betaler skat. Herudover betaler kapitalejerne i kapitalselskaber skat som lønmodtagere 

i selskabet eller i form af udbytteskat af udloddet udbytte fra selskabet.   

 

2.3 Det danske skattesystem 

Helt overordnet bestemmer grundlovens § 43, at man kun kan pålægges skat med hjemmel i en lov. 

Statsskatteloven [SL] er den grundlæggende skattelov i Danmark. Ifølge SL § 1 udregnes 

indkomstskat til staten årligt efter reglerne i denne lov, nærmere bestemt ud fra SL §§ 4-6. 

Statsskattelovens regler bliver suppleret af en lang række speciallove, herunder blandt andet 

ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven og afskrivningsloven.   

 

Overordnet set opgøres den skattepligtige indkomst ud fra nettoindkomstprincippet, hvorefter 

indkomsten opgøres under ét som summen af samtlige indtægter fratrukket fradragsberettigede 

udgifter. Der er dog sket en udvikling i skattesystemet der gør, at nettoindkomstprincippet i flere 

tilfælde fraviges. For fysiske personer opgøres og beskattes aktieindkomst eksempelvis særskilt, og 

fradrag såsom pensionsindbetaling og renteudgifter indgår med forskellig vægtning i 

skatteberegningen. På baggrund heraf opgøres den skattepligtige indkomst ud fra et modificeret 

nettoindkomstprincip 5.    

                                                 
4 Valg af selskabsform af Carsten Fode mfl. Side 73. 
5 Skatteretten 1 af Jan Pedersen mfl. Side 148-150. 
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2.3.1 Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Reglerne for opgørelse af den skattepligtige indkomst for fysiske personer findes i 

personskatteloven [PSL]. I følge PSL § 2 opgøres indkomsten, udover skattepligtig indkomst, i 

personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst. De forskellige 

indkomstformer danner grundlag for beregningen af indkomstskat til kommune og stat.  

 

Skattepligtig indkomst opgøres som vist i Figur 3, som summen af personlig indkomst og 

kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag, mens aktieindkomst opgøres separat.  

 

Figur 3 Opgørelse af skattepligtig indkomst  

Personlig indkomst +/- XX 

Kapitalindkomst +/- XX 

Ligningsmæssige fradrag - XX 

Skattepligtig indkomst XX 

  

Aktieindkomst XX 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Personlig indkomst omfatter jf. PSL § 3, stk. 1 alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige 

indkomst, som ikke er kapitalindkomst. Der er blandt andet tale om lønindkomst, indkomst fra 

selvstændig erhvervsvirksomhed, pensionsindtægter og dagpenge. I den personlige indkomst 

fradrages desuden udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed samt bidrag til pensionsordninger, arbejdsmarkedsbidrag mv. jf. 

PSL § 3, stk. 2.    

 

Kapitalindkomst omfatter et samlet nettobeløb af indtægter og udgifter, som er oplistet i PSL § 4. 

Som eksempel herpå kan nævnes renteindtægter og renteudgifter, kapitalafkast fra selvstændig 

erhvervsvirksomhed ved brug af virksomheds- eller kapitalafkastordningen, samt gevinst og tab 

efter kursgevinstloven. 

 

Ligningsmæssige fradrag har overordnet set hjemmel i SL § 6a som fastslår, at udgifter, der er 

anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes i den skattepligtige 

indkomst. De nærmere regler for ligningsmæssige fradrag fremgår af ligningsloven [LL]. De mest 

almindelige fradrag er beskæftigelses- og befordringsfradrag samt kontingent til a-kasse, 

fagforening og efterlønsordning.     
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Aktieindkomst indgår som vist i Figur 3 ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Indkomsten indgår således kun ved beregningen af aktieskat. Aktieindkomst omfatter et samlet 

nettobeløb af poster oplistet i PSL § 4a. Der er primært tale om aktieudbytte samt fortjeneste og tab 

i forbindelse afståelse af aktier mv.    

 

2.3.2 Beregning af skatten 

Der anvendes i det danske skattesystem både en progressiv og en proportional beskatning. 

Indkomstskatten til staten for fysiske personer er progressiv, idet skatteprocenten stiger i takt med 

indkomstens størrelse, opdelt i henholdsvis bundskat, topskat og sundhedsbidrag jf. PSL § 5. 

Beskatningen af selskabsindkomst er derimod proportional, idet selskaber betaler 25% i skat af den 

skattepligtige indkomst jf. SEL § 17 uanset indkomstens størrelse. 

 

Skatten for fysiske personer beregnes på baggrund af den opgjorte indkomst, som beskrevet i 

forrige afsnit. Den beregnede skat består af bundskat, topskat, udligningsskat, sundhedsbidrag, 

aktieskat, CFC-skat og kommunal indkomstskat, herunder kirkeskat jf. PSL § 5, stk. 1.      

 

Udover de nævnte indkomstskatter, skal den skattepligtige betale arbejdsmarkedsbidrag af 

indkomst oplistet i arbejdsmarkedsbidragsloven[AMBL]. Der er primært tale om lønindkomst og 

indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Arbejdsmarkedsbidrag betales med 8%.  

Arbejdsmarkedsbidrag fragår i den personlige indkomst og reducerer herved også den skattepligtige 

indkomst. Indkomstskatterne beregnes således af grundlaget efter arbejdsmarkedsbidrag.      

 

Skattepligtige personer over 18 år har jf. PSL § 10, stk. 1 et årligt personfradrag på 42.900 kr. 

(2010), hvilket modregnes ved opgørelsen af skatten. Dette sker ved at personfradraget omregnes til 

skatteværdi og herefter modregnes i den beregnede skat jf. PSL § 12, stk. 1.   

 

Erhvervsaktive personer har også mulighed for et beskæftigelsesfradrag. Dette fradrag beregnes af 

den personlige indkomst ganget med 4,25%, dog maksimum 13.600 kr. (2010). Dette bliver 

sammen med de øvrige ligningsmæssige fradrag fratrukket ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst, jf. LL § 9J. 

 

I forbindelse med skattereformen forårspakke 2.0 er der fra indkomståret 2010 indført en 

kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. Kompensationen, også kaldet grøn check, 
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udbetales ved modregning i den beregnede skat på årsopgørelsen. Beløbet udgør jf. 

kompensationslovens § 1 som udgangspunkt 1.300 kr. pr. år, men aftrappes for personer med høj 

indkomst6.  Der gives desuden en ekstra kompensation til skattepligtige med børn. 

  

Bundskat beregnes jf. PSL § 6 af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst. 

Procentsatsen er for indkomståret 2010 fastsat til 3,67%. 

  

Topskat beregnes af den personlige indkomst tillagt indbetalinger på kapitalpension og positiv 

nettokapitalindkomst overstigende 40.000 kr., som samlet overstiger et bundfradrag, der for 

indkomståret 2010 udgør 389.900 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag jf. PSL § 7. Procentsatsen udgør 

15%.  

 

Såfremt summen af skatteprocenterne for bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommuneskat 

overstiger 51,5%, gives der jf. PSL § 19, stk. 1 et nedslag i skatten. Dette sker ved at topskatten af 

personlig indkomst tillagt indbetalinger på kapitalpension beregnes med en nedsat skatteprocent 

svarende til de overskydende procenter. Der gives desuden nedslag i skatten, såfremt 

skatteprocenterne for bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommuneskat overstiger 49,5% (2010). 

Dette nedslag gives i den del af topskatten, som beregnes af positiv nettokapitalindkomst jf. PSL § 

19, stk. 2. 

 

Sundhedsbidrag beregnes af den skattepligtige indkomst jf. PSL § 8. Procentsatsen for 

indkomståret 2010 er 8%. Sundhedsbidraget blev indført i forbindelse med nedlæggelsen af 

amterne, hvorved amtsskatten bortfaldt.  

 

Kommunal indkomstskat og kirkeskat beregnes ligeledes af den skattepligtige indkomst jf. PSL 

§ 8c. Skatteprocenterne fastsættes af de enkelte kommuner, og kirkeskatten betales kun af 

skattepligtige, der er medlem af folkekirken. Den gennemsnitlige procentsats for kommunal 

indkomstskat udgør for 2010 24,9%, og tilsvarende udgør kirkeskat 0,74%.  

 

Aktieskat beregnes som tidligere omtalt af aktieindkomsten jf. PSL § 8a. Indkomst op til 48.300 kr. 

(2010) beskattes med 28%, mens indkomst herudover beskattes med 42%.  

                                                 
6 For personer med en lønindkomst på over 413.188 kr.(2010 niveau) før arbejdsmarkedsbidrag aftrappes beløbet fuldt 
ud jf. www.skat.dk.   
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3 Personselskaber  

Dette kapitel omhandler personselskaber, med fokus på enkeltmandsvirksomheden. Der vil være en 

overordnet beskrivelse af begreberne omkring personselskaber og deres retsforhold. Endvidere vil 

de forskellige beskatningstyper blive gennemgået, herunder de almindelige regler i 

personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, herunder de forskellige 

muligheder de giver. 

 

3.1 Erhvervsretlige forhold 

Som tidligere nævnt er personselskabet af typen enkeltmandsvirksomhed den mest anvendte 

virksomhedsform i Danmark. Ved enkeltmandsvirksomhed er der som navnet antyder kun en ejer. 

Virksomhedsformen anvendes i stort set alle brancher, men er særligt udbredt indenfor landbrug, 

udlejning, konsulentvirksomhed og håndværk7.  

 

Personer der driver enkeltmandsvirksomhed betegnes som selvstændig erhvervsdrivende 

[erhvervsdrivende], og virksomhedsformen betegnes i lovteksten desuden som selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed er ikke klart defineret i 

lovgivningen. Begrebet er i stedet defineret i ligningsvejledningen.  Ifølge ligningsvejledningen 

defineres selvstændig erhvervsvirksomhed på følgende måde:   

”Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko 

udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud. Endvidere må 

det være en forudsætning, at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt 

kort periode. Endelig må det være en forudsætning, at virksomheden ikke er af ganske underordnet 

omfang. Det er uden betydning, om den skattepligtige herudover har indkomst som lønmodtager”8. 

Såfremt der udøves virksomhed for andres regning og risiko, vil der som udgangspunkt være tale 

om et lønmodtagerforhold. Den største skattemæssige forskel på selvstændig erhvervsdrivende og 

lønmodtagere er, at selvstændig erhvervsdrivende kan få fradrag for driftsudgifter, der anvendes til 

at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten jf. PSL § 3, stk. 2 og PSL § 4, stk. 2. Det samme er 

ikke muligt for lønmodtagere. Det er derfor vigtigt at skelne mellem selvstændig erhvervsdrivende 

og lønmodtagere.  

                                                 
7 Dataudtræk fra www.cvr.dk den 3. september 2010. 
8 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.A.4.1. 
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Forhold der taler for et lønmodtagerforhold er blandt andet, at arbejdet udføres ud fra konkrete 

instrukser fra arbejdsgiveren, man arbejder kun for den samme arbejdsgiver, har en fast arbejdstid 

og får en fast månedlig betaling for det udførte arbejde, arbejdsgiveren afholder udgifterne i 

forbindelse med arbejdet, og arbejdet udføres ved hjælp af arbejdsgiverens værktøjer, maskiner mv.  

 

Udføres arbejdet derimod uden instrukser fra arbejdsgiver, hvor arbejdstager selv tilrettelægger 

arbejdets udførelse, har flere kunder/arbejdsgivere, selv afholder alle udgifter forbundet med 

arbejdet og bærer den økonomiske risiko, vil der alt andet lige være tale om en selvstændig 

erhvervsdrivende9.   

     

Retsligt er enkeltmandsvirksomheder omfattet af erhvervsvirksomhedsloven [LEV] jf. lovens § 1, 

stk. 2, men er kun undergivet dele af loven jf. LEV § 2, stk. 3. Der er primært tale om regler for 

virksomhedens navn og prokuraforhold jf. LEV §§ 6 og 7.   

 

Herudover skal den erhvervsdrivende overholde den almindelige erhvervsretlige lovgivning, 

herunder blandt andet aftale- og bogføringsloven. Enkeltmandsvirksomheder er omfattet af 

bogføringsloven jf. lovenes § 1, stk. 1. Dette betyder blandt andet, at virksomheden skal have 

opbygget et bogholderi, hvor det er muligt at følge alle transaktioner fra grundbilag til regnskab, og 

virksomheden skal gemme alt regnskabsmateriale i minimum 5 år, som led i god bogføringsskik.  

 

3.1.1 Stiftelse 

Virksomheden stiftes ved at den erhvervsdrivende påbegynder erhvervsmæssig virksomhed. Der 

foreligger ingen særlige krav i forbindelse med stiftelsen, og virksomheden skal som udgangspunkt 

ikke registreres nogen steder. Skal virksomheden drive momspligtig aktivitet, lønsumsafgiftspligtig 

aktivitet eller have ansatte, skal virksomheden dog registres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for 

at få et CVR-nr. Kravene for registrering hos de offentlige myndigheder er ens for alle 

virksomhedsformer. 

 

Modsat kapitalselskaber er der ingen kapitalkrav ved stiftelse. Der er således ikke krav om at den 

erhvervsdrivende skal foretage indskud i virksomheden ved opstart. 

                                                 
9 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.A.4.1. 
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3.1.2 Hæftelse 

Ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld, og der er som sådan ingen opdeling mellem 

virksomhedens kreditorer og ejerens private kreditorer. Enhver kreditor kan søge sig fyldestgjort i 

ejerens samlede formue, som både består af virksomheden og ejerens personlige formue10. Den 

personlige hæftelse hænger sammen med, at denne virksomhedsform er meget lidt lovreguleret. Der 

er ikke noget kapitalkrav, og regnskabsoplysninger mv. er ikke offentligt tilgængelige. 

Virksomhedens kreditorer får derfor en vis sikkerhed for deres mellemværende i form af ejerens 

personlige hæftelse.  

 

Det forhold, at virksomhedens formue ikke er adskilt fra ejeren, betyder, at virksomheden ikke er en 

selvstændig juridisk enhed. Virksomheden kan derfor ikke i eget navn, uafhængigt af ejeren, opnå 

retsevne, og er derfor heller ikke et selvstændigt skattesubjekt11.   

 

3.1.3 Resultatfordeling 

Den erhvervsdrivende kan ikke være ansat i virksomheden og derved få penge ud til sig selv privat 

via løn. Den erhvervsdrivende kan i stedet foretage løbende hævninger i virksomheden. Private 

hævninger bogføres direkte på virksomhedens egenkapital og påvirker således ikke årets resultat. 

Årets resultat er således udtryk for, hvor meget den erhvervsdrivende har tjent på at drive 

selvstændig erhvervsvirksomhed. Hævninger sker i første omgang skattefrit, hvilket behandles 

nærmere i næste afsnit. 

 

3.2 Skattemæssige forhold 

Enkeltmandsvirksomheder er som sagt ikke selvstændige skattesubjekter. Beskatningen sker derfor 

hos den erhvervsdrivende.  

 

Helt overordnet er der 3 forskellige beskatningsformer for erhvervsdrivende. Hovedreglen er, at 

man beskattes efter de almindelige regler for personer, der findes i personskatteloven. Herudover 

kan man vælge at anvende reglerne om virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, som 

findes i virksomhedsskatteloven [VSL]. Reglerne i virksomhedsskatteloven er blot et supplement til 

personskatteloven i form af andre beregningsregler, hvorfor alle erhvervsdrivende, uanset valgt 

beskatningsform, er omfattet af den øvrige generelle skattelovgivning. 

                                                 
10 Valg af selskabsform af Carsten Fode mfl. Side 74. 
11 Selskabsret, Werlauff, side 23.   
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Skatteministeriet har for indkomståret 2005 offentliggjort fordelingen over anvendelse af de 3 

beskatningsformer. Oversigten viser jf. bilag 4, at 41% af de erhvervsdrivende valgte at blive 

beskattet efter virksomhedsordningen, 18% valgte kapitalafkastordningen, og de resterende 41% 

blev beskattet efter personskattelovens almindelige regler. Undersøgelsen viste desuden, at af de 

erhvervsdrivende, der havde deres virksomhed som hovederhverv, var fordelingen lidt anderledes. 

Her havde 55% valgt virksomhedsordningen, 10% valgte kapitalafkastordningen, og 35% havde 

foretrukket personskattelovens almindelige regler.  

 

Valg af beskatningsmetode foretages ved indgivelse af selvangivelsen for hvert indkomstår jf. VSL 

§ 2, stk. 2 og VSL § 22a, stk. 1. Man kan således godt vælge at blive beskattet efter 

virksomhedsordningen ét år, og det næste år anvende kapitalafkastordningen eller blot blive 

beskattet efter personskatteloven. Den valgte ordning for et indkomstår kan desuden ændres frem til 

den 30. juni året efter selvangivelsesfristen, altså halvandet år efter indkomstårets udløb jf. VSL § 2, 

stk. 2.  

 

I det følgende gennemgås de 3 beskatningsformer med særlig fokus på virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen.  

 

3.2.1 Personskattelovens almindelige regler 

Såfremt den erhvervsdrivende ikke tilvælger at være omfattet af virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen, beskattes vedkommende efter personskattelovens almindelige regler.   

 

3.2.1.1 Beskatning af resultat 

Beskatning efter personskattelovens almindelige regler er den mest enkle beskatningsform af de 3 

valgmuligheder. Årets skattepligtige resultat fra virksomheden før renter beskattes som personlig 

indkomst, og renteindtægter og renteudgifter beskattes/fradrages som kapitalindkomst. Der opnås 

derved ikke fuld fradragsværdi for de erhvervsmæssige renteudgifter, som blot medtages i 

skatteberegningen på samme måde som private renteudgifter. Det er derfor underordnet, om den 

erhvervsdrivende hæver mere i virksomheden end det indskudte plus det optjente og derved låner 

penge i virksomheden, idet der ikke opnås nogen skattemæssig fordel ved at medtage private 

renteudgifter i virksomheden.    

 



19 
 

Årets skattepligtige resultat fra virksomheden opgøres ud fra årets regnskabsmæssige resultat med 

visse skattemæssige korrektioner. Figur 4 viser et eksempel på, hvordan det skattepligtige resultat 

kan opgøres.  

 

Figur 4 Opgørelse af det skattepligtige resultat  

Årets resultat ifølge regnskabet før renter 300.000 

+ Repræsentationsudgifter 75% af 10.000 7.500 

+ Bøder og offentlige renter mv. der ikke er fradragsberettiget  1.000 

+ Regnskabsmæssige afskrivninger på driftsmidler mv.  4.500 

- Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler mv. -6.000 

+/- Regnskabsmæssig avance/tab ved salg af aktiver  -30.000 

+/- Skattemæssig avance/tab ved salg af aktiver +8.000 

Årets skattepligtige resultat før renter 285.000 

Renteindtægter og -udgifter i alt -15.000 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra ”Fra Regnskab til selvangivelse..”, af Bent Larsen mfl. side 256. 

 

Ud fra ovenstående eksempel beskattes de 285.000 kr. minus arbejdsmarkedsbidrag som personlig 

indkomst, og de samlede nettorenteudgifter på 15.000 kr. fradrages som kapitalindkomst. 

Den erhvervsdrivende får som sagt ikke løn fra virksomheden, men kan i stedet foretage skattefrie 

hævninger. Størrelsen af årets hævninger har ved beskatning efter de almindelige regler i 

personskatteloven ingen betydning for beregningen af årets skat, eftersom hævningerne sker af 

beskattede midler.  

 

3.2.1.2 Medarbejdende ægtefælle 

I tilfælde hvor den erhvervsdrivende driver virksomhed i samarbejde med en ægtefælle, er det 

muligt at optimere ægteparrets samlede skat ved brug af reglerne om medarbejdende ægtefælle.  

 

Det er muligt at overføre indtil 50%, dog højst 215.500 kr., af virksomhedens resultat før renter til 

medarbejdende ægtefælle jf. kildeskatteloven [KSL] § 25A, stk. 3-5. Forudsætningen for at anvende 

denne metode er, at virksomheden giver overskud. Ægtefællen skal desuden deltage væsentligt i 

virksomhedens drift. Beløbet, der overføres til medarbejdende ægtefælle, fratrækkes i den 

skattepligtige indkomst fra virksomheden og beskattes i stedet hos ægtefællen som personlig 

indkomst. 
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Ved at fordele overskuddet mellem ægtefællerne er det muligt at mindske betalingen af topskat i 

forhold til at kunne bruge af begges bundfradrag. Det er endvidere muligt at udnytte den 

medarbejdende ægtefælles beskæftigelsesfradrag. Metoden er således særlig anvendelig, hvis den 

medarbejdende ægtefælle ikke har anden indkomst af betydning. 

 

Alternativt kan den erhvervsdrivende jf. KSL § 25A, stk. 7 vælge at ansætte ægtefællen i 

virksomheden.  

 

3.2.1.3 Underskud 

Årets resultat fra virksomheden beskattes sammen med den erhvervsdrivendes øvrige skattepligtige 

indkomst. Såfremt det skattepligtige resultat fra virksomheden er negativt, kan dette modregnes i 

personens øvrige indkomst eller i en eventuel ægtefælles indkomst. Den erhvervsdrivende kan 

således få dækket noget af underskuddet fra virksomheden ved at betale mindre i skat for anden 

indkomst. Man kan ligeledes have negativ indkomst fra andre kilder, hvori eventuelt overskud fra 

virksomheden kan modregnes. 

 

Hvis den erhvervsdrivende ikke har andre indtægtskilder end virksomheden, vil et underskud fra 

virksomheden alt andet lige medføre, at den erhvervsdrivendes personlige indkomst og muligvis 

skattepligtige indkomst bliver negativ. I det følgende redegøres der for, hvordan underskud i 

henholdsvis personlig indkomst og skattepligtig indkomst behandles i forbindelse med 

skatteberegningen. 

 

Underskud i personlig indkomst 

Negativ personlig indkomst opstår oftest på grund af underskud fra selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Underskud i personlig indkomst anvendes i året til modregning i positiv 

kapitalindkomst jf. PSL § 13, stk. 3. Resterende underskud fremføres til senere indkomstår. I senere 

indkomstår modregnes underskuddet først i positiv kapitalindkomst, derefter i personlig indkomst.     

 

Hvis den skattepligtige er gift, modregnes underskuddet først i ægtefællens personlige indkomst, 

derefter i ægteparrets samlede positive kapitalindkomst. Resterende underskud fremføres til senere 

indkomstår, hvor underskuddet først modregnes i ægteparrets samlede positive kapitalindkomst, 

derefter i egen personlig indkomst og til sidst i ægtefællens personlige indkomst. Reglerne herfor 

fremgår af PSL § 13, stk. 4.  
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Den del af et fremført underskud fra tidligere indkomstår, der anvendes til modregning i personlig 

indkomst, skal ligeledes modregnes i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag jf. AMBL § 

10, stk. 1.  

 
Underskud i skattepligtig indkomst 

Underskud i den skattepligtige indkomst anvendes til modregning i eventuelt beregnede skatter for 

året. Et resterende underskud fremføres til modregning i senere indkomstår jf. PSL § 13, stk. 1. 

Grunden til at der kan være beregnede skatter i et år, hvor der er negativ skattepligtig indkomst, er 

at bund- og topskat ikke beregnes af den skattepligtige indkomst, men af den personlige indkomst 

plus positiv kapitalindkomst. Der kan desuden være beregnede aktieskatter, som beregnes af 

aktieindkomsten. Underskud i den skattepligtige indkomst kan således modregnes i beregnet bund-, 

top- og aktieskat12. Der kan dog kun ske modregning i aktieskatten for den del af indkomsten som 

beskattes med 42%13. I Figur 5 vises et eksempel, hvor man har positiv personlig indkomst, men 

negativ kapitalindkomst, der samlet giver en negativ skattepligtig indkomst.  

 

Figur 5 Underskud i skattepligtig indkomst  

Personlig indkomst efter AM-bidrag 300.000 

Kapitalindkomst  -400.000 

Ligningsmæssige fradrag (beskæftigelsesfradrag) -13.600 

Skattepligtig indkomst -113.600 

Aktieindkomst   100.000 

Aktieskat 28% af 48.300     13.524 

Aktieskat 42% af 100.000-48.300  21.714 

Bundskat 3,67% af personlig indkomst  11.010 

Underskud der anvendes til modregning i bund- og aktieskat ((21.714+11.010)/32,9%)14  99.465 

Underskud i skattepligtig indkomst der fremføres (-113.600+99.465) -14.135 

Kilde: Egen tilvirkning.  

 

Der beregnes bundskat af den personlige indkomst samt aktieskat af aktieindkomsten. Aktieskatten 

på 42% af beløbet over 48.300 kr. samt bundskatten modregnes i underskuddet i den skattepligtige 

indkomst således, at der kun skal betales 13.524 kr. i skat, svarende til aktieskatten på 28% af 

48.300 kr. 

 

                                                 
12 Fra Regnskab til selvangivelse.., af Bent Larsen mfl. Side 119-120. 
13 Beløb over 48.300 kr. (96.600 kr. for ægtefæller) beskattes i 2010 med 42%. 
14 Gns. kommuneskat 24,8% + sundhedsbidrag 8% = 32,9% (antaget at personen ikke er medlem af folkekirken). 
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Skatteværdien af underskuddet i skattepligtig indkomst opgøres ved at gange skatteprocenterne for 

kommuneskat, sundhedsbidrag og eventuel kirkeskat med underskuddet i den skattepligtige 

indkomst. Omvendt beregnes den del, der er anvendt af underskuddet til modregning i beregnede 

skatter, som skatteværdien divideret med den samlede skatteprocent. Hvis skatteværdien af 

underskuddet er mindre end de beregnede skatter, foretages modregning først i bundskat, herefter i 

topskat og resterende modregnes i aktieskat.          

 

Underskud i skattepligtig indkomst, der fremføres til senere indkomstår, modregnes først i den 

skattepligtige indkomst, dernæst i eventuelt beregnede skatter.  

 

Ovennævnte regler er gældende for ugifte personer. Hvis man er gift, skal underskud i den 

skattepligtige indkomst først modregnes i egne beregnede skatter, derefter i ægtefællens positive 

skattepligtige indkomst og til sidst i ægtefællens beregnede skatter. Resterende underskud fremføres 

til modregning i senere indkomst. Her foretages der først modregning i egen skattepligtig indkomst, 

dernæst egne beregnede skatter, ægtefælles skattepligtige indkomst og til sidst i ægtefællens 

beregnede skatter. Reglerne fremgår af PSL § 13, stk. 2.    

 

3.2.2 Virksomhedsordningen 

I 1987 blev det indført, at den skattepligtige indkomst for personer skulle opdeles i personlig 

indkomst og kapitalindkomst. Denne opdeling medførte en lavere fradragsværdi for renteudgifter, 

hvilket ligeledes gjaldt for personer, der drev virksomhed i personlig regi. Personer, der drev 

virksomhed i selskabsform, kunne fortsat få fuld fradragsværdi for selskabets renteudgifter. Der 

opstod således en forskel på beskatningen i forhold til valg af virksomhedsform.  

 

Man havde på dette tidspunkt i flere år undersøgt mulighederne for at indføre en ensartet beskatning 

for henholdsvis personer, der drev virksomhed i personlig regi, og for personer der drev virksomhed 

i selskabsform. De nye regler om lavere rentefradragsværdi var med til, at man indførte 

virksomhedsordningen, hvorefter erhvervsdrivende blandt andet kan få fuld fradragsværdi for 

erhvervsmæssige renteudgifter15. 

 

Virksomhedsordningen kan frivilligt anvendes af skattepligtige personer, som driver selvstændig 

erhvervsvirksomhed jf. VSL § 1. Det er en betingelse for anvendelse af ordningen, at der er en klar 

                                                 
15 Virksomhedsskatteloven med kommentarer af Jakob Mosegaard Larsen, side 27-29.  
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regnskabsmæssig adskillelse mellem den erhvervsdrivendes private økonomi og virksomhedens 

økonomi jf. VSL § 2, stk. 1. Opdelingen skal ske ved, at der udarbejdes et selvstændigt regnskab for 

virksomheden i overensstemmelse med bogføringsloven. 

 

Ved valg af virksomhedsordningen skal ordningen anvendes for hele virksomheden i hele 

indkomståret, og såfremt den erhvervsdrivende har flere virksomheder, skal ordningen bruges for 

dem alle jf. VSL § 2, stk. 2 og 3.  

 

Der er visse aktiver, der ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Der er blandt andet tale om aktier 

m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven [ABL], samt nogle nærmere bestemte obligationer jf. 

VSL § 1, stk. 2, medmindre der drives næring hermed.  

 

Der kan som hovedregel kun medtages fuldt erhvervsmæssige aktiver i virksomhedsordningen 

hvilket betyder, at blandet benyttede aktiver ikke kan indgå. Der er dog nogle undtagelser efter VSL 

§ 1, stk. 3, der gør det muligt at medtage blandet benyttede biler, multimedier og visse blandet 

benyttede ejendomme.  

 

Blandet benyttede biler kan behandles på flere måder. Den erhvervsdrivende kan vælge at holde 

bilen uden for virksomhedsordningen og i stedet få kørselsgodtgørelse for antal erhvervsmæssigt 

kørte kilometer, eller få refunderet faktiske omkostninger anvendt til den erhvervsmæssige kørsel. 

Alternativt kan man vælge at medtage bilen i virksomhedsordningen, hvorefter alle udgifter og 

afskrivninger kan fradrages i virksomheden. Den erhvervsdrivende bliver derimod beskattet af fri 

bil16. Den mest optimale metode afhænger blandt andet af fordelingen mellem privat- og 

erhvervsmæssig kørsel. 

 

Der er fra og med indkomståret 2010 indført nye regler for beskatning af blandet benyttede 

multimedier. Multimedier omfatter jf. LL § 16, stk. 12 computer inkl. tilbehør, internetopkobling og 

telefon med abonnement og forbrugsudgifter. Blandet benyttede multimedier kan indgå i 

virksomhedsordningen med fuldt fradrag for driftsudgifter og afskrivninger. Samtidig beskattes den 

erhvervsdrivende af den private brug af multimedierne. Den private anvendelsesværdi er jf. LL § 

16, stk. 12 og 13 fastsat til 3.000 kr. pr. indkomstår.  

 

                                                 
16 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.1.6.3. 
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Det er muligt at medtage den erhvervsmæssige del af en ejendom i virksomhedsordningen, såfremt 

der er foretaget en fordeling af ejendomsværdien på den private og erhvervsmæssige anvendelse. 

Man kan således kun medtage den del af udgifterne, som vedrører den erhvervsmæssige del af 

ejendommen17.  

 

Øvrige blandet benyttede aktiver holdes uden for virksomhedsordningen. Den erhvervsdrivende kan 

i stedet få godtgjort udgifter i forbindelse med den erhvervsmæssige anvendelse af aktivet. Der 

laves således en overførsel fra virksomheden til den erhvervsdrivende privat, og udgiften kan 

samtidig fratrækkes i virksomheden som en driftsudgift18. 

 

3.2.2.1 Fordele ved brug af virksomhedsordningen 

Der kan i mange tilfælde være fordele ved at anvende virksomhedsordningen. Modsat 

personskattelovens generelle regler, opnås der ved brug af virksomhedsordningen fuld skattemæssig 

fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter, idet renteudgifterne fradrages ved opgørelse af 

virksomhedens skattepligtige resultat.  

 

En anden fordel ved virksomhedsordningen er, at en del af virksomhedens resultat, svarende til et 

beregnet afkast af den investerede egenkapital, kan beskattes som kapitalindkomst frem for 

personlig indkomst. Fordelen ved at flytte et beløb fra personlig indkomst til kapitalindkomst er, at 

man ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag af beløbet, og at man samtidig kan spare topskat, idet den 

personlige indkomst reduceres. Sidstnævnte fordel forudsætter dog, at man ikke har positiv 

kapitalindkomst overstigende en bundgrænse på 40.000 kr., da der heraf også skal betales topskat jf. 

PSL § 7, stk. 1.   

 

Det er endvidere muligt at udjævne beskatningen ved svingende indkomst over årene. Ved at lade 

en del af overskuddet stå i virksomheden, mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat på 25%, 

kan man udskyde den endelige beskatning af overskuddet til et år, hvor indkomsten er mindre. På 

denne måde kan man udjævne beskatningen og hermed undgå at betale topskat19. Ved beskatning 

efter de generelle regler i personskatteloven bliver man, som tidligere omtalt, beskattet af hele årets 

resultat uafhængigt af, hvor meget der er hævet ud til den erhvervsdrivende privat.  

 

                                                 
17 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.1.6.1. 
18 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.1.6.4. 
19 Grænsen for topskat er i 2010 389.900 kr. jf. PSL § 7, stk. 2.  
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Ved at udskyde en del af beskatningen opnås endvidere en likviditetsmæssig fordel i virksomheden. 

Det beløb, der betales mindre i skat, står tilbage i virksomheden, hvilket på den ene eller anden 

måde vil medføre et afkast. Den bedre likviditet kan give virksomheden mulighed for at foretage 

større investeringer i driftsmateriel, varelager mv. eller kan give afkast i form af større 

renteindtægter eller mindre renteudgifter. Der vil samtidig ikke ske forrentning af den udskudte 

skat. Denne reguleres udelukkende ved eventuelle ændringer i skattelovgivningen.  

 

3.2.2.2 De forskellige begreber  

Virksomhedsordningen er den mest omfattende af de 3 beskatningsmodeller. Når man vælger at 

anvende virksomhedsordningen, skal man ved indsendelse af selvangivelsen oplyse saldo på 

indskudskonto, konto for opsparet overskud samt størrelsen af kapitalafkast og 

kapitalafkastgrundlag20. Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de nævnte begreber, samt af 

øvrige begreber der anvendes ved brug af ordningen.  

 
Indskudskonto 

Når man vælger at indtræde i virksomhedsordningen, skal der opgøres en indskudskonto. 

Indskudskontoen opgøres som den skattemæssige værdi af de aktiver, den erhvervsdrivende 

indskyder ved indtræden, fratrukket tilknyttet gæld.  Indskud på indskudskontoen kan senere hæves 

skattefrit. Hævningen kan først ske, når virksomhedens overskud er hævet i henhold til 

hæverækkefølgen, som beskrives senere i afsnittet. Indskud der føres på indskudskontoen er derfor 

bundet indtil alt andet er hævet i virksomheden. Den skattemæssige værdi af erhvervsmæssige 

aktiver og gæld opgøres efter VSL § 3, stk. 4. Værdiansættelsen fremgår af Figur 6.    

  

                                                 
20 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.2.2.4. 
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Figur 6 Oversigt over værdiansættelse af aktiver og passiver ved opgørelse af indskudskontoen  

Aktiver Værdiansættelse 

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum/ ejendomsværdi + forbedringer 

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Driftsmidler der hidtil er anvendt privat Handelsværdi 

Varelager Skattemæssig efter varelagerlovens § 1, stk. 1-3 

Goodwill Kontantomregnet anskaffelsessum minus afskrivninger 

Finansielle aktiver ej omfattet af VSL§ 1, stk. 2 Kursværdi 

Andre aktiver Anskaffelsessum fratrukket skattemæssige afskrivninger 

Passiver   

Gæld Kursværdi 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.4.4. 

 

Indskudskontoen reguleres årligt ved indkomstårets udløb jf. VSL § 3, stk. 6. Indskudskontoen 

opgøres som primo tillagt årets indskud og fratrukket årets hævninger på indskudskontoen. Der 

foretages således ikke regulering af indskudte aktiver i forhold til efterfølgende værdistigninger 

med videre.   

 

Såfremt indskudskontoen er negativ ved indtræden i virksomhedsordningen, kan denne under visse 

forudsætninger sættes til 0 kr. jf. VSL § 3, stk. 5. En forudsætning herfor er, at den 

erhvervsdrivende kan dokumentere, at alle erhvervsmæssige aktiver er medtaget og at den 

medtagne gæld udelukkende er erhvervsmæssig. Muligheden for nulstilling af indskudskontoen i 

forbindelse med indtræden i ordningen har betydning for, om der skal beregnes rentekorrektion. 

Rentekorrektion beskrives nærmere senere i afsnittet.  

 

Indskudskontoen kan desuden blive negativ på et senere tidspunkt. Dette sker, hvis den 

erhvervsdrivende trækker mere ud af virksomheden end hvad der er optjent og indskudt. Den 

erhvervsdrivende låner således penge af virksomheden, hvilket straffes med rentekorrektion. 

 

Mellemregningskonto 

Mellemregningskonto er et alternativ til indskudskontoen, når den erhvervsdrivende overfører 

kontante beløb til virksomheden jf. VSL § 4a. Kontante indskud, der føres på mellemregnings-

kontoen, kan efterfølgende hæves skattefrit udenom hæverækkefølgen jf. VSL § 4a, stk. 3. De 

indskudte beløb er således ikke lige så bundne i virksomheden, som hvis de føres på 

indskudskontoen.  
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Saldoen på mellemregningskontoen må ikke være negativ. Sker dette, skal saldoen udlignes ved en 

overførsel i hæverækkefølgen jf. VSL § 4a, stk. 3. Årsagen til dette er, at den erhvervsdrivende ikke 

må kunne låne i virksomheden udenom hæverækkefølgen for derved at undgå rentekorrektion. 

 

Der kan kun indskydes kontante beløb på mellemregningskontoen. Indskud af andre aktiver føres på 

indskudskontoen. Det er dog muligt at føre refusion for driftsudgifter, som den erhvervsdrivende 

har afholdt privat, over mellemregningskontoen jf. VSL § 4a, stk. 4.  Overførsel til medarbejdende 

ægtefælle kan ligeledes bogføres på mellemregningskontoen. Overførslen bogføres i forbindelse 

med udarbejdelse af regnskabet, men posteringen har virkning fra indkomstårets begyndelse. Hvis 

overførslen medfører, at mellemregningskontoen på noget tidspunkt bliver negativ, udlignes beløbet 

som sagt ved en overførsel i hæverækkefølgen. 

 

Der kan ikke føres indskud på mellemregningskontoen ved indtræden i virksomhedsordningen jf. 

VSL § 4a, stk. 2. Disse indskud skal i stedet føres på indskudskontoen. 

    

Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag 

Som tidligere omtalt, er der ved brug af virksomhedsordningen mulighed for at flytte en del af den 

skattepligtige indkomst fra virksomheden fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Beløbet, der 

kan flyttes, svarer til et beregnet afkast af den erhvervsdrivendes investerede kapital. Dette afkast 

kaldes kapitalafkast.   

 

Kapitalafkastet beregnes jf. VSL § 7, stk. 1 som kapitalafkastsatsen21 ganget med kapitalafkast-

grundlaget. Der kan kun beregnes kapitalafkast, såfremt kapitalafkastgrundlaget er positivt. 

Kapitalafkastet kan desuden ikke overstige årets skattepligtige resultat fra virksomheden.  

 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres jf. VSL § 8, stk. 1 ved indkomstårets begyndelse som 

virksomhedens aktiver fratrukket virksomhedens gæld. Herudover fratrækkes indestående på 

mellemregningskonto, beløb der er hensat til senere hævning og beløb der med virkning fra 

indkomstårets begyndelse overføres fra virksomheden til privatøkonomien. 

 

Virksomhedens aktiver og gæld opgøres stort set efter de samme principper som ved opgørelse af 

indskudskontoen. Der er dog en afvigelse i forhold til værdiansættelse af fast ejendom. Ved 

                                                 
21 Kapitalafkastsatsen er for 2010 fastsat til 4% jf. Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.10. 
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opgørelse af kapitalafkastgrundlaget medtages fast ejendom som hovedregel til den kontante 

anskaffelsessum. Herudover er der en særlig opgørelsesmetode for ejendomme erhvervet før 

198722.    

 

Der kan særligt være to fordele ved at overføre et beløb fra personlig indkomst til kapitalindkomst. 

For det første betales der ikke arbejdsmarkedsbidrag af det overførte beløb, og for det andet er der 

mulighed for at spare skat. Hvis man har en personlig indkomst, der overskrider grænsen for 

betaling af topskat, kan det være en fordel at flytte en del af denne indkomst til kapitalindkomst for 

derved at spare topskatten. Besparelsen opnås dog kun, såfremt kapitalindkomsten inklusiv 

kapitalafkastet er under en bundgrænse på 40.000 kr., idet positiv kapitalindkomst, der overstiger 

denne bundgrænse, ligeledes skal medregnes i beregningsgrundlaget for topskat23.  

 

Tidligere medregnedes hele den positive kapitalindkomst i beregningsgrundlaget for topskat. 

Bundgrænsen er indført i forbindelse med vedtagelsen af forårspakke 2.0 og er gældende fra og med 

indkomståret 2010. De nye regler betyder, at der fremover ved brug af virksomhedsordningen oftere 

kan opnås besparelser i skatten i forhold til beregning af kapitalafkast. 

 
Rentekorrektion 

Rentekorrektion er en straf for, at den erhvervsdrivende overfører privat gæld til virksomheden i 

forbindelse med indtræden i virksomhedsordningen, eller for efterfølgende at låne penge af 

virksomheden24.  

 

Ved at medtage privat gæld i virksomhedsordningen får den erhvervsdrivende fuld fradragsværdi 

for private renteudgifter i den personlige indkomst frem for fradrag som kapitalindkomst. 

Kapitalafkastgrundlaget mindskes, ved at den erhvervsdrivende overfører privat gæld til 

virksomheden, hvilket til dels udligner fordelen. Denne selvregulering gør sig dog kun gældende, 

hvis kapitalafkastgrundlaget er positivt. Reglerne om rentekorrektion efter VSL § 11 er derfor med 

til helt at udligne fordelen ved at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. Den beregnede 

rentekorrektion tillægges den personlig indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten jf. VSL § 11, 

stk. 3. Rentekorrektionen påvirker således ikke opgørelse af skattepligtig indkomst fra 

virksomheden og indgår desuden heller ikke i hæverækkefølgen. 

 

                                                 
22 Jf. VSL § 8, stk. 2.  
23 Jf. PSL § 7, stk. 1.    
24 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.13. 
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Der findes to tilfælde, hvor der skal beregnes rentekorrektion; hvis indskudskontoen er negativ 

enten primo eller ultimo indkomståret, samt hvis der sker hævninger og indskud på 

indskudskontoen i det samme indkomstår.  

 

Rentekorrektion ved negativ indskudskonto beregnes af den største negative saldo af 

indskudskontoen primo eller indskudskontoen ultimo året. Dette er illustreret i Figur 7 eksempel A 

og C. Der skal beregnes rentekorrektion af saldoen markeret med ”*”. Beregningsgrundlaget kan 

dog højst udgøre den største negative saldo af kapitalafkastgrundlaget primo eller ultimo året, 

hvilket kan ses ud fra eksempel B i Figur 7, hvor grundlaget begrænses til 50.000 kr. 

 

Figur 7 Beregning af rentekorrektion     

 Eksempel A Eksempel B Eksempel C Eksempel D 

Indskudskonto primo -100.000 -100.000   -100.000* -100.000* 

Indskudskonto ultimo -200.000* -200.000* +100.000 +100.000 

Kapitalafkastgrundlag primo -250.000 -50.000 +150.000 +150.000 

Kapitalafkastgrundlag ultimo -300.000 -25.000 -200.000 +50.000 

Beregningsgrundlag -200.000 -50.000 -100.000 0 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.13.1. 

 

Som det fremgår af eksempel D, er beregningsgrundlaget 0 i de tilfælde, hvor 

kapitalafkastgrundlaget er positivt/0 både primo og ultimo året. Dette forhold er i overensstemmelse 

med tidligere nævnte selvregulering, idet privat gæld nedsætter kapitalafkastgrundlaget og dermed 

kapitalafkastet. Det skal desuden nævnes, at rentekorrektionen ikke kan overstige virksomhedens 

nettorenteudgifter25. Rentekorrektion beregnes som beregningsgrundlaget ganget med 

kapitalafkastsatsen faststat efter VSL § 9. 

 

Der kan som tidligere nævnt også ske rentekorrektion, såfremt der foretages hævninger og indskud 

på indskudskontoen i det samme indkomstår jf. VSL § 11, stk. 2. De to tilfælde er uafhængige af 

hinanden, hvorfor der både kan ske rentekorrektion af negativ indskudskonto og rentekorrektion 

ved indskud/hævninger i samme indkomstår. Bestemmelsen er med til at forhindre en skattemæssig 

fordel ved at hæve penge i starten af året for derefter at indskyde et tilsvarende beløb i slutningen af 

året. Dispositionen medfører, at der opnås fuld fradragsværdi for renteudgifter af hævningen i 

virksomheden og samtidig påvirker transaktionen hverken indskudskonto eller 

                                                 
25 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.13. 
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kapitalafkastgrundlag ultimo. Rentekorrektionen beregnes jf. VSL § 11, stk. 2 som årets hævninger 

på indskudskontoen ganget med kapitalafkastsatsen. Rentekorrektion kan dog ikke overstige årets 

indskud på indskudskontoen ganget med kapitalafkastsatsen.    

 

Hæverækkefølge og den udvidede hæverækkefølge 

Der er i virksomhedsordningen særlige regler for, i hvilken rækkefølge overførsel af værdier fra 

virksomheden til den erhvervsdrivende skal anses foretaget. Dette skyldes, at der skattemæssigt er 

forskel på behandlingen af forskellige overførsler til den erhvervsdrivende. Overførsel af 

virksomhedens overskud beskattes dels som personlig indkomst, dels som kapitalindkomst. 

Overførsel af indestående på indskudskontoen kan som tidligere omtalt foretages skattefrit, og 

overførsler herudover straffes skattemæssigt med beregning af rentekorrektion.  

 

Den almindelige hæverækkefølge er fastsat i VSL § 5, stk. 1. Hertil kommer en række overførsler, 

der går forud for hæverækkefølgen. Den udvidede hæverækkefølge26 omfatter følgende punkter: 

 

1. Refusion af driftsomkostninger, som er afholdt af den erhvervsdrivende privat.  

2. Overførsel til medarbejdende ægtefælle.  

3. Beløb til dækning af virksomhedsskat. 

4. Beløb hensat til senere faktisk hævning primo. 

5. Årets kapitalafkast. 

6. Årets resterende overskud. 

7. Konto for opsparet overskud. 

8. Indestående på indskudskontoen. 

9. Beløb udover indestående på indskudskontoen. 

 

Refusion af driftsomkostninger og overførsel til medarbejdende ægtefælle indgår kun i 

hæverækkefølgen, hvis posterne ikke føres på mellemregningskontoen. Refusion af 

driftsomkostninger beskattes ikke, mens overførsel til medarbejdende ægtefælle beskattes som 

personlig indkomst hos ægtefællen. Overførsel til dækning af virksomhedsskat foretages skattefrit. 

Det samme er gældende for beløb hensat til senere faktisk hævning primo, da denne post er 

beskattet i det indkomstår, hvor saldoen er opstået. Hævninger fra nr. 1-4 i hæverækkefølgen anses 

                                                 
26 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.6.5 
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altid for hævet. Såfremt tvungne hævninger ikke kan rummes i årets hævninger, opgøres der i stedet 

et beløb til senere faktisk hævning.         

 

Herefter anses årets kapitalafkast og dernæst resterende overskud for hævet. Kapitalafkast beskattes 

som kapitalindkomst og resterende overskud som personlig indkomst. Hævninger herudover fragår 

i saldoen for opsparet overskud primo. Det hævede beløb beskattes som personlig indkomst.     

 

Kan hævningerne ikke rummes i de ovenfor nævnte poster, hæves der af indestående på 

indskudskontoen. Disse hævninger er som tidligere omtalt skattefrie. Hævninger herudover betyder, 

at indskudskontoen bliver negativ. Dette medfører, som omtalt tidligere, at der skal beregnes 

rentekorrektion. 

 

Rentekorrektion indgår ikke i hæverækkefølgen, men medtages i stedet direkte i skatteberegningen, 

hvor beløbet tillægges den personlige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten27. 

 
Konto for opsparet overskud 

Som tidligere nævnt er det muligt at udskyde en del af beskatningen af overskud fra virksomheden 

til senere indkomstår, hvor overskuddet er mindre eller negativ. Overskud kan opspares, hvis årets 

hævninger i henhold til hæverækkefølgen er mindre end årets skattepligtige resultat fra 

virksomheden. 

 

Det er dog ikke muligt at udskyde hele beskatningen af opsparet overskud. Der skal betales 25% i 

virksomhedsskat af det opsparede overskud, svarende til selskabsskatteprocenten. Når det 

opsparede overskud hæves i senere indkomstår, beskattes beløbet fuldt ud i den personlige indkomst 

fratrukket den allerede betalte virksomhedsskat på 25%. Der er således blot tale om en udskydelse 

af skatten til det tidspunkt, hvor overskuddet anses for hævet28.   

 

Der forekommer en vis usikkerhed ved at udskyde beskatningen til senere indkomstår i forhold til, 

at skattelovgivningen løbende ændres. Hvis skatten eksempelvis sættes op i senere indkomstår, er 

det alt andet lige en ulempe at have opsparet overskud fra tidligere indkomstår, hvor skatten var 

lavere.        

 

                                                 
27 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.6.5. 
28 VSL § 10, stk. 2-3. 
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Opsparet overskud skal ikke fysisk sættes ind på en bankkonto. Der er således kun tale om en 

teknisk opgørelse i forhold til virksomhedsordningen. 

 

Hensættelser til senere faktisk hævning 

Det vil som udgangspunkt altid være en fordel at optimere indkomsten op til topskattegrænsen og 

først herefter anvende muligheden for opsparet overskud. Hvis årets indkomst ud fra hævningerne i 

henhold til hæverækkefølgen er mindre end grænsen for topskat, vil det alt andet lige være en fordel 

at lade en del af det ikke hævede overskud beskatte, som om det var hævet i året. Dette beløb 

betegnes som hensat til senere faktisk hævning og indgår i senere indkomstår i hæverækkefølgen 

som en skattefri overførsel29. 

 

Hensat til senere faktisk hævning kan desuden opstå, hvis tvungne overførsler i hæverækkefølgen 

ikke kan rummes i årets overførsler. Hævningerne 1-4 i hæverækkefølgen samt den del af 

kapitalafkastet, som ikke opspares, er tvungne hævninger. Det er her nødvendigt at afsætte et beløb 

til dækning af de tvungne hævninger til senere hævning.  

 

3.2.2.3 Beskatning af resultatet 

I det foregående afsnit blev der redegjort for de forskellige begreber i virksomhedsordningen. I 

dette afsnit forklares, ved hjælp af et eksempel, hvordan de forskellige begreber indgår i 

beskatningen af resultatet fra virksomheden. 

 

Årets skattepligtige resultat fra virksomheden opgøres jf. VSL § 6, stk. 1 efter skattelovgivningens 

almindelige regler. Der er dog særlige regler vedrørende renteperiodisering og leasingbiler. 

Renteindtægter og renteudgifter skal jf. VSL § 6, stk. 2 medtages i den periode, som de vedrører. 

Ved brug af personskattelovens almindelige regler skal renteindtægter og renteudgifter som 

udgangspunkt medtages efter forfaldstidspunktet jf. LL § 5, stk. 1. Erhvervsdrivende, der ikke 

anvender virksomhedsordningen, vælger dog ofte at periodisere renteindtægter og renteudgifter jf. 

LL § 5, stk. 5, hvorfor forholdet ikke behandles nærmere i afhandlingen.  

 

I det følgende vises, hvordan det skattepligtige resultat opgjort i Figur 4 under gennemgangen af 

beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven behandles efter virksomhedsordningen. 

                                                 
29 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.2.6. 
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Overskudsdisponeringen ved brug af virksomhedsordningen illustreres i Figur 8. De enkelte 

”kasser” beskrives nedenfor.  

 
Figur 8 Overskudsdisponering i virksomhedsordningen 
 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra undervisningsnoter i faget skatteret på CMA-studiet af Anders Lützhøft. 

 

Det skattepligtige resultat før renter udgør jf. Figur 4 285.000 kr., og årets nettorenteudgifter udgør 

15.000 kr. Ved brug af virksomhedsordningen opgøres det skattepligtige resultat efter 

renteindtægter og renteudgifter, hvilket opgøres til 270.000 kr.   

 

I eksemplet er kapitalafkastet beregnet til 4.000 kr. Beløbet beskattes som kapitalindkomst. Det 

resterende overskud fratrukket kapitalafkastet beskattes enten som personlig indkomst eller som 

virksomhedsindkomst. Fordelingen heraf sker på baggrund af årets hævninger, som i eksemplet er 

fastsat til 150.000 kr. Årets virksomhedsindkomst opgøres som forskellen mellem årets resultat og 

årets hævninger, tillagt virksomhedsskat på 25%. I eksemplet opgøres virksomhedsindkomsten til 

160.000 kr.30. Virksomhedsindkomsten fratrukket virksomhedsskatten udgør opsparet overskud 

netto. Det resterende overskud som ikke opspares, svarende til 106.000 kr., beskattes som personlig 

indkomst.  

 

Hvis den erhvervsdrivende ikke har øvrig indkomst, kan det være hensigtsmæssigst at føre hele det 

resterende overskud på 266.000 kr. til beskatning som personlig indkomst for at udnytte grænsen 

for topskat. Da årets hævninger er mindre end årets resultat, vil forskellen herimellem hensættes til 

senere faktisk hævning.  

 
                                                 
30 Beregning 270 tkr. – 150 tkr. = 120 tkr. / 0,75 = 160 tkr. 

Kapitalafkast     
4 tkr.

Skattepligtigt 
overskud 270 tkr.

Virksomhedsskat 
40 tkr.

Opsparet 
overskud 120 tkr.

Personlig 
indkomst 106 tkr.

Virksomheds-
indkomst 160 tkr.

Resterende 
overskud 266 tkr.
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Fastsættes årets hævninger i stedet til 300.000 kr., er der ikke noget opsparet overskud, hvorefter 

det resterende overskud på 266.000 kr. beskattes som personlig indkomst. Hæverækkefølgen for de 

forskellige scenarier fremgår af Figur 9.    

 

Figur 9 Den udvidede hæverækkefølge ved forskellige scenarier  

 
 

Hævning= 150 tkr. Hævning= 150 tkr. 

Optimering.  

Hævning= 300 tkr. 

Beløb til dækning af virksomhedsskat 40.000 0 0 

Årets kapitalafkast 4.000 4.000 4.000 

Årets resterende overskud 106.000 266.000 266.000 

Opsparet overskud primo/ indskudskonto 0 0 30.000 

I alt 150.000 270.000 300.000 

Årets hævning -150.000 -150.000 -300.000 

Hensat til senere faktisk hævning 0 120.000 0 

Opsparet overskud ultimo 120.000 0 0 

Kilde: Egen tilvirkning.    

 

I tilfældet hvor årets hævninger er 300.000 kr. kan disse ikke rummes i årets resultat. Den 

resterende hævning på 30.000 kr. modregnes i et eventuelt opsparet overskud primo eller på 

indskudskontoen. Såfremt indskudskontoen bliver negativ som følge af hævningen, skal der normalt 

beregnes rentekorrektion. Det er dog ikke tilfældet her, idet kapitalafkastgrundlaget primo er 

positivt.   

 

3.2.2.4 Underskud 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal underskud fra virksomheden behandles efter særlige 

regler, der fremgår af VSL § 13.  

 

Underskud fra virksomheden skal først og fremmest modregnes i opsparet overskud fra tidligere år 

jf. VSL § 13, stk. 1. Det opsparede overskud, der anvendes til modregning i underskuddet, skal 

medregnes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra virksomheden med tillæg af den tidligere 

betalte virksomhedsskat. Konto for opsparet overskud reduceres samtidig med det brugte overskud 

eksklusiv virksomhedsskat, og den dertilhørende virksomhedsskat fradrages i den 

erhvervsdrivendes slutskat. Modregning sker ud fra FIFO-princippet, hvilket betyder at det ældste 

opsparede overskud bruges først.  
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Underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, fradrages jf. VSL § 13, stk. 2 i positiv 

kapitalindkomst. Hvis den erhvervsdrivende er gift, fradrages underskuddet i den erhvervsdrivendes 

kapitalindkomst med et beløb svarende til ægteparrets samlede positive kapitalindkomst. Dette sker, 

uanset om den erhvervsdrivendes kapitalindkomst herefter bliver negativ.  

 

Et eventuelt resterende underskud skal jf. VSL § 13, stk. 3 modregnes i den erhvervsdrivendes 

personlige indkomst. Underskud, der modregnes i positiv kapitalindkomst og personlig indkomst, 

modregnes samtidig i den skattepligtige indkomst jf. VSL § 13, stk. 4.    

 

Modregning af underskud fra virksomheden kan således medføre underskud i den personlige 

indkomst og/eller den skattepligtige indkomst. Behandling af disse underskud sker efter PSL § 13, 

som er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.1.3 Underskud. 

 

3.2.3 Kapitalafkastordningen  

Kapitalafkastordningen er en mulighed til dem, der mener, at virksomhedsordningen er alt for 

krævende i forhold til det udbytte, de får. Den giver mulighed for at beregne kapitalafkast og 

dermed opnå nogle af fordelene ved virksomhedsordningen. De administrative krav er ikke så 

omfattende ved brug af kapitalafkastordningen som ved brug af virksomhedsordningen.  

 

Kapitalafkastordningen kan benyttes af erhvervsdrivende, herunder også af de personer, der 

opfylder kravene til virksomhedsordningen. Det er også muligt at benytte kapitalafkastordningen, 

selvom der ikke er nogen aktiver i personselskabet. Kapitalafkastet vil i dette tilfælde blive beregnet 

til 0 kr., men ordningen kan alligevel være en fordel idet man herved stadig har mulighed for at 

foretage henlæggelser til konjunkturudligning31. Henlæggelse til konjunkturudligning behandles 

senere i afsnittet.   

 

Der er ikke i virksomhedsskatteloven angivet nogle specifikke regnskabskrav ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen, og derved skal den erhvervsdrivende som udgangspunkt opfylde 

bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen32. Det kræves, at der en gang om året indsendes 

en selvangivelse til SKAT.   

 

                                                 
31 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.G.3.1.1. 
32 Det kan enten være mindstekravsbekendtgørelsen for mindre eller større virksomheder. 
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3.2.3.1 Beskatning af resultatet 

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen bliver resultatet før renter tillagt den personlige 

indkomst, og renterne indgår som kapitalindkomst. Der er her muligt at beregne et kapitalafkast, 

som flyttes fra at indgå i den personlige indkomst til kapitalindkomst. Fordelen ved at flytte en del 

af indkomsten fra personlig indkomst til kapitalindkomst er som tidligere nævnt, at der ikke 

beregnes arbejdsmarkedsbidrag af kapitalindkomsten. Der er desuden mulighed for at spare skat. 

 

Beregning af kapitalafkast sker på samme måde som for virksomhedsordningen, men ud fra et andet 

kapitalafkastgrundlag. Kapitalafkastet kan ikke overstige den største talmæssige værdi af følgende 

beløb jf. VSL § 22a, stk.3: 

 Positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed33 eller  

 Negativ nettokapitalindkomst34  

 

I forbindelse med indtræden i kapitalafkastordningen skal der opgøres et kapitalafkastgrundlag 

primo.  Kapitalafkastgrundlaget bliver som udgangspunkt opgjort som samtlige erhvervsmæssige 

aktiver. Hvorvidt det er erhvervsmæssige aktiver sondres ud fra de samme forudsætninger som ved 

virksomhedsordningen. Den eneste form for gæld der fragår i kapitalafkastgrundlaget er varegæld, 

jf. VSL § 22a stk. 7, hvilket klart adskiller sig fra virksomhedsordningen.  

 

Blandet benyttede aktiver kan også indgå i kapitalafkastgrundlaget, hvilket sker med en 

forholdsmæssig del svarende til den erhvervsmæssige andel.  

 

Der er nogle former for aktiver, der ikke kan indgå i kapitalafkastgrundlaget jf. VSL § 22 a stk. 7. 

Dette gælder: 

 Kontante beløb, 

 Fordringer, bortset fra fordringer, der er erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser, altså 

varedebitorer mv., 

 Aktier og andre finansielle aktiver, 

 Værdien af igangværende arbejder for fremmed regning indgår alene for så vidt angår 

nettoværdien, 

                                                 
33 jf. PSL § 3 
34 jf. PSL § 4 
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 Værdien af igangværende arbejder for fremmed regning og varelagre indgår alene i det 

omfang, denne værdi overstiger værdien af gæld opstået ved køb af varer og tjenesteydelser 

i forbindelse hermed, 

 Fordringer, der er erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser, (varedebitorer) indgår alene 

i det omfang, værdien overstiger værdien af gælden opstået ved køb af varer og 

tjenesteydelser i forbindelse hermed (varekreditorer) 

 

Eksempelvis skal en erhvervsdrivende, der har et stort aktiv såsom en ejendom, ikke modregne 

prioritetsgæld i kapitalafkastgrundlaget. Der kan således opnås et større kapitalafkastgrundlag end 

ved brug af virksomhedsordningen, hvor gælden skal fratækkes i grundlaget. 

 

Nedenstående eksempel viser forskellen på kapitalafkastgrundlaget opgjort efter reglerne i 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Figur 10 viser de forskellige aktiver og passiver, 

der er i virksomheden.  

 
Figur 10 Eksempel kapitalafkastgrundlag balance           

Aktiver       Passiver       

Bygninger            1.000.000  Egenkapital              200.000  

Driftsmidler           200.000  Gæld til kreditinstitutter             800.000  

Likvider            100.000  Gæld til leverandører             300.000  

               1.300.000               1.300.000  

Kilde: Egen tilvirkning    
 

Herefter skal kapitalafkastgrundlaget opgøres. Dette sker ved at udskille de aktiver og passiver, der 

kan medtages i henhold til tidligere afsnit, hvilket fremgår af Figur 11. 

 

Figur 11 Eksempel kapitalafkastgrundlag 

 Kapitalafkastgrundlag   VSO   KAO 

     

Bygninger          1.000.000     1.000.000  

Driftsmidler            200.000        200.000  

Likvider             100.000                  0 

Gæld til kreditinstitutter           -800.000                  0 

Gæld til leverandører           -300.000                  0 

               200.000     1.200.000  

Kilde: Egen tilvirkning     
 

Det ses af Figur 11, at der indgår væsentligt flere aktiver og passiver i kapitalafkastgrundlaget ved 

brug af virksomhedsordningen. Endvidere ses det, at ved brug af kapitalafkastordningen fås et 
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meget større kapitalafkastgrundlag, fordi gælden ikke medtages. Dette giver muligheden for et 

kapitalafkast på 4% af 1.200.000 kr., svarende til 48.000 kr., mod 4% af 200.000 kr., svarende til 

8.000 kr., ved brug af virksomhedsordningen.  

 

Forskellen på det opgjorte kapitalafkast for de to ordninger skal sammenholdes med størrelsen af 

virksomhedens renteudgifter. Såfremt renteudgifterne er større end forskellen i kapitalafkastet, vil 

virksomhedsordningen alt andet lige være mest optimal, da der her opnås et større fradrag i den 

personlige indkomst. 

  

Forholdet mellem størrelsen af henholdsvis det beregnede kapitalafkast og virksomhedens 

renteudgifter afhænger til dels af rentesatsen på gæld i forhold til kapitalafkastsatsen, hvilket 

illustreres i Figur 12, med en rentesats på 2%, 4% og 6%. Kapitalafkastet opgøres i alle tilfælde til 0 

kr. ved brug af virksomhedsordningen og til 400.000 kr. i kapitalafkastordningen. Renteudgifterne 

beregnes af virksomhedens gæld på 10.000.000 kr. Det forudsættes, at hele overskuddet hæves, 

hvorved reglerne om opsparet overskud ikke kan anvendes.  

 

Figur 12 Sammenligning af VSO og KAO ved forskellige rentesatser 

I tkr.  Rentesats på 2%   Rentesats på 4%   Rentesats på 6%  

 VSO   KAO  VSO  KAO  VSO  KAO  

Resultat før renter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

Renteudgifter -200  -200 -400 -400 -600 -600  

800  800 600 600 400 400  

Aktiv, ejendom 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Passiver, gæld 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Kapitalafkastgrundlag 0 10.000 0 10.000 0 10.000 

Kapitalafkast, 4% 0 400 0 400 0 400 

Fordeling af indkomst: 

Resultat 800  1.000 600 1.000 400 1.000  

Kapitalafkast 0  -400 0 -400 0 -400  

Personlig indkomst 800  600 600 600 400 600  

Renteudgifter 0  -200 0 -400 0 -600  

Kapitalafkast 0  400 0 400 0 400  

Kapitalindkomst 0  200 0 0 0 -200  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Ved en rentesats på 2%, altså en sats lavere end kapitalafkastsatsen, ses det, at den personlige 

indkomst er 200.000 kr. større for virksomhedsordningen end for kapitalafkastordningen. Dette 

skyldes, at det beregnede kapitalafkast i kapitalafkastordningen er større end renteudgifterne. Den 

lavere personlige indkomst betyder, at der ved brug af kapitalafkastordningen skal betales 

arbejdsmarkedsbidrag af et mindre beløb. Den beregnede topskat vil desuden være mindre, da der 

kun beregnes topskat af kapitalindkomst over 40.000 kr. Kapitalafkastordningen vil desuden være 

endnu mere fordelagtig, hvis den erhvervsdrivende har anden negativ kapitalindkomst, hvori 

kapitalafkastet kan modregnes. Herved spares der topskat af hele kapitalafkastet.  

 

Det fremgår af Figur 12, at når rentesatsen er på samme niveau som kapitalafkastsatsen, vil der alt 

andet lige ikke være forskel på opgørelsen af skatten ved de to forskellige ordninger. 

 

Er rentesatsen derimod 6%, altså større end kapitalafkastsatsen, vil det som udgangspunkt være 

mest optimalt at anvende virksomhedsordningen, da der her opnås fuld fradragsværdi for 

renteudgifterne. Denne fradragsværdi opnås ikke i kapitalafkastordningen, da 200.000 kr. af 

renteudgifterne fradrages som kapitalindkomst.  

 

Ud fra det forenklede eksempel ses det derfor, at kapitalafkastordningen er mest optimal, når 

rentesatsen på gælden er under kapitalafkastsatsen, mens virksomhedsordningen er bedst, når 

rentesatsen overstiger kapitalafkastsatsen.  

 

3.2.3.2 Konjunkturudligningsordning 

Konjunkturudligningsordningen er tilknyttet kapitalafkastordningen og giver mulighed for at den 

erhvervsdrivende kan henlægge en del af overskuddet til konjunkturudligning. Dette giver ligesom i 

virksomhedsordningen mulighed for at udjævne skatten af stærkt svingende resultater, jf. VSL § 

22b.  

 

Henlæggelsen fradrages i den skattepligtige indkomst. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. 

PSL § 3 stk. 2 nr. 8.  Da fradraget sker i den personlige indkomst, gives der derved en mindre 

betaling af arbejdsmarkedsbidrag i det aktuelle år. Der kan højst henlægges 25% af overskuddet før 

renter fra personselskabet i henlæggelsesåret. Det skal dog mindst udgøre 5.000 kr. Der må ikke 

hensættes i år, hvor der også indtægtsføres tidligere hensat overskud. 
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Konjunkturudligningsskatten beregnes efter de samme regler, der gælder for virksomhedsskat i 

virksomhedsordningen. Der skal betales en konjunkturudligningsskat på 25% af det henlagte beløb 

jf. VSL § 22 b stk. 2.    

 

Henlæggelsen skal efter fradrag for konjunkturudligningsskatten indbetales på en bunden konto i et 

pengeinstitut, der er godkendt af Finanstilsynet til at drive bankvirksomhed, eller som har en 

lignende godkendelse i et andet land i EU eller et land, som EU har indgået aftale med, og som 

udøver bankvirksomhed gennem filialer i Danmark, jf. VSL § 22 b stk. 3.   

 

Kontoen skal endvidere være betegnet konjunkturudligningskonto, og den skal være anført 

påtegning om den skattepligtiges navn, adresse, personnummer, personselskabets regnskabsår og 

hensættelsesår. Beløbet skal indsættes i banken efter indkomstårets udløb, men før fristen for 

indsendelse af selvangivelsen.  

 

Ægtefæller, der begge er erhvervsdrivende, kan hver især henlægge på deres 

konjunkturudligningskonto. Ægtefæller kan desuden ved overdragelse af virksomhed mellem 

ægtefællerne succedere i den anden ægtefælles konjunkturudligningshensættelse.    

 

Reglerne i VSL § 22b stk. 4 omhandler indtægtsføring og hævning af beløb, der tidligere er henlagt 

til konjunkturudligning. Hensættelsen kommer til beskatning det år, hvor indskuddet bliver hævet. 

Beløbet kan hæves frem til fristen for indsendelse af selvangivelsen for det pågældende år. 

Hævningen tillægges den personlige indkomst hos den erhvervsdrivende. Der gives fradrag i 

skatten for den allerede betalte konjunkturudligningsskat. Der skal dog tages højde for, at tidligere 

års henlæggelser kan være beskattet med en anden procentsats end 25%35.   

 

Der er desuden en begrænsning, der gør, at senest i det 10. år efter at henlæggelsesåret er afsluttet, 

skal det hensatte beløb være hævet, hvis dette ikke er sket, kommer henlæggelsen til beskatning i 

det 10. år.  

 

Er der år med underskud og derved negativ personlig indkomst fra enkeltmandsvirksomheden, skal 

tidligere års henlæggelser indtægtsføres svarende til underskuddet jf. VSL § 22 b, stk. 7.   

 

                                                 
35 Tidligere virksomhedsskattesatser har været 28%, 30%, 32%, 34%, 38%, 40% og 50%.  
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Ophører brugen af kapitalafkastordningen, skal henlæggelserne som hovedregel indtægtsføres med 

virkning for det seneste indkomstår, hvor kapitalafkastordningen er blevet anvendt. Hvis ophøret 

sker fordi der ønskes beskatning efter virksomhedsordningen, vil konjunkturudlignings-

henlæggelserne gives fri. Man kan enten vælge at lade henlæggelsen overgå til opsparet overskud 

efter reglerne for virksomhedsordningen eller føre det som privat hævet jf. VSL § 22 b, stk. 8. Det 

er også muligt at lade noget af henlæggelsen overgå til opsparet overskud og føre resten som privat 

hævet. 

 

3.2.4 Sammenfatning af beskatningsmodeller  

Som tidligere nævnt, tilkendegiver man i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen, hvilken 

beskatningsmodel man ønsker at anvende for indkomståret.   

 

Det er muligt at skifte beskatningsmodel fra år til år, men det er ikke altid hensigtsmæssigt. Udover 

øgede regnskabsmæssige krav er der ingen konsekvenser ved at skifte fra personskattelovens 

almindelige regler til en af de øvrige beskatningsmodeller. Det samme er gældende for 

kapitalafkastordningen, medmindre der er sket henlæggelse til konjunkturudligning. Ved at skifte 

fra kapitalafkastordningen til personskattelovens almindelige regler skal eventuel henlæggelse til 

konjunkturudligning indtægtsføres som personlig indkomst jf. VSL § 22b, stk. 8. Hvis den 

erhvervsdrivende i stedet skifter fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen, overføres 

konjunkturudligningshenlæggelsen til konto for opsparet overskud jf. VSL § 22b, stk. 8. Såfremt 

den erhvervsdrivende vælger at skifte fra virksomhedsordningen til personskatteloven eller 

kapitalafkastordningen, skal et eventuelt opsparet overskud medregnes i den personlige indkomst i 

året efter anvendelse af virksomhedsordningen jf. VSL § 10, stk. 3.       

 

Der opstilles nedenfor nogle forenklede retningslinjer for, hvornår de forskellige 

beskatningsmodeller som hovedregel bør vælges. Der er tale om meget overordnede retningslinjer, 

og det vil ofte være nødvendigt at foretage konkrete beregninger for at vurdere, hvilken 

beskatningsmodel der er mest hensigtsmæssigt.  

 

Det vil som hovedregel være en fordel at anvende personskattelovens almindelige regler hvis: 

 Virksomheden har nettorenteindtægter. 

 Resultatet fra virksomheden er negativt.  
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 Årets hævninger i virksomheden er lig med eller større end det skattepligtige resultat fra 

virksomheden. 

 

Renteindtægterne beskattes ved brug af personskattelovens almindelige regler som kapitalindkomst 

hvilket betyder, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Der kan desuden spares 

topskat i forhold til at bundgrænsen for positiv kapitalindkomst på 40.000 kr. kan anvendes. Dette 

er ikke muligt ved brug af virksomhedsordningen, idet renteindtægterne her indgår i den personlige 

indkomst.       

 

Såfremt resultatet fra virksomheden er negativt, eller årets hævninger er større end resultatet, opnås 

der som udgangspunkt ikke særlige fordele ved at bruge enten virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen. Da beskatning efter personskattelovens almindelige regler er den mest 

enkle beskatningsform, vil denne derfor ofte være en fordel i disse tilfælde.     

 
Det vil som hovedregel være en fordel at anvende virksomhedsordningen hvis: 

 Virksomheden har nettorenteudgifter.  

 Resultatet fra virksomheden plus øvrig personlig indkomst og positiv kapitalindkomst er 

over grænsen for topskat. 

 Årets hævninger i virksomheden er mindre end det skattepligtige resultat fra virksomheden.  

 

Renteudgifter fradrages ved brug af virksomhedsordningen i den personlige indkomst, hvilket giver 

en større fradragsværdi, og renteudgifterne reducerer samtidig grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag.    

 

Hvis årets resultat fra virksomheden medfører betaling af topskat, og årets hævninger samtidig er 

mindre end årets skattepligtige resultat, er det muligt at optimere beskatningen ved at bruge reglerne 

om opsparet overskud. Det er desuden muligt at optimere beskatningen ved hensættelse til senere 

faktisk hævning, såfremt årets hævninger er mindre end grænsen for topskat.  

 

Det vil som hovedregel være en fordel at anvende kapitalafkastordningen hvis: 

 Der er store aktiver i virksomheden og derved større mulighed for stort kapitalafkast. 

 Det beregnede kapitalafkast for kapitalafkastordningen er større end virksomhedens 

nettorenteudgifter. 

 Resultatet fra virksomheden er positiv, og årets hævninger i virksomheden er større end det 

skattepligtige resultat fra virksomheden. 
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Såfremt der er store aktiver i virksomheden, kan der beregnes et større kapitalafkast, da der i 

kapitalafkastgrundlaget indgår de erhvervsmæssige aktiver og ikke som i virksomhedsordningen 

netto mellem aktiver og passiver. 

 

Hvis virksomheden hovedsageligt består af aktiver og dermed ikke har nogen gæld af betydning, 

kan der opstå det forhold, at kapitalafkastet er større end virksomhedens nettorenteudgifter. Den 

større fradragsværdi for renteudgifter ved brug af virksomhedsordningen vil i dette tilfælde ikke 

have den store betydning, hvorfor kapitalafkastordningen kan være lige så hensigtsmæssig at 

anvende. Såfremt den beregnede skat ved brug af henholdsvis virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen ligger på samme niveau, vil det ofte være en fordel at vælge 

kapitalafkastordningen, da ordningen er mere simpel at anvende.     

 

Ved valg af beskatningsmodel kan man være tilbøjelig til udelukkende at sammenligne de 3 

beskatningsmodeller i forhold til årets beregnede skat. Det er i forbindelse med valg af model også 

vigtigt at vurdere forholdene på længere sigt. Der tænkes her både på forventninger til den 

fremtidige indtjening fra virksomheden, og eventuelle planer om ophør som selvstændig 

erhvervsdrivende i forbindelse med salg, pension mv.    

 

Der kan endvidere være andre personlige forhold, der spiller ind ved valg af model. Den 

erhvervsdrivende kan eksempelvis have det bedst med at blive beskattet af hele resultatet i 

indkomståret for derved ikke at ”skylde” skat af opsparet overskud. Der kan desuden være tilfælde, 

hvor den erhvervsdrivende ikke vil opfylde de strengere bogføringskrav for brug af 

virksomhedsordningen, og derfor vælger enten personskattelovens almindelige regler eller 

kapitalafkastordningen. 

 

3.3 Fremtidsmuligheder 

Ved valg af virksomhedsform skal man både se på de kortsigtede og de langsigtede forhold. De 

kortsigtede forhold omfatter blandt andet stiftelse af virksomheden, herunder kapitalkrav og 

hæftelsesform, samt beskatningsforholdene, hvilket er behandlet i de tidligere afsnit. Herudover er 

det en god idé, i forbindelse med valg af virksomhedsform, at overveje, hvilke fremtidsmuligheder 

der er ved de enkelte virksomhedsformer. I det følgende behandles muligheden for udvidelse af 

ejerkredsen, omdannelse af enkeltmandsvirksomheden til et kapitalselskab samt overdragelse af 

virksomheden med succession.   
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3.3.1 Indtræden af medejer 

Med tiden kan der opstå ønske om at en partner skal købe sig ind i virksomheden, og herved opstår 

et I/S. Dette vil for den nuværende ejer betyde et salg af en ideel andel. Der skal i den forbindelse 

laves en opgørelse over alle værdier i virksomheden, og heraf kan en partner købe en ideel andel.  

Derefter skal der opgøres avancer eller tab på alle værdier, som sælger skal beskattes af. Det er en 

omfattende måde at få en medejer ind i virksomheden på.  

 

Det er endvidere vigtigt at have for øje, at i forbindelse med I/S’s stiftelse indtræder også den 

solidariske hæftelse mellem partnerne. Det er en rigtig god ide at lave en interessentkontrakt, så der 

på forhånd er taget stilling til en masse af de udfordringer og problemstillinger, der kan opstå 

imellem interessenterne. 

 

3.3.2 Omdannelse til kapitalselskab  

Hvis man vælger at drive virksomhed i personligt regi, har man mulighed for at omdanne 

virksomheden til et anparts- eller aktieselskab. Der kan være forhold, såsom ændret risikoprofil, 

krav fra kunderne mv., der gør, at det er blevet mere hensigtsmæssigt at drive virksomheden i 

selskabsform. Virksomhedsomdannelse indgår desuden ofte i forbindelse med planer om udvidelse 

af ejerkredsen eller i forbindelse med afståelse af virksomheden, herunder som led i et 

generationsskifte. Årsagen hertil er, at det ofte er nemmere at sælge et kapitalselskab frem for et 

personselskab, idet der her blot kan sælges kapitalandele i kapitalselskabet. Ved afståelse af et 

personselskab sker der i stedet salg af aktiver. Det er på samme måde nemmere at udvide 

ejerkredsen i et kapitalselskab frem for et personselskab. Udvidelse af ejerkredsen kan ske skattefrit 

for ejeren i et kapitalselskab, hvorimod udvidelse af ejerkredsen i et personselskab, jævnfør 

ovenstående afsnit, sidestilles med et salg, der udløser avancebeskatning for den erhvervsdrivende.    

 

Virksomhedsomdannelse vil som hovedregel være skattepligtig for den erhvervsdrivende ud fra en 

betragtning om, at der sker et salg af virksomhedens aktiver til det nye kapitalselskab. Det er dog 

også muligt at foretage virksomhedsomdannelsen skattefrit, hvilket kan ske efter reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven [VOL].    

 

3.3.2.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Virksomhedsomdannelse sker som udgangspunkt på samme måde som en almindelig afståelse af 

virksomheden. Virksomhedens aktiver og passiver overdrages til kapitalselskabet opgjort til 
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handelsværdier. Den erhvervsdrivende beskattes af fortjenesten, og værdierne anses for overtaget af 

kapitalselskabet til de opgjorte handelsværdier36.     

 

Overdragelsen sker imellem interesseforbundne parter, med den erhvervsdrivende på den ene side 

og kapitalselskabet med den erhvervsdrivende som kapitalejer på den anden side. Dette kan dog 

betyde, at man er interesseret i at værdiansætte virksomheden så lavt som muligt. Overdragelsen 

skal ske på armslængdevilkår jf. LL § 2, stk. 1, altså skal værdiansættelsen foretages som om 

overdragelsen sker mellem uafhængige parter.      

 

3.3.2.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Det er som sagt muligt at foretage omdannelsen skattefrit37, hvilket betyder, at personselskabet kan 

indskydes i et kapitalselskab, uden at den erhvervsdrivende skal beskattes heraf. Overdragelsen sker 

i stedet med succession jf. VOL § 6. Dette betyder, at kapitalselskabet skattemæssigt indtræder i 

den erhvervsdrivendes sted i forhold til aktivernes anskaffelsessum, hensigt og 

anskaffelsestidspunkt. Der sker således blot en udskydelse af avancebeskatningen til det tidspunkt, 

hvor enten den erhvervsdrivende afstår sine kapitalandele i kapitalselskabet, eller hvor 

kapitalselskabet afstår de overtagede aktiver.      

 

Den erhvervsdrivende, der omdanner sin virksomhed til et kapitalselskab, får en beregnet 

anskaffelsessum på sine kapitalandele, og den kan godt være negativ, og derved udskydes 

beskatningen til et senere tidspunkt. Denne udskydelse bliver aktuel, når kapitalejeren en dag skal 

sælge sine kapitalandele. 

 

Kapitalselskabet indtræder i virksomhedens skattemæssige stilling, herunder aktivers 

afskrivningsgrundlag og anskaffelsestidspunkter. I stedet for at der skal opgøres en avance eller tab 

ved overdragelsen, fortsættes der som hidtil. 

 

Skattefri virksomhedsomdannelse kan kun ske til aktie- eller anpartsselskaber, der registreres i 

Danmark jf. VOL § 1, stk. 1. Omdannelse kan ligeledes ske til allerede stiftede ”skuffeselskaber” jf. 

VOL § 1, stk. 2. 

 

                                                 
36 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.H.1. 
37 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.H.2. 
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Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse fremgår af VOL § 2. Den erhvervsdrivende skal 

for det første være fuldt skattepligtig til Danmark på omdannelsestidspunktet. For det andet skal 

samtlige af virksomhedens aktiver og passiver overdrages til kapitalselskabet. Der er dog visse 

undtagelser vedrørende blandet benyttede ejendomme, og visse poster kan undlades ved beskatning 

efter virksomhedsordningen. Den erhvervsdrivende kan selv vælge, om beløb hensat til senere 

faktisk hævning og indestående på mellemregningskontoen skal indgå i omdannelsen. For at holde 

beløbene udenfor omdannelsen er det et krav, at disse udbetales til den erhvervsdrivende inden 

omdannelsestidspunktet. 

 

Den erhvervsdrivende skal desuden modtage hele vederlaget for overdragelsen i kapitalandele i 

kapitalselskabet. Kapitalandelene, der modtages i vederlag, skal desuden svare til den samlede 

aktie- eller anpartskapital, og anskaffelsessummen må som hovedregel ikke være negativ. Det 

sidstnævnte krav er dog ikke gældende, såfremt den erhvervsdrivende året før omdannelsen har 

anvendt virksomhedsordningen. Her er det i stedet et krav, at en eventuel negativ indskudskonto 

skal udlignes inden virksomhedsomdannelsen. Dette sker ved, at den erhvervsdrivende overfører et 

beløb svarende til den negative indskudskonto til virksomheden. På denne måde sikrer man, at der 

ikke overføres privat gæld til kapitalselskabet. Kapitalandelenes anskaffelsessum opgøres ud fra 

virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen, opgjort til handelsværdier jf. VOL § 4, 

stk. 2.  

 

Opsparet overskud ved brug af virksomhedsordningen nedsætter enten kapitalandelenes 

anskaffelsessum, jf. VSL §§ 16 og 16a, eller føres til beskatning som personlig indkomst i 

omdannelsesåret.   

 

Den skattefrie virksomhedsomdannelse kan ske uden tilladelse fra SKAT. Det er i stedet et krav, at 

der senest 1 måned efter omdannelsen indsendes dokumentation herfor til SKAT. Overholdes 

fristen ikke, kan man risikere at omdannelsen bliver skattepligtig. 

 

3.3.3 Overdragelse af virksomhed med succession  

Med tiden skal der tages stilling til, hvad der skal ske med virksomheden på længere sigt. 

Muligheden med overdragelse af en virksomhed med succession bruges ofte i forbindelse med 

generationsskifte.  

 



47 
 

Successionen består i, at køber overtager sælgers købesum og anskaffelsestidspunkt. Der er fastsat 

betingelser for at kunne anvende reglerne om succession.  Den der succederer, skal være 

skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig til Danmark ved at der er oprettet et fast 

driftssted i landet.  

 

I KSL §§ 26A, 26B og 33C findes reglerne for overdragelse af en virksomhed med succession.  

Regler, der relevante i forhold til en virksomhed med en ejer eller få ejere, er, at den giver mulighed 

for at overdrage virksomheden uden udløsning af skat til den nærmeste familie, altså ægtefælle, 

børn38, børnebørn, søskende, søskendes børn og børnebørn eller en samlever.   

 

Der er desuden mulighed for at overdrage virksomheden med succession til en medarbejder, såfremt 

visse krav er opfyldt. Kravene omfatter blandt andet, at medarbejderen indenfor de seneste 5 år har 

været ansat i virksomheden svarende til en fuldtidsstilling i sammenlagt 3 år. 

 

Det er også muligt at overdrage med succession til en tidligere ejer/ejere. Dette skal dog ske 

indenfor 5 år efter erhvervelsen. Det er endvidere et krav, at overtagelsen fra den tidligere ejer i sin 

tid skete ved succession.    

 

3.3.4 Ophør af personselskab 

Et personselskab ophører ved at den erhvervsdrivende stopper med at drive selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Personselskabets aktiver afhændes, og gælden udlignes. Den resterende 

likviditet udbetales til den erhvervsdrivende. Der skal desuden indsendes en blanket om ophør til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorefter personselskabet registreres som ophørt. 

 

Den erhvervsdrivende skal beskattes af eventuelle avancer ved salg af aktiver. Avancer ved salg af 

anlægsaktiver såsom ejendomme og driftsmidler opgøres ud fra reglerne i ejendomsavance-

beskatningsloven og afskrivningsloven.  

 

Opsparet overskud ved brug af virksomhedsordningen kommer desuden til endelig beskatning ved 

ophør. Det samme er gældende for henlæggelser ved brug af konjunkturudligningsordningen.  

 

                                                 
38 Jf. KSL § 33C stk. 1 sidestilles adoptivbarnsforhold og stedbarnsforhold med naturligt slægtskab.  
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Ved at opretholde adskillelse af virksomhedens økonomi og den erhvervsdrivendes privatøkonomi i 

ophørsåret er det muligt at udskyde beskatningen af opsparet overskud til indkomståret efter 

ophørsåret, jf. VSL § 15, stk. 1.      

 

3.4 Delkonklusion 

Ved opstart af virksomhed i personligt regi er der ikke særligt mange krav til stiftelsen. Der er 

ganske få bestemmelser, der er gældende i forbindelse med stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed, 

og de vedrører primært navn og prokuraforhold.  Derudover skal den erhvervsdrivende som alle 

andre opfylde den gældende lovgivning, hvori der er stort råderum. Der er intet kapitalkrav i 

forbindelse med stiftelsen. Dette er blandt andet med til, at den erhvervsdrivende hæfter personligt 

for personselskabets forpligtigelser og eventuel gæld.  

 

Der er også den skattemæssige side af at drive et personselskab. Den personlige virksomhed er ikke 

et selvstændigt skattesubjekt, hvilket betyder, at beskatningen sker hos den erhvervsdrivende. Der 

er 3 muligheder, personskattelovens almindelige regler, virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen. 

 

Disse forskellige ordninger har alle deres fordele og ulemper. Det er derfor vigtigt at se på den 

enkelte situation og lave en vurdering af, hvilken ordning der er bedst for den erhvervsdrivende.   

 

Den erhvervsdrivende skal tilkendegive overfor SKAT i forbindelse med indsendelse af 

selvangivelsen, hvilken beregningsmodel der ønskes brugt det pågældende år. 

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan frivilligt vælges af den erhvervsdrivende og 

dette er en udvidelse i forhold til personskattelovens almindelige regler. Der er nogle administrative 

krav omkring adskillelse af virksomhedens økonomi og den erhvervsdrivendes privatøkonomi, hvis 

virksomhedsordningen anvendes.  

 

Ved at vælge personskattelovens bestemmelser skal der ikke tages stilling til, hvor meget den 

erhvervsdrivende kan tage ud af personselskabet, fordi der blot betales skat af det løbende overskud.  

 

I tilfælde hvor resultatet fra virksomheden er negativt eller årets hævninger er større end resultatet, 

opnås der som udgangspunkt ikke særlige fordele ved at bruge enten virksomhedsordningen eller 
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kapitalafkastordningen. Da beskatning efter personskattelovens almindelige regler er den mest 

enkle beskatningsform, vil denne derfor ofte være en fordel i disse tilfælde.     

 

Ulempen er, at der ikke er fuld fradragsværdi for de erhvervsmæssige renteudgifter, da disse indgår 

på lige vilkår med de private renteudgifter.  

 

Ved at vælge virksomhedsordningen fås den fulde værdi af rentefradraget for de erhvervsmæssige 

renter. Der bliver tillige beregnet et kapitalafkast, som flytter indkomst fra den personlige indkomst 

til kapitalindkomsten, og derved spares der arbejdsmarkedsbidrag. Der er yderligere den mulighed, 

at tjenes der mere end til topskattegrænsen, og hæves det hele ikke ud privat, er der mulighed for at 

opspare overskud i virksomheden mod en virksomhedsskat på 25% og derved udskyde 

beskatningstidspunkt. Det er derved også muligt at indkomstudjævne ved svingende resultater i 

personselskabet. Denne ordning er dog mere administrativ end de andre ordninger. 

 

Der er også den sidste mulighed: at bruge kapitalafkastordningen, som giver den samme mulighed 

for kapitalafkast som virksomhedsordningen, men er mindre administrativ. Kapitalafkastet vil ofte 

være større ved kapitalafkastordningen end ved virksomhedsordningen, da opgørelsen bygger på 

virksomhedens aktiver, hvori der som udgangspunkt ikke sker modregning af gælden. 

Renteudgifterne fradrages til gengæld ikke i den personlige indkomst som de gør i 

virksomhedsordningen, men fradrages i stedet i kapitalindkomsten. Dette kan være en ulempe, 

særligt i forhold til beregning af arbejdsmarkedsbidrag og topskat.  

 

I kapitalafkastordningen er det muligt ved tilvalg af konjunkturudligningsordningen at udskyde en 

del af beskatningen. Denne mulighed er dog ikke lige så optimal som opsparet overskud i 

virksomhedsordningen, da henlæggelse efter ordningen skal bindes på en bankkonto. Der opnås 

således ikke en likviditetsmæssig fordel ved udskydning af skatten.  

 

Udvidelse af ejerkredsen i et personselskab kan ikke umiddelbart ske uden udløsning af skat. Det 

kan i den forbindelse derfor være en fordel at omdanne personselskabet til et kapitalselskab, 

hvorefter ejerkredsen kan udvides skattefri.  

 

Omdannelse af et personselskab kan enten ske skattepligtigt eller skattefrit. Skattefri omdannelse 

sker ved succession, hvorefter kapitalselskabet indtræder i den erhvervsdrivendes sted i forhold til 

aktivernes anskaffelsessum, hensigt og anskaffelsestidspunkt. Det er desuden muligt at overdrage 
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personselskabet ved succession med henblik på videre drift som personselskab. Dette kan som 

udgangspunkt ske til den nærmeste familie eller særlige medarbejdere.  

 

Ophør af et personselskab sker ved at den erhvervsdrivende stopper med at drive selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Den erhvervsdrivende beskattes af eventuelle avancer ved salg af 

virksomhedens aktiver, samt af tidligere års opsparet overskud eller konjunkturudlignings-

henlæggelser.  
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4 Kapitalselskaber 

Dette kapitel vil omhandle kapitalselskaber. Der vil være en overordnet beskrivelse af 

kapitalselskaber samt kapitalselskabers retsforhold. De selskabsskatteretlige forhold vil desuden 

blive gennemgået.  

 

4.1 Erhvervsretlige forhold 

Modsat et personselskab er et kapitalselskab en selvstændig juridisk enhed. Det har sin egen 

formuemasse og er adskilt fra dets ejere, og det har eget navn, samt i kraft heraf opnået retsevne, 

handleevne, partsevne og procesevne39. Dette betyder også, at ejerne som udgangspunkt ikke hæfter 

for mere end de har indskudt i kapitalselskabet, hvilket kan være en afgørende faktor ved valg af 

virksomhedsform.  

 

Der kan være helt andre overvejelser, der gør sig gældende ved valg af kapitalselskabsform.  Ved 

handel med udlandet vil det som regel være en fordel at have et kapitalselskab, da udenlandske 

samarbejdspartnere kender denne form for virksomhed og ofte selv drives fra et tilsvarende 

udenlandsk kapitalselskab.  

 

Der blev i 2009 vedtaget en ny selskabslov [SLO], hvor det meste af loven var delvist gældende fra 

1. marts 2010. Der er desuden lavet en bekendtgørelse til brug for ikrafttrædelsesfasen, 

Bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 [BEK172]. Disse regler vil i dette afsnit blive 

gennemgået særligt med fokus på, hvad man skal forholde sig til ved opstart af et kapitalselskab.  

 

For at stifte et kapitalselskab er der flere faktorer, der skal igangsættes. Det skal vurderes, hvordan 

man har tænkt sig at indskyde selskabskapitalen, og hvordan selve stiftelsen skal forløbe, herunder 

udarbejdelse af vedtægter, fordeling af stemmerettigheder på kapitalandele, med videre. 

 

4.1.1 Stiftelse 

Det er et krav til stifter af et kapitalselskab, at vedkommende selv har retsevne, handleevne, 

partsevne og procesevne. Dette er gældende både for fysiske og juridiske personer. Det betyder, at 

et andet kapitalselskab under stiftelse ikke kan stifte et nyt selskab, og at kapitalselskaber under 

                                                 
39 Selskabsret, Werlauff, side 23 
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tvangsopløsning eller likvidationsboer heller ikke kan være stifter40. Herudover kan dødsboer og 

kapitalselskaber i betalingsstandsning eller under konkurs ikke være stiftere af et kapitalselskab41.  

 

Der er ikke noget bopælskrav til stifter af et kapitalselskab, men bopælen skal dog opgives i 

stiftelsesdokumentet. Det opstillede krav til stifter skal være overholdt ved underskrivelse af 

stiftelsesdokumentet og indtil registrering af kapitalselskabet har fundet sted.  

 

Der er ikke længere krav om at stiftelse af et kapitalselskab skal foregå på en stiftende 

generalforsamling, det kan nu stiftes ved stiftelsesdokumentet. Reglerne for stiftelsesdokumentet 

findes i SLO §§ 25-27, men SLO § 26 er endnu ikke trådt i kraft, hvorfor reglerne findes i BEK172 

§ 3. 

 

Stifterne af et kapitalselskab skal underskrive stiftelsesdokumentet. Dette dokument skal indeholde 

kapitalselskabets vedtægter. Dokumentet skal endvidere indeholde følgende oplysninger: 

 Navn, bopæl, samt eventuelt CVR.-nr. på kapitalselskabets stiftere,     

 Tegningskursen for kapitalandelene, 

 Fristerne for tegning og indbetaling af kapitalandele, 

 Dato for stiftelsesdokumentets oprettelse, 

 Hvilken dato stiftelsen skal have virkning fra i regnskabsmæssig henseende,  

 Hvis kapitalselskabet afholder omkostninger ved stiftelsen, skal de anslåede omkostninger 

være oplyst. 

 

I SLO § 27 fremgår der nogle yderligere informationer, der skal oplyses i stiftelsesdokumentet, 

såfremt der er taget beslutning herom på stiftelsestidspunktet. Som eksempel herpå kan nævnes 

særlig rettigheder til stifter og andre, stiftelse ved apportindskud og fravalg af revision.  

 

Henvises der i stiftelsesdokumentet til øvrige dokumenter, der ikke overordnet er med i 

stiftelsesdokumentet, skal disse vedlægges.  

 

Anmeldelsen skal være registreret hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen senest 2 uger efter den 

retsstiftende beslutning om at stifte kapitalselskabet. I forbindelse med anmeldelsen er det vigtig at 

                                                 
40 Selskabsret, Werlauff, side 154 
41 Selskabsret, Werlauff, side 155 
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opbevare de underliggende dokumenter i 3 år, således at hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

anmoder om at se dokumentation for lovlig vedtagelse jf. SLO § 17, stk. 2, kan denne fremvises.   

       

4.1.1.1 Indskud   

Der skal ved stiftelsen indskydes en selskabskapital, som for aktieselskaber er minimum 500.000 

kr., og for anpartsselskaber er minimum 80.000 kr. jf. SLO § 4, stk. 2. Dette kan enten indskydes 

som kontanter eller ved apportindskud, altså ved indskydelse af værdigenstande, der har en samlet 

værdi på minimumskravet. Dette kan f.eks. være en bil eller maskiner.  

 

Der gælder nogle yderligere regler, hvis selskabskapitalen bliver indbetalt ved apportindskud, jf. 

SLO §§ 35-38. Der skal laves en vurderingsberetning for at sikre, at værdien af aktiverne virkelig 

har en værdi, der svarer til minimumskravet for indskud. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af 

en sagkyndig vurderingsmand, hvilket kan være en godkendt revisor eller en anden af 

justitsministeriet godkendte vurderingsmand.  

 

Indtil reglerne om indbetaling af indskud jf. SLO §§ 33-34 træder i kraft, findes reglerne herom i 

BEK172 § 4. For at kunne registrere et kapitalselskab, skal den samlede selskabskapital med tillæg 

af eventuel overkurs være indbetalt fuldt ud.  

 

4.1.1.2 Vedtægter 

Som tidligere nævnt skal et kapitalselskabs vedtægter indgå i stiftelsesdokumentet. Der stilles krav 

til, hvilke oplysninger der skal indgå i vedtægterne for et kapitalselskab jf. SLO § 28. Vedtægterne 

skal indeholde følgende: 

1. Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne, 

2. Kapitalselskabets formål, 

3. Selskabskapitalens størrelse og antal af kapitalandele og kapitalandelenes pålydende værdi, 

4. Kapitalandelenes rettigheder, 

5. Kapitalselskabets ledelsesorganer,  

6. Indkaldelse til generalforsamling, 

7. Kapitalselskabets regnskabsår 

 

Ad. 1 Kapitalselskaber skal følge reglerne, der er opstillet i SLO §§ 2-3 vedrørende valg af navn og 

binavne. Kapitalselskaber skal i deres navn angive enten aktieselskab eller anpartsselskab eller 
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heraf dannede forkortelser såsom A/S og ApS eller lignende. Navnet på kapitalselskabet skal 

desuden adskille sig fra andre virksomhedsnavne, slægtsnavne, varemærker mv. Navnet må 

endvidere ikke være vildledende. Et selskab må eksempelvis ikke have navnet ”murerfirmaet ApS”, 

hvis det udelukkende udfører VVS arbejde.  

 

Ad. 2 Der skal opgives et formål for kapitalselskabet. Det oplyste formål kan ofte holdes i 

overordnede emner. Der er dog nogle typer af formål, der kræver, at kapitalselskabet kan leve op til 

en særlig lovgivning, f.eks. bank-, forsikrings-, eller realkreditvirksomhed. 

 

Ad. 3 I vedtægterne skal selskabskapitalens størrelse angives, f.eks. 80.000 kr. eller 500.000 kr., 

samt de enkelte kapitalandeles pålydende værdi. 

 

Ad. 4 Der skal i vedtægterne oplyses, hvordan selskabskapitalen fordeler sig, samt hvilke 

rettigheder der eventuelt er tillagt de enkelte kapitalandele. Oplysninger for kapitalandelenes 

rettigheder skal indbefatte:  

 Kapitalandelenes stemmerettigheder, 

 Hvorvidt kapitalandelene skal lyde på navn eller ihændehaver,  

 Om kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapir, 

 Hvorvidt der skal være særlige rettigheder for nogle kapitalandele. 

  

Ad. 5 Det skal fremgå hvilken ledelsesstruktur, der er valgt for kapitalselskabet. Dette skal være 

valgt ud fra de muligheder, der er i SLO § 111, hvilket er nærmere beskrevet i næste afsnit. 

Desuden skal antallet af medlemmer i ledelsesorganet opgives.  For et aktieselskab kan det 

eksempelvis være, at selskabet bliver ledet af bestyrelsen bestående af 3-5 medlemmer, at 

bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen 2 år ad gangen, og at det er bestyrelsen, der 

ansætter direktionen. 

 

Ad. 6 Det skal fremgå, hvordan der indkaldes til generalforsamling samt en indkaldelsesfrist. Det er 

meget brugt at indsætte en form for dagsorden for den ordinære generalforsamling, det er dog ikke 

et lovkrav.  

 

Ad. 7 Regnskabsåret skal også fremgå af vedtægterne. Ved stiftelsen skal den første regnskabs-

periode vælges. Denne kan både være kortere eller længere end de normale 12 måneder, men ikke 
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længere end 18 måneder. Det skal desuden fremgå, hvilken regnskabsperiode der ønskes 

fremadrettet. Det vil ofte være kalenderåret man vælger, men man kan sagtens vælge en anden 

periode f.eks. 1/7- 30/6. Det er muligt efterfølgende at skifte regnskabsår, hvilket blandt andet er 

aktuelt ved nye koncerndannelser.     

 

4.1.1.3 Selskabsorganer 

I selskabsloven er følgende begreber defineret: Det centrale ledelsesorgan42 og det øverste 

ledelsesorgan43. 

 

Sondringen mellem det centrale og øverste ledelsesorgan gør sig især gældende, hvis der er valgt 

den tostrengede ledelsesform med et tilsynsråd og en direktion. Her vil tilsynsrådet være det øverste 

ledelsesorgan, mens direktionen vil være det centrale ledelsesorgan. 

 

Der kan være sammenfald mellem det øverste ledelsesorgan og det centrale ledelsesorgan. Dette 

forekommer i tilfælde, hvor et kapitalselskab både har en bestyrelse og en direktion. Herved er 

bestyrelsen det øverste ledelsesorgan og det centrale ledelsesorgan. Det samme er gældende for 

anpartsselskaber, hvor der kun er valgt en direktion. 

  

Ledelsen i et kapitalselskab vælges enten i forbindelse med udarbejdelse af stiftelsesdokumentet 

eller på en generalforsamling. I forbindelse med stiftelsen skal der endvidere vælges en 

ledelsesstruktur. Mulighederne for valg af struktur er defineret i SLO § 111 og fremgår af det 

følgende: 

 

Aktieselskab 

Er kapitalselskabet et aktieselskab, er der 2 mulige ledelsesstrukturer: 

 

Bestyrelse og direktion 

I denne struktur har bestyrelsen den overordnede og strategiske ledelse. Der skal være mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. 

 

                                                 
42 Jf. SLO § 5, nr. 4 
43 Jf. SLO § 5, nr. 5 
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Bestyrelsen ansætter en direktion, som skal varetage den daglige ledelse af aktieselskabet. Der kan 

være én eller flere direktører i direktionen. Der kan godt sidde en direktør i bestyrelsen, men ikke 

som formand eller næstformand. Endvidere må der ikke være et flertal af direktører fra 

aktieselskabet i bestyrelsen, da dette vil betyde, at foranstaltningen med bestyrelse og direktion ikke 

vil få den ønskede effekt. 

 

Tilsynsråd og direktion 

I denne struktur er det direktionen, der står for den daglige drift samt den overordnede og 

strategiske ledelse. Tilsynsrådet skal minimum bestå af 3 personer, der bliver valgt på 

generalforsamlingen. Det er tilsynsrådet, der ansætter og afskediger direktionen. Der kan være én 

eller flere direktører i direktionen, og det er tilsynsrådets opgave at føre tilsyn med direktionen. Det 

er ikke muligt at sidde i både tilsynsrådet og direktionen på samme tid, jf. SLO § 111, stk. 1, nr. 2.   

 

Anpartsselskab 

I anpartsselskaber kan der vælges mellem 3 typer ledelsesstrukturer:  

 

Bestyrelse og direktion 

Det er bestyrelsen, der har den overordnede og strategiske ledelse. Der kan blot være 1-2 

bestyrelsesmedlemmer, og det er bestyrelsen der ansætter direktionen. Der kan godt sidde direktører 

i bestyrelsen, og problemet med personsammenfald i aktieselskaber er ikke gældende for 

anpartsselskaber. Det er direktionen, der står for den daglige ledelse.  

 

Tilsynsråd og direktion 

Det er direktionen, der varetager den daglige ledelse samt den overordnede og strategiske ledelse. 

Der er heller ikke her krav om, at der skal være minimum 3 medlemmer i tilsynsrådet. Det er 

tilsynsrådet, der ansætter direktionen. Der kan ikke være personsammenfald mellem tilsynsrådet og 

direktionen.  

 

Direktion 

I denne struktur er det direktionen, der står for den daglige, overordnede og strategiske ledelse. 

Denne struktur kan ikke vælges, såfremt selskabet er omfattet af reglerne om 

medarbejderrepræsentation i bestyrelse eller tilsynsråd jf. SLO § 140. 
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Økonomisk bistand til kapitalejer eller ledelse 

Det er ikke lovligt at yde lån eller lignende til et kapitalselskabs ejer eller ledelse, samt til deres 

nærmeste jf. SLO § 210. Det er til gengæld ikke ulovligt som kapitalejer at yde lån til 

kapitalselskabet. Det skal foregå på markedsvilkår ud fra armslængdeprincippet i LL § 2. 

Armslængdeprincippet er også gældende for handel mellem kapitalejer og kapitalselskabet. 

      

4.1.1.4  Skuffeselskab 

Et alternativ til at stifte et selskab fra bunden er køb af et såkaldt ”skuffeselskab”.  Det er et 

kapitalselskab, der allerede har gennemført registreringsproceduren, men ikke har haft nogen 

erhvervsmæssig aktivitet. Denne type er ofte stiftet med standardvedtægter mv. og indskud af 

minimumskapitalkravet.  

 

Der er mange advokater, der har det som ydelse at tilbyde ”skuffeselskaber”. Der betales som regel 

for den indskudte kapital samt øvrige omkostninger, der har været i forbindelse med stiftelsen. I 

forbindelse med købet bliver der ofte lavet nye vedtægter med navneændring mv. Det står hyppigt i 

standardvedtægterne, at køber skal orientere omverden om købet af kapitalselskabet, herunder til 

offentlige myndigheder. ”Skuffeselskaber” er også meget brugt i forbindelse med omstruktureringer 

og omdannelser.  

 

4.1.2 Hæftelse 

Som nævnt tidligere er en af de grundlæggende ting i kapitalselskaber, at der er begrænset hæftelse 

for selskabsdeltagerne. De hæfter ikke med mere end det de har indskudt, jf. SLO § 1 stk. 2.   

 

Der er som udgangspunkt ingen sammenblanding mellem kapitalejerens og kapitalselskabets 

økonomi, som der er ved personselskaber. Der er alligevel situationer, hvor eksempelvis banken 

ønsker yderligere sikkerhed og derfor kræver, at kapitalejeren stiller denne yderligere sikkerhed ved 

enten en selvskyldnerkaution eller stiller sikkerhed i dennes private bolig. Hvis kapitalejeren giver 

sådanne sikkerheder overfor tredjemand, hæfter man ikke længere ”kun” med den indskudte kapital, 

hvilket ofte glemmes. Derved ændres den ellers klare adskillelse mellem selskabets forhold og 

kapitalejerens private økonomi.  
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Forholdet er illustreret i Figur 13, hvor den første figur viser en klar adskillelse mellem 

kapitalejerens privatøkonomi og selskabets økonomi. Den næste figur viser en situation, hvor 

kapitalejeren stiller sikkerhed overfor tredjemand, hvorefter den klare adskillelse forsvinder.    

 

Figur 13 Hæftelse, adskillelse af økonomi 

 
 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er dog muligt for kapitalejeren at få en kautionspræmie for at stille sikkerhed for 

kapitalselskabet. 

 

I forbindelse med stiftelsen af et kapitalselskab er der en undtagelse til den begrænsede hæftelse. I 

henhold til SLO § 41 kan et kapitalselskab, der ikke er registeret, ikke indgå forpligtigelser. Hvis 

der alligevel er indgået forpligtigelser i perioden fra stiftelsesdokumentet er underskrevet og til 

kapitalselskabet er registeret, hæfter de, der har indgået forpligtigelsen eller har medansvar herfor, 

solidarisk, jf. SLO § 41, stk. 3. 

     

4.1.3 Resultatfordeling  

Kapitalejerne kan være ansat i selskabet og herved få penge ud af selskabet i form af løn. Herudover 

er det muligt at udlodde udbytte fra kapitalselskabet til kapitalejerne. Der kan udloddes af de frie 

reserver, der hovedsageligt består af de overførte resultater fra tidligere år og årets resultat. 

Udlodning af udbytte godkendes på generalforsamlingen. Det centrale ledelsesorgan fremstiller et 

forslag til udbyttets størrelse ud fra årets resultat og kapitalselskabets likviditet. 

 

Den private økonomi

Kapitalselskab

Selskabets økonomi

Kapitalejer

Den private økonomi

Kapitalselskab

Selskabets økonomi

Kapitalejer
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Resultatet i et kapitalselskab bliver fordelt efter ejerandele, medmindre andet er angivet i 

vedtægterne, jf. SLO § 1, stk. 2, herunder opdeling af kapitalandelene i forskellige aktieklasser. 

Såfremt der ønskes skævfordeling af resultatet i forhold til ejerandele, kan dette ske ved at 

differentiere lønnen.  

 

Underskud 

Har et kapitalselskab haft underskud, kan underskuddet være af en sådan størrelse, at 

kapitalselskabet har mistet en del eller hele selskabskapitalen. Har kapitalselskabet tabt mere end 

halvdelen af den tegnede selskabskapital, eller udgør egenkapitalen mindre end 62.500 kr., skal det 

centrale ledelsesorgan, jf. SLO § 119, på generalforsamlingen redegøre for kapitalselskabets 

økonomiske stilling og stille de fornødne forslag til foranstaltninger, der bør træffes, herunder om 

kapitalselskabet skal opløses. 

 

4.2 Skattemæssige forhold 

Det er ikke kun det erhvervsretlige, der er afgørende, når der skal vælges virksomhedsform. Det er 

også afgørende, hvordan de gældende skatteregler er. I dette afsnit vil de selskabsskatteretlige regler 

blive gennemgået.  

 

4.2.1 Beskatning af resultatet 

Grundlaget for beskatning findes i SL §§ 4-6. De mere konkrete regler for kapitalselskaber findes i 

selskabsskatteloven [SEL]. Herudover findes der i tillæg hertil nogle speciallove såsom 

afskrivningsloven [AL], kursgevinstloven [KGL], aktieavancebeskatningsloven [ABL], m.fl.   

 

Skattepligten indtræder på stiftelsestidspunktet. Det første indkomstår kan maksimalt være 18 

måneder44, og herefter vil skatteåret være 12 måneder.  

 
Kapitalselskaber er selvstændige skattesubjekter, hvilket betyder at beskatning af årets 

skattepligtige resultat sker i selskabet. Beskatning hos kapitalejerne sker først, når der trækkes 

penge ud af selskabet i form af løn eller udbytte. 

 

                                                 
44 Jf. Selskabsskatteret 2010/2011, Werlauff, side157 
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4.2.1.1 Selskabsskat 

Kapitalselskaber er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Den skattepligtige indkomst opgøres 

som udgangspunkt i kalenderåret, men der kan ved stiftelsen eller senere vælges at bruge 

muligheden for anden indkomstperiode45. Dette kan enten være et fremadforskudt indkomstår, altså 

som senest begynder 1. april, eller et bagudforskudt indkomstår gældende fra 2. april og frem. 

Forholdet er illustreret i Figur 14.  

 

Figur 14 Forskydning af indkomståret 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Indgår selskabet i en sambeskattet koncern, skal det have samme indkomstår som moderselskabet.  

 

Den skattepligtige indkomst opgøres som udgangspunkt ved at medtage alle skattepligtige indtægter 

og fratrække alle fradragsberettigede udgifter, dog skal faste driftssteder og ejendomme i udlandet 

ikke medtages samt visse andre typer af indtægter og udgifter jf. SEL § 8. 

 

Som tidligere nævnt opgøres den skattepligtige indkomst blandt andet ud fra reglerne i 

aktieavancebeskatningsloven, afskrivningsloven og kursgevinstloven. I det følgende redegøres der 

kort for nogle af reglerne, herunder ændringer i forbindelse med forårspakke 2.0.     

 
Der skete store ændringer i aktieavancebeskatningsloven i forbindelse med skattereformen 

forårspakke 2.0. Måden at klassificere aktierne på blev ændret, samtidig med at ejertidskravet på 3 

år forsvandt, og aktieudbytter fra porteføljeaktier skal fremover beskattes med 100% mod tidligere 

66%. 

  

                                                 
45 Jf. SEL § 10, stk. 1 

31/12 20102/4 2010

Bagudforskudt 

1/4 2011

Fremadforskudt 
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Aktieavancebeskatningsloven er i hovedtræk opdelt i næringsdrivende, selskaber og personer. For 

selskaber opdeles værdipapirerne blandet andet i følgende: 

 Koncernselskabsaktier, jf. ABL § 4B 

 Datterselskabsaktier, jf, ABL § 4A 

 Porteføljeaktier, jf. ABL § 9  

 

For koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier er det gældende, at aktieudbytte er skattefrit jf. 

SEL § 13. Avance og tab ved salg indgår ligeledes ikke i den skattepligtige indkomst.   

 
Porteføljeaktier er opdelt i børsnotede og unoterede aktier. Aktieudbytter fra porteføljeaktier er 

skattepligtige og indgår i kapitalselskabets skattepligtige indkomst, jf. SEL § 13. Porteføljeaktier 

skal som hovedregel beskattes efter lagerprincippet, men der er en undtagelse der gør, at 

realisationsprincippet fortsat kan vælges for unotede porteføljeaktier.  

 

Afskrivningsloven sondrer ikke mellem personselskaber og kapitalselskaber, men er mere rettet 

mod de enkelte erhvervsmæssige aktiver. Afskrivningsloven giver mulighed for, at der afskrives på 

større aktiver, og derved tages der højde for aktivernes løbende værdiforringelse. Erhvervsmæssigt 

benyttede driftsmidler afskrives eksempelvis ved, at der hvert år opgøres én samlet saldo, som 

bliver afskrevet med op til 25% om året. Der er andre regler for afskrivning på ejendomme og andre 

igen for immaterielle anlægsaktiver.   

 

Kursgevinstloven foreskriver fra indkomståret 2010, at der skal anvendes lagerprincip ved 

opgørelse af tab og gevinster på fordringer. Det er dog stadig valgfrit for varedebitorer og 

koncernfordringer. Hvis der vælges lagerbeskatning af varedebitorer, så gælder det alle 

varedebitorer. Det samme er gældende, hvis der vælges lagerbeskatning på koncernfordringer. Hvis 

kapitalselskabet ligger inde med obligationer, skal de også lagerbeskattes. Førhen har de efter 

hovedreglen været realisationsbeskattet. Lagerprincippet kan desuden vælges på børsnoteret gæld 

og gæld i fremmed valuta46. 

 

Når den skattepligtige indkomst er opgjort, beregnes selskabsskatten med 25%, jf. SEL § 17, stk. 1, 

af den skattepligtige indkomst nedrundet til nærmeste med 100 delelige kronebeløb, jf. SEL § 22. 

Det kunne for eksempel være på følgende måde: 

  

                                                 
46 Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit A.D.2.13  
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Figur 15 Selskabsskat 
 

Skattepligtig indkomst  500.595 

Nedrundet til hele 100 kr.  500.500 

Selskabsskat 25% 125.125 

Kilde: Egen tilvirkning  
 

I det tilfælde, hvor den samme danske ejerkreds ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller 

mere end 50% af selskabskapitalen i et kapitalselskab, skal der ske obligatorisk national 

sambeskatning mellem selskaberne, jf. SEL § 31. Er der derimod tale om udenlandske 

kapitalselskaber svarende til danske aktie- og anpartsselskaber, er der ikke tvungen sambeskatning.  

  

4.2.1.2 Udbytte 

Kapitalejere har som tidligere nævnt mulighed for at få udbetalt udbytte fra kapitalselskabet. Det 

ordinære udbytte bliver godkendt på den ordinære generalforsamling. 

 

Udbytte fra aktie- og anpartsselskaber beskattes jf. PSL § 4a som aktieindkomst. Aktieindkomst op 

til 48.300 kr. (2010) beskattes med 28%, og indkomst herudover beskattes med 42% jf. PSL § 8a. 

Hvis kapitalejeren er gift, har ægteparret tilsammen dobbelt op på beskatningsgrænsen til 28%, altså 

96.600 kr. for 2010.   

 

Det beløb, der ender ude hos kapitalejeren, beskattes således først med 25% i selskabsskat og 

derefter med yderligere 28% eller 42% i udbytteskat. 

 

4.2.1.3 Løn kontra udbytte 

Som tidligere nævnt kan kapitalejeren være ansat i selskabet. Det er derfor muligt at optimere 

skatten hos kapitalejeren ved at se på fordelingen af løn og udbytte. Dette sker ved at sammenligne 

marginalskatten på henholdsvis løn og udbytte. I Figur 16 opgøres marginalskatten for løn. Det er i 

beregningen forudsat, at den skattepligtige ikke er medlem af folkekirken, hvorfor kirkeskatten er 0.   

  



63 
 

Figur 16 Marginalskat løn             

      
Indkomst 
under 42.900  

Indkomst mellem 
42.900 og 423.800    

Indkomst 
over 423.800 

Arbejdsmarkedsbidrag   8,00  8,00  8,00

Kommuneskat  24,90  24,90  24,90

Kirkeskat  0,00  0,00  0,00

Bundskat   3,67  3,67  3,67

Sundhedsbidrag  8,00  8,00  8,00

Topskat   0,00  0,00  15,00

Nedslag for beskatning 0,00  0,00  -0,07

Skatteværdi af eget fradrag bundskat -3,67  0,00  0,00

Skatteværdi af eget fradrag sundhedsbidrag -8,00  0,00  0,00

Skatteværdi af eget fradrag kommuneskat -24,90  0,00  0,00

Skatteværdi  0  33,64  47,38

Marginalskatten i %   8,00  41,64   55,38

Kilde: Egen tilvirkning             
 

For indkomst under 42.900 kr. betales der kun en marginalskat på 8%, svarende til 

arbejdsmarkedsbidraget, hvilket skyldes personfradraget. Herefter betales der ca. 42% af 

indkomsten fra 42.900 kr. og op til topskattegrænsen på 423.800 kr. før arbejdsmarkedsbidrag. Til 

sidst betales der ca. 56% af indkomst over 423.800 kr. 

 

Figur 17 viser en opgørelse af marginalskat for udbytte. Udbytte er, når det bliver udloddet til 

kapitalejerne, allerede beskattet med selskabsskatten på 25%. Dette betyder, at udbytte op til 48.300 

kr. beskattes med en samlet skat på 46%, og udbytte udover 48.300 kr. beskattes med 57%. 

 

 Figur 17 Marginalskat udbytte          

      
Udbytte  
til 48.300  

Udbytte  
over 48.300 

Skattepligtig indkomst  100  100

Selskabsskat  -25  -25

Skattepligtig indkomst efter selskabsskat 75  75

Udbytteskat 28%  -21  0

Udbytteskat 42%  0  -32

Marginalskatten i %   46  57

Kilde: Egen tilvirkning          
 

Sammenlignes disse marginalskatter i forhold til optimering af skatten, er det mest optimalt at 

trække løn ud til topskattegrænsen og herefter udbytte til og med 48.300 kr. Derefter er det igen 

lønnen, der er mest attraktiv med en marginalskat på ca. 56% i forhold til den samlede marginalskat 
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på udbytte på 57%. Når der skal optimeres skattemæssigt, skal der desuden tages højde for andre 

indtægter, der kan påvirke de forskellige grænser. 

 

4.2.2 Underskud 

Ved underskud i et kapitalselskab kan kapitalejeren ikke modregne dette i anden indkomst, da der 

ikke er formuefællesskab mellem kapitalselskabet og kapitalejeren. Derimod kan et skattemæssigt 

underskud fremføres til modregning i fremtidige overskud i selskabet jf. LL § 15, skt. 1. Såfremt 

selskabet ikke i fremtiden får overskud, hvori underskuddet kan modregnes, er underskuddet tabt.  

 

4.3 Fremtidsmuligheder 

Der kan være flere muligheder på sigt for et kapitalselskab. Hvis det ønskes, kan en anden købe sig 

ind i kapitalselskabet. Der kan også opstå en situation, hvor der på sigt ønskes et frasalg af driften, 

og dertil kan en holdingstruktur være værd at overveje. 

 

Det kan desuden være en fordel at danne en holdingstruktur, hvis man ønsker at mindske risikoen i 

forhold til de frie midler i driftsselskabet, hvorved man kan udlodde overskydende likviditet til 

holdingselskabet. Dette kan også være en fordel i forbindelse med salg af driftsselskabet for at 

undgå at køber skal betale ”penge for penge”. Salg af et datterselskab er desuden skattefrit. Der kan 

dog være nogle begrænsninger i datterselskabet, såfremt dette er oprettet ved brug af mulighederne 

for skattefri aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver.  

 

Kapitalselskabsformen giver desuden mulighed for at omstrukturere ved for eksempel 

aktieombytning, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, hvis dette i fremtiden skulle blive aktuelt. 

Det er ikke muligt at omdanne et kapitalselskab til et personselskab, uden at der samtidig vil ske 

ophørsbeskatning i kapitalselskabet. Det vil derfor sjældent være aktuelt, men der kan være 

situationer, hvor muligheden bør overvejes. 

 

4.3.1 Indtrædelse af nye kapitalejere  

Det at få ny kapitalejer med i et kapitalselskab kræver blot et salg af kapitalandele. Dette kan ske 

ved, at den hidtidige ejer vælger at sælge ud af dennes egne kapitalandele og derved blive beskattet 

af den aktieavance eller det tab, der kan opstå ved salget. 

 



65 
 

Der er forskellige former for beskatning af avance/tab opstået ved salg. Er sælger en fysisk person, 

vil denne skulle beskattes af avancen som aktieindkomst. Avancen opgøres som salgssummen 

fratrukket anskaffelsessummen, opgjort efter gennemsnitsmetoden. Er sælger derimod et 

kapitalselskab, skal reglerne følges som tidligere beskrevet i afsnit 4.2.1.1 Selskabsskat. 

  

Kapitaludvidelse er en anden mulighed for at købe sig ind i et kapitalselskab, hvilket sker ved 

udstedelse af nye kapitalandele. De nyudstedte kapitalandele købes af den nye kapitalejer, og 

derved opstår der ikke beskatning hos den hidtidige kapitalejer, da denne ikke afstår kapitalandele. 

 

4.3.2 Aktieombytning 

Der kan som tidligere nævnt være flere fordele ved at have en holdingstruktur. Denne struktur kan 

opnås ved en skattefri aktieombytning eller alternativt en skattepligtig aktieombytning.  

 

En af fordelene ved holdingstrukturen er, at driftsselskabet kan frasælges uden beskatning47, og at 

holdingselskabet herefter kan fungere som en form for pensionsopsparing. Det er desuden en fordel, 

at man løbende kan udlodde udbytte til holdingselskabet og derved mindske risikoen for at tabe 

værdistigninger i driftsselskabet, der er optjent gennem tiden48. Udbytte fra driftsselskabet til 

holdingselskabet er skattefrit, jf. ABL § 4A. Udlodning til holdingselskabet kan som tidligere nævnt 

også være en fordel i forbindelse med salg af driftsselskabet for at undgå, at køber skal betale 

”penge for penge”. Skattefri aktieombytning er illustreret i Figur 18. 

 
Figur 18 Skattefri ombytning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

                                                 
47 Undtagelse: kapitalselskaber, der er stiftet ved skattefrie omdannelser mv., kan have nogle begrænsninger. 
48 Risiko i forhold til at driftsselskabet går konkurs.  
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Det, der reelt sker i skattefri aktieombytning, er vist i Figur 18. Der skydes et kapitalselskab ind 

mellem driftsselskabet og ejeren. Kapitalejeren indskyder sine aktier (apportindskud) i 

driftsselskabet i holdingselskabet mod kapitalandele i holdingselskabet.  

 

Der findes den skattepligtige aktieombytning og den skattefrie aktieombytning. Skattefri 

aktieombytning kan endvidere gennemføres med og uden tilladelse fra SKAT.  

 

I det følgende vil der være fokus på den skattefrie aktieombytning, da denne er mest brugt. Man 

skal dog altid overveje, om den skattepligtige aktieombytning kan være en mulighed, hvilket skal 

vurderes ud fra størrelsen på en eventuel skat ved ombytningen, mod den anskaffelsessum der vil 

være på kapitalandelene.  

 

4.3.2.1 Skattefri aktieombytning med tilladelse 

Det er et krav for at kunne foretage en skattefri aktieombytning, at holdingselskabet opnår 

stemmeflertal i driftsselskabet. Det er gældende, at vederlaget for de ombyttede kapitalandele som 

udgangspunkt skal være til handelsværdi på ombytningstidspunktet, jf. ABL § 36.  

 

Den skattefrie aktieombytning med tilladelse fra SKAT kræver, at SKAT har godkendt den 

forretningsmæssige begrundelse for aktieombytningen. Den forretningsmæssige begrundelse skal 

være meget konkret og uddybende, for at den ikke bliver afvist. SKAT afviser sager, hvor de 

formoder at formålet med omstruktureringen er skatteundgåelse, eller hvor der gives 

standardbegrundelser uden nærmere konkretisering49. SKAT kan ved godkendelse af en 

forretningsmæssig begrundelse vælge at sætte eksempelvis et anmeldelseskrav på 3 år eller andet.  

 

Der er ikke som udgangspunkt noget ejertidskrav til skattefri aktieombytning med tilladelse, men 

ofte stilles der et anmeldelseskrav de første 3 år, hvorved det skal meddeles til SKAT, at et salg 

bliver foretaget. Såfremt kapitalejeren i holdingselskabet vælger at afstå sine kapitalandele, anses 

disse for at være anskaffet på samme tid og til samme værdi, som de oprindelige kapitalandele, samt 

med samme formål. Det sker fordi der er succederet i de oprindelige kapitalandele i forbindelse med 

aktieombytningen.  

 

                                                 
49 Undervisningsmateriale til selskabsskatteret 2009 af underviser Dennis D. Bernhardt,  
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4.3.2.2 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Der er den mulighed, hvis der enten ikke er en stærk forretningsmæssig begrundelse for 

aktieombytningen, eller hvis man ikke ønsker at bruge muligheden for tilladelse, at gennemføre den 

skattefrie aktieombytning uden tilladelse. Denne ombytning sker uden indblanding fra SKAT. Det 

skal dog oplyses på selvangivelsen, at der i året har været foretaget en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse. SKAT kan herefter vælge at udtrække selskabet til kontrol. 

   

Det er også et krav for at kunne foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, at 

holdingselskabet opnår flertallet af stemmerne i driftsselskabet. Det er desuden gældende, at 

vederlaget for de ombyttede kapitalandele skal være til handelsværdi på ombytningstidspunktet, jf. 

ABL § 36 stk. 6.  

 

For aktieombytninger uden tilladelse er der et ejertidskrav på 3 år jf. ABL § 36 stk. 6. Dette betyder, 

at sælges kapitalandelene indenfor 3 år efter ombytningen, bliver denne skattepligtig. Der er ikke 

længere nogen udbyttebegrænsning særligt tilknyttet den skattefri aktieombytning uden tilladelse 

for ombytninger, der sker i 2010 og fremad. 

 

Det er samme succession der er gældende, hvis kapitalejer i holdingselskabet vælger at afstå sine 

aktier, som for skattefrie aktieombytninger med tilladelse.   

 

4.3.3 Omdannelse fra kapitalselskab til personselskab 

Det er ikke muligt at omdanne et kapitalselskab til et personselskab uden beskatning. Det der sker 

er, at kapitalselskabet sælger sine aktiver ud af selskabet. Der skal derved betales selskabsskat af 

fortjeneste på goodwill og eventuelle andre aktiver. Derefter kan det vælges, om kapitalselskabet 

skal fortsætte eller det skal likvideres. Fortsætter kapitalselskabet, er det fortsat muligt at få 

udloddet udbytte og derved hvert år udnytte beløbsgrænsen for lav udbyttebeskatning på 28%. 

Vælger man i stedet at likvidere kapitalselskabet, skal reglerne for likvidation følges, se nærmere 

afsnit 4.3.5 Ophør af kapitalselskab, hvilket medfører beskatning af likvidationsprovenuet hos 

kapitalejeren.  

 

Der kan være situationer, især i forbindelse med forskellige pensionsformer, hvor der kan opnås en 

fordel ved at omdanne kapitalselskabet. Forholdene vil dog ikke blive gennemgået nærmere. 
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4.3.4 Overdragelse af kapitalandele med succession  

Fremtiden byder på mange udfordringer, og med tiden skal der muligvis tages stilling til et 

eventuelt generationsskifte. Dette vil kunne ske ved en overdragelse af kapitalandele med 

succession.  

 

Princippet består i, at køber succederer i sælgers købesum og anskaffelsestidspunkt. Der er dog 

fastsat nogle betingelser for at kunne anvende reglerne om succession. Den ene af betingelserne 

vedrører kapitalselskabets aktivitet. Aktiviteten må ikke i overvejende grad være udlejning af fast 

ejendom eller ejerskab af kontanter, værdipapir eller lignende.  Der er også krav til den der 

succederer, vedkommende skal være skattepligtig til Danmark.  

 

Det er reglerne i ABL §§ 34 og 35, der giver mulighed for overdragelse med succession.  Regler der 

er relevante i forhold til et kapitalselskab med en ejer eller få ejere er, at den giver mulighed for at 

overdrage kapitalandele uden udløsning af skat til nærmeste familie, altså børn50, børnebørn, 

søskende, søskendes børn og børnebørn eller en samlever.   

 

Der er desuden mulighed for at overdrage kapitalandele med succession til en medarbejder, såfremt 

visse krav er opfyldt. Kravene omfatter blandt andet, at medarbejderen indenfor de seneste 5 år har 

været ansat i kapitalselskabet svarende til en fuldtidsstilling i sammenlagt 3 år. Her bruges ATP 

som indikator for at være fuldtidsansat. 

 

Det er også muligt at overdrage med succession til en tidligere ejer/ejere. Dette skal dog ske 

indenfor 5 år efter erhvervelsen. Det er endvidere et krav, at overtagelsen fra den tidligere ejer i sin 

tid skete ved succession.    

 

4.3.5 Ophør af kapitalselskab  

Ved ophør af et kapitalselskab skal der opgøres en avance eller et tab, der vil blive beskattet hos 

kapitalejeren. For kapitalselskaber, der på ophørstidspunktet er solvente, er opløsningsmetoden 

likvidation. Er kapitalselskabet derimod ikke solvent, skal reglerne om konkurs følges.  

 

I det følgende afsnit vil der blive fokuseret på ophør af det solvente kapitalselskab ved likvidation. 

                                                 
50Jf. ligningsvejledningen 2010-2 afsnit S.G. 17.1 Adoptivbarnsforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt 
slægtskab.  
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Når et kapitalselskab skal likvideres, bliver dette vedtaget på generalforsamlingen, og der bliver 

udvalgt en likvidator.  

 

Kapitalselskabet er skattepligtigt frem til den endelige opløsningsdag, hvorved der fortsat skal 

indberettes selvangivelse og betales selskabsskat, som er påhvilet likvidator at gøre.  

 

Når et kapitalselskab skal ophøre med at eksistere, er det nødvendigt at afstå kapitalselskabets 

aktiver. Der skal findes en handelsværdi for kapitalselskabets aktiver og passiver. Dette er især 

vigtigt, hvis der er aktiver der bliver solgt videre til kapitalejere, da der her er tale om 

interesseforbundne parter. Forskellen mellem en eventuel for lav værdi og handelsværdi skal 

beskattes hos kapitalejeren, og kapitalselskabet skal beskattes af en fikseret værdi af aktivet. Når 

alle aktiver og passiver er realiseret og skatten er betalt, kan det resterende i kapitalselskabet 

udloddes som likvidationsprovenu. Dette kan ske, når den selskabsretlige proklamafrist på 3 

måneder er udløbet uden problemer, og den afsluttende generalforsamling har godkendt det 

udarbejdede likvidationsregnskab. 

  

Beskatning af likvidationsprovenuet hos kapitalejerne  

Udbetaling af likvidationsprovenu til kapitalejerne i det kalenderår, hvori ophøret bliver 

gennemført, bliver omfattet af reglerne i LL § 16 A stk. 3 nr. 1 som siger, at udlodningen skal 

behandles efter reglerne for gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. jf. ABL § 2. 

Anskaffelsessummen skal derfor fratrækkes likvidationsprovenuet og derved mindskes 

beskatningsgrundlaget. For kapitalejeren kommer likvidationsprovenuet minus anskaffelsessummen 

til beskatning som aktieindkomst med henholdsvis 28% og 42%.         

 

Udbetales likvidationsprovenuet forud for året, hvor ophøret bliver gennemført, kan reglerne i LL § 

16 A stk. 3 nr. 1 ikke anvendes, og derved bliver kapitalejerne beskattet som var det udbytte uden 

fradrag for anskaffelsessummen på kapitalandelene. 

 

4.4 Delkonklusion 

Kapitalselskaber er i forhold til personselskaber meget mere lovregulerede. Der er blandt andet 

særlige krav for kapitalselskaber om stiftelsen, vedtægter, indskydelse af selskabskapital, 

ledelsesstruktur og udarbejdelse af regnskab.  
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Modsat personselskaber er kapitalselskaber en selvstændig juridisk enhed, hvor formuen er adskilt 

fra dets ejere. Kapitalejerne hæfter som udgangspunkt kun med den indskudte kapital og er således 

omfattet af begrænset hæftelse. Det ses dog ofte, at eksempelvis banker kræver, at kapitalejeren 

stiller sikkerhed for kapitalselskabets bankengagement i form af kaution eller ved pant i deres 

private bolig.  

 

Stiftelse af et kapitalselskab sker ved, at der udarbejdes og underskrives et stiftelsesdokument. 

Dokumentet skal blandt andet indeholde oplysninger om selskabets navn, bopæl, tegningskursen for 

kapitalandelene samt stiftelsesdato. Dokumentet skal endvidere indeholde kapitalselskabets 

vedtægter. Vedtægterne skal indeholde oplysninger om kapitalselskabets navn, formål, 

selskabskapitalens størrelse, kapitalselskabets ledelsesstruktur, forhold om indkaldelse til 

generalforsamling samt angivelse af regnskabsår mv. 

 

Ved stiftelse af et kapitalselskab skal der indskydes en selskabskapital. For aktieselskaber skal der 

minimum indskydes 500.000 kr., og for anpartsselskaber er minimumskravet 80.000 kr. Beløbet 

kan enten indskydes kontant eller ved apportindskud.  

 

Der er i lovgivningen fastsat flere muligheder for ledelsesstruktur i et kapitalselskab. Aktieselskaber 

kan vælge at have en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion. I anpartsselskaber 

kan der vælges mellem 3 typer ledelsesstrukturer; bestyrelse og direktion, tilsynsråd og direktion 

eller kun en direktion. 

 

Kapitalselskaber er selvstændige skattesubjekter. Beskatning hos kapitalejerne sker først, når der 

trækkes penge ud af selskabet i form af løn eller udbytte. Beskatningen heraf kan optimeres i 

forhold til fordelingen mellem løn og udbytte. Dette kan ses ud fra sammenholdelse af 

marginalskatten. Det mest optimale er at trække løn ud til topskattegrænsen og herefter udbytte op 

til 48.300 kr. Beløb herudover vil alt andet lige være bedst at få ud som løn.  

 

Den skattepligtige indkomst opgøres ved at medtage alle skattepligtige indtægter og fratrække alle 

fradragsberettigede udgifter. Selskabsskatten beregnes med 25% af den skattepligtige indkomst. 

Hvis selskabet har skattemæssigt underskud, kan dette fremføres til modregning i fremtidige 

overskud. 
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Der kan være flere fordele ved at danne en holdingstruktur, hvilket blandt andet kan ske ved en 

aktieombytning. Der findes den skattepligtige aktieombytning og den skattefrie aktieombytning. 

Skattefri aktieombytning kan endvidere gennemføres med og uden tilladelse fra SKAT.  

 

Det er muligt med holdingstrukturen at flytte frie midler i driftsselskabet til holdingselskabet for 

derved at begrænse risikoen. Dette kan også være en fordel i forhold til et fremtidigt salg af 

driftsselskabet. Salg af datterselskaber kan ske skattefrit, og man kan samtidig undgå at køber skal 

betale ”penge for penge”.  

 

Det er modsat personselskaber forholdsvist nemt at få nye kapitalejere med i et kapitalselskab. 

Dette kan enten ske ved at nuværende ejere sælger ud af deres egne kapitalandele og derved bliver 

beskattet af aktieavance eller ved en kapitaludvidelse, hvor de nuværende kapitalejere ikke bliver 

beskattet.  

 

Det er kun muligt at omdanne et kapitalselskab til et personselskab ved, at der samtidig sker 

ophørsbeskatning i kapitalselskabet. Det vil derfor sjældent være aktuelt. Ved ophør af et 

kapitalselskab skal der opgøres en avance eller et tab, der vil blive beskattet hos kapitalejeren. 

 

Kapitalselskabet kan i mange tilfælde overdrages med succession til den nærmeste familie og visse 

medarbejdere, hvilket betyder at overdragelsen kan ske uden udløsning af skat. 

 

Likvidation af et kapitalselskab vedtages på en generalforsamling, hvor der samtidig udnævnes en 

likvidator. Når alle aktiver og passiver er realiseret og skatten er betalt, kan den resterende værdi i 

kapitalselskabet udloddes som likvidationsprovenu. Ved udbetaling i samme kalenderår, hvori 

ophøret gennemføres, beskattes provenuet fratrukket anskaffelsessummen som aktieindkomst. 

Udbetales likvidationsprovenuet derimod forud for året, hvor ophøret bliver gennemført, bliver hele 

provenuet beskattet som aktieindkomst uden modregning af anskaffelsessummen. 
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5 Analyse 

I de foregående kapitler har vi redegjort for de erhvervsretlige og skattemæssige forhold, der gør sig 

gældende for henholdsvis personselskaber og kapitalselskaber. I dette kapitel vil vi anvende den 

beskrevne teori til at analysere, hvilken betydning forskellige virksomhedstyper har for valg af 

virksomhedsform. Dette sker som tidligere nævnt ud fra 3 opstillede cases, bestående af en 

servicevirksomhed, en udlejningsvirksomhed og en handelsvirksomhed.     

 

Analysen opbygges således, at der for hver casevirksomhed er en kort beskrivelse af virksomheden, 

herunder hvilke særlige forudsætninger, der er gældende. Der foretages herefter en analyse af, om 

der er forskel på valg af virksomhedsform i forhold til det erhvervsretlige. Dernæst sammenholdes 

virksomhedsformerne ud fra forskellige skatteberegninger, hvor der for personselskaber foretages 

beregninger ud fra brugen af personskattelovens almindelige regler, virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen. Der søges herved en forklaring på den konstaterede fordeling beskrevet i 

afsnit 3.2 Skattemæssige forhold i personselskaber, af valgt beskatningsmetode. Det fremgik heraf, 

at 41% i 2005 valgte at anvende personskattelovens almindelige regler, 41% valgte 

virksomhedsordningen, og de resterende 18% valgte at anvende kapitalafkastordningen. 

Fordelingen af erhvervsdrivende med virksomheden som hovederhverv var, at 35% brugte 

personskattelovens almindelige regler, 55% anvendte virksomhedsordningen og 10% valgte 

kapitalafkastordningen.  

 

Der er for hver casevirksomhed opstillet et regnskab for henholdsvis et personselskab og et 

kapitalselskab. De primære forskelle på de to regnskabstyper er, at der i personselskabet ikke er 

omkostninger til løn og selskabsskat. Den erhvervsdrivendes ”løn” føres i stedet direkte på 

egenkapitalen som ”privat hævet”.   

 

Årets resultat er i de opstillede regnskaber lig det skattemæssige resultat. Der vil normalt skulle 

foretages skattemæssige korrektioner i forhold til eksempelvis afskrivninger, ej fradragsberettede 

omkostninger, ikke skattepligtige indtægter mv. Korrektionerne er ikke fundet relevante for 

analysen, da der skal foretages de samme korrektioner for både personselskabet og kapitalselskabet. 

  

Det er desuden forudsat, at den erhvervsdrivende ikke har nogen fradrag i personlig indkomst i form 

af pensionsindbetalinger eller lignende, ikke har kapitalindkomst udover renter og kapitalafkast fra 
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casevirksomheden, ikke har ligningsmæssige fradrag udover beskæftigelsesfradrag og ved fortsat 

drift ikke har aktieindkomst udover eventuelt udbytte fra casevirksomheden. Disse forudsætninger 

er valgt for at holde sammenligningsgrundlaget så enkelt som muligt. Eventuel ejendomsværdiskat 

af privat bolig er også udeladt af beregningerne, da denne ikke er påvirket af den øvrige indkomst, 

og derfor vil være ens i alle beregninger. 

 

Det er endvidere forudsat, at den erhvervsdrivende ikke er gift og ikke er medlem af folkekirken.  

Der vil i alle beregninger blive anvendt følgende satser og beløbsgrænser:  

 

Figur 19 Anvendte satser og beløbsgrænser 2010 2011 

Bundskat 3,67% 3,67% 
Topskat 15,00% 15,00% 

Sundhedsbidrag 8,00% 8,00% 

Kommuneskat 24,90% 24,90% 

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 8,00% 

Beskæftigelsesfradrag, maks. 13.600 kr. 4,25% 4,25% 

   

Grænse for beregning af topskat 389.900 389.900 

Personfradrag 42.900 42.900 

   

Aktieskat af indkomst under 48.300 kr. 28,00% 28,00% 

Aktieskat af indkomst over 48.300 kr. 42,00% 42,00% 

   

Virksomhedsskat og konjunkturudligningsskat 25,00% 25,00% 

Kapitalafkast 4,00% 4,00% 

Selskabsskat  25,00% 25,00% 

Kilde: www.skm.dk   

 

Kommuneskatten fastsættes i de enkelte kommuner og kan således variere en del fra kommune til 

kommune. Skatteprocenten for 2010 er eksempelvis 22,8% i Gentofte Kommune mod 27,8% i 

Langeland Kommune. Satsen for kommuneskat anført i Figur 19 er et gennemsnit af landets satser.    

 

Ved udbetaling af løn skal der normalt betales ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), hvor 

arbejdsgiveren betaler 2/3 og medarbejderen 1/3. Det samlede beløb for en fuldtidsansat udgør 270 

kr. pr. måned. Beløbet er fundet uvæsentligt for analysen, hvorfor posten er udeladt af 

beregningerne. 
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5.1 Servicevirksomhed – konsulent 

Servicevirksomheden består som tidligere nævnt af en IT konsulent. Virksomheden er bygget op 

omkring ejerens arbejdskraft og viden, og ejeren er således virksomhedens væsentligste aktiv.  

 

Der er tale om en forholdsvis enkel virksomhed. Virksomhedens aktiver består ifølge bilag 1.1 og 

1.2 af driftsmidler, herunder edb-udstyr og inventar samt debitorer og likvider. Herudover har 

virksomheden kortfristet gæld bestående af kreditorer og skyldig moms mv.  

 

Omsætningen svarer til antal produktive timer, som konsulenten har udført. Der er således ingen 

ansatte i virksomheden. Fra omsætningen trækkes vareforbrug bestående af fremmed assistance 

mv., andre eksterne omkostninger og afskrivninger, hvorefter driftsresultatet fremkommer. Da 

virksomheden ikke skylder penge til banken, er der ingen særlige renteudgifter.  

 

Årets resultat for 2010 fremgår af Figur 20. Forskellen på årets resultat for personselskabet og 

kapitalselskabet hænger sammen med, at der i kapitalselskabet er omkostninger til løn og 

selskabsskat. På trods af de forskellige resultater er egenkapitalen i begge regnskaber 305.000 kr. 

Årsagen hertil er, at der i personselskabet er foretaget private hævninger på 575.000 kr. svarende til 

forskellen på de to resultater.   

 

Figur 20 Årets resultat 2010 konsulentvirksomhed 

 Personselskab Kapitalselskab 

Resultat før løn og renter 795.500 795.500 

-Løn 0 -500.000 

Resultat før renter 795.500 295.500 

Nettorenteindtægter 4.500 4.500 

Resultat før skat 800.000 300.000 

Skat af årets resultat  0 -75.000 

Årets resultat 800.000 225.000 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.1 og 1.2 

 

Konsulenten har ved opstart indskudt 80.000 kr. kontant. Indskuddet er i kapitalselskabet bundet 

som selskabskapital. I personselskabet kan indskuddet senere hæves uden udløsning af skat.  
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Konsulenten har ingen løn ved siden af konsulentvirksomheden. Ved ophør forudsættes det, at 

konsulenten har anden personlig indkomst op til topskattegrænsen og aktieindkomst op til grænsen 

for lav beskatning. 

 

5.1.1 Erhvervsretlige forhold 

I det følgende redegøres der kort for, hvilke fordele og ulemper der kan være for konsulenten i 

forhold til, om vedkommende vælger personselskab eller kapitalselskab som virksomhedsform. 

 

5.1.1.1  Personselskab 

Det er som tidligere nævnt nemmere at stifte et personselskab end et kapitalselskab. Der er ikke de 

samme krav til stiftelsesdokument, vedtægter mv., hvorfor stiftelse kan ske uden assistance fra en 

advokat. Der er desuden ikke noget krav om kapitalindskud, hvilket ofte vil være en fordel ved 

opstart af en konsulentvirksomhed, da behovet for opstartskapital er begrænset. Konsulenten bliver 

således ikke tvunget til at binde unødvendig kapital i virksomheden. 

   

En anden fordel er, at der ikke stilles de samme krav til regnskabsudarbejdelse, som der gør for 

kapitalselskaber, og at regnskabet ikke skal offentliggøres. Når man driver en konsulentvirksomhed 

uden ansatte og som den eneste ejer, er det ret tydeligt at se ud fra regnskabet, hvad den 

erhvervsdrivende tjener. Mange vil derfor foretrække, at regnskabet ikke skal offentliggøres.     

 

Da virksomhedens væsentligste aktiv er ejerens viden, vil det være svært at sælge virksomheden, i 

hvert fald hvis ejeren ikke følger med i handlen ved efterfølgende at blive ansat, hvilket er 

gældende uanset valg af virksomhedsform. Når den erhvervsdrivende ønsker at ophøre med at være 

selvstændig, vil ophøret derfor ofte ske ved at virksomheden likvideres. Det er som tidligere nævnt 

mere enkelt at likvidere et personselskab frem for et kapitalselskab.  

 

Ejeren af et personselskab hæfter som sagt personligt for virksomhedens forpligtelser, mens 

kapitalejere i et kapitalselskab hæfter begrænset med kapitalindskuddet. Hæftelse er noget af det 

væsentligste i forhold til valg af virksomhedsform. Den personlige hæftelse vil dog ikke være så 

stor en ulempe i konsulentvirksomheden, da der ikke er nogen særlig risiko forbundet med at drive 

virksomheden. Der er ikke behov for større anskaffelser i form af eksempelvis et varelager, hvilket 

også betyder, at virksomheden ikke har nogen særlig gæld. Der kan dog opstå andre forpligtelser i 

form af erstatningskrav eller lignende fra kunder, som ikke er tilfredse med den ydede rådgivning.  
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Denne eventualforpligtelse kan dog afdækkes ved at tegne en erhvervsforsikring omfattende 

dækning af erstatningskrav. Der vil derfor ikke være nogen særlig ulempe i forhold til hæftelsen ved 

at drive konsulentvirksomheden som et personselskab. Endvidere undgår konsulenten at skulle 

offentliggøre sit årsregnskab. 

  

5.1.1.2 Kapitalselskab 

Stiftelse af et kapitalselskab vil som sagt være mere omfattende end stiftelse af et personselskab. 

Der er dog tale om en ret enkel virksomhed med kun en ejer, hvorfor stiftelsen kan ske forholdsvis 

let. Man vil alligevel ofte have brug for en advokat til udarbejdelse af stiftelsesdokument og 

vedtægter, eller alternativt sørge for de formelle krav i forhold til køb af et skuffeselskab. Der vil 

derfor ofte være flere omkostninger forbundet med stiftelse af et kapitalselskab sammenlignet med 

stiftelse af et personselskab.  

 

Der vil desuden som udgangspunkt være flere administrative omkostninger ved at drive 

konsulentvirksomhed som kapitalselskab, da kravene for regnskabsudarbejdelse er større. 

Forskellen vil dog ikke være væsentlig, da denne størrelse virksomhed ikke er omfattet af 

revisionspligt og samtidig ikke har store kreditorer eller lignende, der vil kræve at regnskabet bliver 

revideret. Personselskaber er ikke omfattet af de samme regnskabskrav, men til gengæld vil det ofte 

være nødvendigt at få hjælp af en revisor til opgørelse af den personlige skat i forhold til 

optimering, herunder anvendelse af virksomhedsordningen.  

 

En af fordelene ved at drive konsulentvirksomhed via et kapitalselskab er, at man i forhold til 

omverdenen, til tider vil stå stærkere, særligt ved samarbejde med udenlandske 

forretningsforbindelser. Dette skyldes som tidligere nævnt, at udenlandske forretningsforbindelser 

har mere kendskab til denne virksomhedsform, hvilket giver mere tillid. 

 

En anden fordel ved at vælge denne virksomhedsform er, at det er nemmere at udvide ejerkredsen, 

da dette blot kan ske ved en kapitaludvidelse. Hvis man ønsker at udvide ejerkredsen i et 

personselskab, vil man ofte først vælge at omdanne virksomheden til et kapitalselskab for at undgå, 

at udvidelsen udløser skat. Først herefter kan man udvide ejerkredsen ved en kapitaludvidelse.   

 



77 
 

5.1.2 Skattemæssige forhold 

I det følgende foretages en analyse af de skattemæssige forskelle, der er for konsulenten i forhold til 

at drive virksomheden som personselskab eller kapitalselskab.   

 

De to virksomhedsformer sammenlignes ud fra et beregnet rådighedsbeløb efter skat for 

konsulenten, både ved løbende drift og ved ophør. Med rådighedsbeløb forstås det beløb, 

konsulenten har til sig selv efter skat.  

 

For at kunne foretage denne sammenligning er det fundet nødvendigt at virksomheden, uanset 

virksomhedsform, har det samme rådighedsbeløb, svarende til årets nettobevægelse, på 

egenkapitalen. Dette sker ved at udbetalt løn i kapitalselskabet svarer til privat hævet i 

personselskabet fratrukket selskabsskat. Egenkapitalen vil således være ens i de to 

virksomhedsformer.  

 

I det tilfælde, hvor kapitalejeren udover løn også får udbytte fra selskabet, nedsættes lønnen med 

den beregnede selskabsskat og udloddet udbytte inklusiv udbytteskat. Virksomhedens 

rådighedsbeløb fremgår af Figur 21, hvor ”SEL” omfatter kapitalselskabet. 

  

Figur 21 Virksomhedens rådighedsbeløb 2010

   PSL  VSO  KAO  SEL  

 Årets resultat før skat og løn  800.000 800.000 800.000 800.000  

 - Privat hævet  -575.000 -575.000 -575.000 0  

 - Løn   0 0 0 -500.000  

  225.000 225.000 225.000 300.000  

 - Selskabsskat  0 0 0 -75.000  

 Virksomhedens rådighedsbeløb i alt 225.000 225.000 225.000 225.000  

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.5     

 

5.1.2.1 Personselskab 

I dette afsnit beregnes skatten for 2010 ved brug af henholdsvis personskattelovens almindelige 

regler, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, herunder anvendelse af konjunktur-

udligningsordningen.  

 

Ud fra de opstillede retningslinjer i afsnit 3.2.4 Sammenfatning af beskatningsmodeller, er det en 

fordel at anvende personskattelovens almindelige regler i forhold til at konsulentvirksomheden har 
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nettorenteindtægter, da renteindtægterne her vil blive beskattet som kapitalindkomst, hvoraf der 

ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Anvender man i stedet virksomhedsordningen, skal der betales 

arbejdsmarkedsbidrag af renteindtægterne, da disse beskattes som personlig indkomst. Dette 

udlignes dog mere eller mindre af det beregnede kapitalafkast. Det er således afgørende, hvor store 

renteindtægter man har, sammenholdt med det beregnede kapitalafkast. Forholdet vil nok ikke være 

så afgørende her, da hverken nettorenteindtægter eller kapitalafkastgrundlaget er særligt stort.  

 

Det afgørende er derimod, at årets resultat i konsulentvirksomheden er over grænsen for topskat. 

Årets private hævninger er samtidig mindre end det skattepligtige resultat. Der er derfor mulighed 

for at udskyde en del af skatten ved at opspare overskud i virksomhedsordningen eller ved at bruge 

kapitalafkastordningen med konjunkturudligningsordningen. Det forventes derfor, at det på kort sigt 

bedst kan betale sig at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen med 

konjunkturudligningsordningen. Skatteberegningen for de forskellige muligheder gennemgås 

nedenfor.  

 

Personskattelovens almindelige regler 

Beskatning efter personskattelovens almindelige regler sker som tidligere nævnt ved, at årets 

skattepligtige resultat før renter beskattes som personlig indkomst, og årets nettorenteindtægter 

beskattes som kapitalindkomst. Opgørelse af den skattepligtige indkomst fremgår af Figur 22. 

Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,25% af arbejdsindkomsten på 795.500 kr. Fradraget er dog 

begrænset til et maksimumfradrag på 13.600 kr.   

 

Figur 22 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter PSL 2010 
 Før AM-bidrag  
Personlig indkomst fra virksomhed  795.500 731.860

Personlig indkomst i alt efter AM 731.860

   
Kapitalindkomst fra virksomhed 4.500

Kapitalindkomst i alt  4.500

  
Beskæftigelsesfradrag  -13.600

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600

   

Skattepligtig indkomst 722.760

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.3  
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Årets beregnede skat og arbejdsmarkedsbidrag fremgår af Figur 23. Bundskatten beregnes af den 

personlige indkomst tillagt den positive kapitalindkomst. Topskatten beregnes af den del af den 

personlige indkomst, som overstiger grænsen på 389.900 kr. Den positive kapitalindkomst medgår 

ikke i beregningen af topskat, da beløbet er under bundgrænsen på 40.000 kr. 

  

Figur 23 Skatteberegning efter PSL 2010 

Bundskat 3,67% 27.024

Topskat 15% af personlig indkomst over 389.900 kr. 51.294

Nedslag for beskatning over 51,5% -239

Sundhedsbidrag 8% 57.821

Kommuneskat 24,9% 179.967

Skatteværdi af personfradrag, sats for bundskat -1.574

Skatteværdi af personfradrag, sats for sundhedsbidrag -3.432

Skatteværdi af personfradrag, sats for kommuneskat -10.682

Årets skat  300.179

Årets arbejdsmarkedsbidrag 8% 63.640

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.4 

 

Skatteprocenterne for bund-, top- og kommuneskat samt sundhedsbidrag overstiger 51,5%, hvorfor 

beregningen af topskat nedsættes med den overstigende skatteprocent (0,07%), svarende til et 

nedslag på 239 kr.  

 

Sundhedsbidraget og kommuneskatten beregnes af den skattepligtige indkomst. I de beregnede 

skatter fratrækkes skatteværdien af personfradraget på 42.900 kr., hvorefter årets samlede skat kan 

opgøres til 300.179 kr. Årets arbejdsmarkedsbidrag beregnes af den personlige indkomst før 

arbejdsmarkedsbidrag. 

 

Virksomhedsordningen 

Ved brug af virksomhedsordningen beskattes årets resultat efter renter som personlig indkomst.  

Kapitalafkastgrundlaget primo er jf. bilag 1.1 opgjort til 80.000 kr., svarende til den indskudte 

kapital ved opstart. Heraf beregnes kapitalafkastet med 4% svarende til 3.200 kr. Dette flyttes fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst, hvilket er illustreret i Figur 24.   
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Figur 24 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter VSO 2010  
 Før AM-bidrag  
Personlig indkomst fra virksomhed  500.000 460.000

Kapitalafkast -3.200 -2.944

Personlig indkomst i alt efter AM 457.056

   
Kapitalafkast 3.200

Kapitalindkomst i alt  3.200

  
Beskæftigelsesfradrag  -13.600

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600

   

Skattepligtig indkomst 446.656

Indkomst til virksomhedsbeskatning 300.000

Opgørelse af skatten i VSO 

Skat af skattepligtig indkomst 158.179

Skat af virksomhedsindkomst   75.000

Arbejdsmarkedsbidrag   39.744

Samlet beregnet AM og skat 272.923

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.3 og 1.4 
 

Da årets hævninger er mindre end det skattepligtige resultat, er der mulighed for at lave opsparet 

overskud og herved udskyde en del af skatten. Det er særligt en fordel, da årets resultat er over 

grænsen for topskat. Der er hævet 575.000 kr. af årets resultat på 800.000 kr. Der kan således 

opspares 225.000 kr. Virksomhedsindkomsten svarende til opsparet overskud inklusiv 

virksomhedsskat bliver således 300.000 kr. Som det ses af Figur 24, beskattes de resterende 

500.000 kr. som personlig indkomst.  

 

Skatten beregnes på samme måde som ved brug af personskattelovens almindelige regler. Den 

eneste forskel er, at der ved brug af virksomhedsordningen beregnes virksomhedsskat af det 

opsparede overskud, også kaldet virksomhedsindkomsten. Virksomhedsskatten udgør som tidligere 

nævnt 25%. Den beregnede skat og arbejdsmarkedsbidrag fremgår af Figur 24.    

 

Ved brug af virksomhedsordningen skal man som tidligere nævnt opgøre en indskudskonto ved 

indtræden i ordningen og efterfølgende hvert år. Indskudskontoen primo 2010 svarer til det kontante 

indskud på 80.000 kr., hvilket er identisk med det opgjorte kapitalafkastgrundlag. Der er ingen 

bevægelser på indskudskontoen i 2010, hvorfor kontoen ultimo er lig primo. Da indskudskontoen er 

positiv, skal der ikke beregnes rentekorrektion.    
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For at kunne sammenligne den beregnede skat ved brug af henholdsvis personskattelovens 

almindelige regler, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, skal der tages hensyn til den 

udskudte skat af henholdsvis opsparet overskud og konjunkturudligningshenlæggelse. Den 

udskudte skat beregnes under forudsætning af, at den erhvervsdrivende ophører med at drive 

selvstændig erhvervsvirksomhed og i stedet bliver ansat til en løn over topskattegrænsen. Den 

udskudte skat svarer således til den maksimale beskatning, hvorfor denne beregnes som 

marginalskatten opgjort i Figur 16 (55,38%) af opsparet overskud brutto. Hertil fratrækkes den 

tidligere betalte virksomhedsskat. Beregning af udskudt skat fremgår af Figur 25.   

 

Figur 25 Udskudt skat af opsparet overskud  

Skat af opsparet overskud brutto, 55,38% af 300.000 166.140 

- Tidligere betalt virksomhedsskat -75.000 

Udskudt skat  91.140 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Hæverækkefølgen for konsulentvirksomheden fremgår af Figur 26. Ved ophør ud fra de førnævnte 

forudsætninger hæves hele egenkapitalen på 305.000 kr. Beløbet består af hævning af tidligere 

opsparet overskud netto og saldo på indskudskontoen. Førstnævnte hævning beskattes som 

personlig indkomst, mens hævning på indskudskontoen er skattefri.   

 

Figur 26 Hæverækkefølge 2010 Ved ophør 

1. Beløb til dækning af virksomhedsskat 75.000 0 

2. Årets kapitalafkast 3.200 0 

3. Årets resterende overskud 496.800 0 

4. Konto for opsparet overskud 0 225.000 

5. Indestående på indskudskontoen 0 80.000 

 575.000 305.000 

Kilde: Egen tilvirkning   

  

Kapitalafkastordningen 

Ved brug af kapitalafkastordningen beskattes årets resultat før renter som personlig indkomst, og 

årets nettorenteindtægter beskattes som kapitalindkomst. Som ved brug af virksomhedsordningen er 

det muligt at beregne et kapitalafkast, der flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst. 

Virksomhedens aktiver består primo af det kontante indskud. Likvider medtages ikke i opgørelsen 

af kapitalafkastgrundlaget ved brug af kapitalafkastordningen, hvorfor grundlaget primo 2010 er 0 
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kr. Der beregnes derfor ikke kapitalafkast i 2010. Årets beregnede skat svarer derfor til den 

beregnede skat ved brug af personskattelovens almindelige regler.   

 

Ved at anvende konjunkturudligningsordningen har man, som ved brug af virksomhedsordningen, 

mulighed for at udskyde en del af beskatningen. Det er muligt at henlægge op til 25% af årets 

resultat før renter. Det er for konsulenten derfor muligt at henlægge op til 25% af 795.500 kr., 

svarende til 198.875 kr. Årets resultat, der beskattes som personlig indkomst, nedsættes således med 

henlæggelsen, og i stedet beregnes der en konjunkturudligningsskat udgørende 25% af 

henlæggelsen. Opgørelse af den skattepligtige indkomst fremgår af Figur 27.    

 

Figur 27 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter KAO, konjunk. 2010

 Før AM-bidrag  
Personlig indkomst fra virksomhed  596.625 548.895

Personlig indkomst i alt efter AM 548.895

   
Kapitalindkomst fra virksomhed 4.500

Kapitalindkomst i alt  4.500

  
Beskæftigelsesfradrag  -13.600

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600

   

Skattepligtig indkomst 539.795

Indkomst til virksomhedsbeskatning 198.875

Opgørelse af skatten i KAO, konjunk.   

Skat af skattepligtig indkomst 205.951

Skat af virksomhedsindkomst   49.719

Arbejdsmarkedsbidrag   47.730

Samlet beregnet AM og skat 303.400

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.3 og 1.4 
 

Som det ses af figuren henlægges der det maksimale, svarende til 25% af årets resultat før renter, 

hvilket skattemæssigt er det optimale i forhold til at spare topskat. Den beregnede skat og 

arbejdsmarkedsbidrag fremgår af Figur 27. 

 

Henlæggelsen fratrukket konjunkturudligningsskat skal bindes på en bankkonto. Det skal derfor 

vurderes, om der er likviditet til at bruge ordningen. Der er ultimo 2010 en likvid beholdning i 

konsulentvirksomheden på 260.000 kr. Alt efter hvordan saldoen har udviklet sig frem til fristen for 
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indsendelse af selvangivelsen, vil der alt andet lige være midler til at anvende ordningen. Alternativt 

kan man i skatteberegningen vælge at henlægge et mindre beløb end det maksimale.   

 

Der skal som sagt ved brug af kapitalafkastordningen tages højde for den udskudte skat af 

konjunkturudligningshenlæggelsen. Den udskudte skat opgøres ud fra de anførte forudsætninger 

under virksomhedsordningen og fremgår af Figur 28. 

 

Figur 28 Udskudt skat af konjunkturudligningshenlæggelse  

Skat af henlæggelse brutto, 55,38% af 198.875 110.138 

- Tidligere betalt virksomhedsskat -49.719 

Udskudt skat  60.419 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

5.1.2.2  Kapitalselskab 

For kapitalselskabet sker beskatningen af årets skattepligtige resultat i selskabet. Selskabet skal 

betale 25% i selskabsskat af årets skattepligtige resultat. 

 

Konsulenten skal kun beskattes, såfremt vedkommende får penge fra kapitalselskabet i form af løn 

eller udbytte. Konsulenten får som udgangspunkt 500.000 kr. i løn fra selskabet. Lønnen beskattes 

som personlig indkomst. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fratrækkes 

beskæftigelsesfradraget, som er beregnet til det maksimale på 13.600 kr.  

 

Lønnen på 500.000 kr. er større end grænsen for topskat. Der skal derfor som udgangspunkt betales 

topskat af ca. 70.000 kr., opgjort som forskellen mellem løn efter arbejdsmarkedsbidrag og 

bundgrænsen. For at undgå denne beskatning, eller i hvert fald minimere den, kan man vælge at få 

en del af pengene ud af selskabet som udbytte. Forholdet er nærmere beskrevet i afsnit 4.2.1.3 Løn 

kontra udbytte. Som det fremgår af afsnittet, er det mest optimalt at trække løn ud op til 

topskattegrænsen og herefter udbytte til grænsen for lav beskatning. Ønsker man at hæve 

yderligere, vil det som hovedregel være mest optimalt, at dette sker som lønudbetaling.  

 

Den del, der udbetales som løn, er en omkostning i kapitalselskabets regnskab, hvilket betyder at 

posten reducerer beregningen af selskabsskat. Udbytte modregnes derimod direkte på egenkapitalen 

eller i resultatfordelingen efter skat. Såfremt konsulenten vælger at få en del af lønnen udbetalt som 

udbytte, mister kapitalselskabet således en fradragsværdi i forhold til beregning af selskabsskatten, 
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hvorefter årets skat stiger. Der skal derfor tages hensyn til dette ved fordelingen af løn og udbytte. 

Kapitalselskabets rådighedsbeløb opgøres i Figur 29.  

 

Figur 29 Kapitalselskabets rådighedsbeløb 2010

   Løn Løn/ udbytte 

    Rest udbytte Rest løn 

Årets resultat før skat og løn 800.000 800.000 800.000  

- Løn   -500.000 -423.800 -435.600  

  300.000 376.200 364.400  

- Selskabsskat  -75.000 -94.050 -91.100  

- Udbytte  0 -57.150 -48.300  

Virksomhedens rådighedsbeløb i alt 225.000 225.000 225.000  

Udbetalt til kapitalejer før skat 500.000 480.950 483.900 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.5    

 

Ved udbetaling af løn til topskattegrænsen og det resterende beløb som udbytte mister 

kapitalselskabet, i forhold til at det hele udbetales som løn, et fradrag på 76.200 kr., svarende til en 

skatteværdi på 19.050 kr. Den mindre lønudbetaling fratrukket mistet skatteværdi udgør årets 

udbytte på 57.150 kr.  

 

Udbetales der i stedet udbytte til bundgrænsen og det resterende som løn, mister selskabet kun et 

fradrag på udbytte gange 75% lig 64.400 kr., hvilket svarer til en skatteværdi på 16.100 kr.  

 

Som det fremgår af Figur 29, vil kapitalejerens rådighedsbeløb før skat være størst ved udelukkende 

at udbetale løn. Dette hænger sammen med, at der i opgørelserne med kombineret løn og udbytte 

tages højde for selskabets mistede skatteværdi, hvilket også forklarer, at rådighedsbeløbet før skat 

bliver mindst, i det tilfælde hvor der udbetales mest udbytte. 

 

Opgørelsen er lidt forenklet i forhold til virkeligheden, da beskatning af udbytte hos kapitalejeren 

som regel er forskudt et år i forhold til det pågældende regnskabsår. Ordinært udbytte for 

regnskabsåret pr. 31/12 2010 vedtages på generalforsamlingen i 2011, i forbindelse med 

godkendelse af årsregnskabet. Udbytte beskattes hos kapitalejeren i det år, hvor det vedtages, 

hvorfor udbyttet først skal med på den personlige selvangivelse for 2011.  
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Kapitalselskabet har pligt til at betale aconto udbytteskat af udloddet udbytte på 28%, hvilket også 

først sker i 2011. Løn og udbytte forudsættes at være på samme niveau fra år til år, hvorfor 

forholdene ikke er fundet relevante at behandle nærmere.  

 

Kapitalejerens rådighedsbeløb efter skat er opgjort i Figur 30, hvor skatteberegningen for løn og 

løn/udbytte er illustreret. Det ses af beregningen, at der ved udbetaling af løn op til 

topskattegrænsen og resten som udbytte ikke beregnes topskat, men i stedet beregnes der aktieskat 

på 42%.    

 

Figur 30 Skatteberegning og privat rådighedsbeløb SEL 2010 Løn/udbytte 

 Løn Rest udbytte Rest løn 

Bundskat 3,67% 16.882 14.309 14.708 

Topskat 15% af personlig indkomst over 389.900 kr. 10.515 0 1.628 

Nedslag for beskatning over 51,5% -49 0 -8 

Sundhedsbidrag 8% 35.712 30.104 30.972 

Kommuneskat 24,9%  111.154 93.698 96.401 

Aktieskat 42% 0 3.717 0 

Aktieskat 28% 0 13.524 13.524 

Skatteværdi af personfradrag, sats for bundskat -1.574 -1.574 -1.574 

Skatteværdi af personfradrag, sats for sundhedsbidrag -3.432 -3.432 -3.432 

Skatteværdi af personfradrag, sats for kommuneskat -10.682 -10.682 -10.682 

Årets skat  158.525 139.663 141.536 

   

Årets arbejdsmarkedsbidrag 40.000 33.904 34.848 

Årets skat og arbejdsmarkedsbidrag i alt 198.525 173.567 176.384 

Udbetalt til kapitalejer efter skat 301.475 307.383 307.516 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.4 og 1.6   

 

Rådighedsbeløbet efter skat er stort set ens i forhold til, om man vælger at få det resterende beløb 

over topskattegrænsen og over bundgrænsen for lave aktiebeskatning ud som løn eller udbytte. Det 

giver dog et minimalt større rådighedsbeløb at trække det resterende beløb ud som løn, hvilket er i 

overensstemmelse med de tidligere opgjorte marginalskatter.  

 

Der er derimod en forskel på hele 6.000 kr. i rådighedsbeløbet efter skat i forhold til, om man får 

hele beløbet ud som løn eller vælger at optimere ved at udbetale en del af beløbet som udbytte. 
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Som ved brug af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen med tilvalg af konjunktur-

udligningsordningen forekommer der en udskudt skat i kapitalselskabet. Såfremt kapitalejeren 

vælger at likvidere selskabet, bliver vedkommende som udgangspunkt beskattet af avancen på 

kapitalandele opgjort som egenkapitalen fratrukket anskaffelsessummen. Beregningen af udskudt 

skat fremgår af Figur 31.   

 

Figur 31 Udskudt skat af anparter i kapitalselskabet 

Egenkapital ultimo 2010 305.000 

- Anskaffelsessum  -80.000 

Avance 225.000 

Udskudt skat, 42% af avance   94.500 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

5.1.2.3 Sammenligning af beskatningsmodeller for servicevirksomheden 

Vælger konsulenten at drive virksomhed i personlig regi, er der skattemæssigt mulighed for at 

anvende personskattelovens almindelige regler eller vælge at anvende virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen, herunder optimering ved opsparing af overskud eller anvendelse af 

konjunkturudligningsordningen.  

 

Såfremt konsulenten i stedet vælger at drive virksomheden via et kapitalselskab, beskattes 

konsulenten af det beløb, der trækkes ud af selskabet, enten i form af løn eller udbytte. Konsulenten 

får jævnfør Figur 30 det største rådighedsbeløb efter skat ved at få udbetalt udbytte op til grænsen 

for lav udbyttebeskatning og resten ud som løn. Denne fordeling anvendes derfor ved 

sammenligning med de øvrige muligheder.   

 

Der vil i det følgende ske sammenligning af privat rådighedsbeløb ved henholdsvis løbende drift og 

ophør. Konsulentens rådighedsbeløb for 2010 ved drift fremgår af Figur 32. Det beregnede 

rådighedsbeløb opgøres som privat hævet eller løn/udbytte fratrukket årets beregnede private skat 

og arbejdsmarkedsbidrag.    
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Figur 32 Privat rådighedsbeløb 2010, løbende drift    

  PSL  VSO  VSO  KAO  KAO    SEL  

    Opsparing     Konjunk.    

 Løn/udbytte/hævet  575.000 575.000 575.000 575.000  575.000  483.900 

 - Beregnet AM-bidrag og skat  -363.819 -364.063 -272.923 -363.819  -303.400  -176.384 

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 211.181 210.937 302.077 211.181  271.600  307.516 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.6       

 

Ved brug af personskattelovens almindelige regler fås et højere rådighedsbeløb end ved brug af 

virksomhedsordningen uden opsparet overskud. Forholdet skyldes, at virksomhedens renteindtægter 

er større end det beregnede kapitalafkast. Den del af årets resultat, der beskattes som 

kapitalindkomst, er således større ved brug af personskattelovens almindelige regler end ved brug af 

virksomhedsordningen, hvilket medfører et lavere beregnet arbejdsmarkedsbidrag samt besparelse i 

topskatten. Der er dog her tale om en minimal forskel i de to beregnede rådighedsbeløb, men 

forskellen bekræfter tidligere beskrevne retningslinjer for valg af beskatningsmetode.      

 

Som tidligere nævnt kan det for konsulenten være en fordel at udskyde en del af beskatningen ved 

opsparing af overskud i virksomhedsordningen. Konsulenten vil herved jævnfør Figur 32 få et 

privat rådighedsbeløb, der er ca. 90.000 kr. større end ved brug af personskattelovens almindelige 

regler eller ved brug af virksomhedsordningen uden opsparet overskud. Til gengæld opstår der en 

udskudt skat, der skal betales når konsulenten vælger at lade det opsparede overskud blive beskattet, 

hvilket ofte vil ske ved ophør eller i et år med mindre overskud.  

 

I første omgang er der tale om en udskydelse af beskatningen, hvilket giver en likviditetsmæssig 

fordel i virksomheden. Om der samtidig sker besparelse i skatten afhænger af, om der i det eller de 

år, hvor det opsparede overskud beskattes, er øvrig indkomst op til topskattegrænsen. Det optimale 

er selvfølgelig, at konsulenten kan ”hæve” det opsparede overskud i år med mindre indkomst for 

derved samlet at betale mindre eller ingen topskat. 

 

Ved brug af kapitalafkastordningen opgøres kapitalafkastgrundlaget for 2010 som sagt til 0 kr. jf. 

bilag 1.1. Det private rådighedsbeløb er derfor som udgangspunkt identisk med rådighedsbeløbet 

opgjort ved brug af personskattelovens almindelige regler. Da kapitalafkastordningen er en smule 

mere besværlig at anvende end personskattelovens almindelige regler, vil denne mulighed derfor 

ikke være aktuel.  
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Det kan i stedet være en fordel at bruge ordningen med tilvalg af konjunkturudligningsordningen 

for herved at udskyde en del af beskatningen. Denne mulighed giver et større rådighedsbeløb end 

ved brug af personskattelovens almindelige regler, men ordningen kan ikke følge med 

virksomhedsordningen der giver et større rådighedsbeløb på ca. 30.000 kr., hvilke fremgår af Figur 

32. Årsagen hertil er, at henlæggelsen ved brug af konjunkturudligningsordningen er begrænset til 

25% af årets resultat før renter. Til sammenligning udgør opsparet overskud i 

virksomhedsordningen 38% af resultatet før renter.  

 

Et er formålene med virksomhedsordningen er at ensrette beskatningen i forhold til at drive 

virksomhed i personligt regi og i kapitalselskabsform. Det private rådighedsbeløb burde derfor i de 

to tilfælde være nogenlunde ens. Det private rådighedsbeløb ved brug af virksomhedsordningen 

med opsparet overskud udgør jf. Figur 32, 302.077 kr., mens det ved drift via et selskab giver 

301.475 kr. ved udelukkende at få udbetalt løn. Sidstnævnte rådighedsbeløb fremgår af Figur 30. 

Den minimale forskel på de to rådighedsbeløb skyldes, at der ved brug af virksomhedsordningen 

flyttes en del af årets resultat til beskatning som kapitalindkomst, mens hele indkomsten fra 

kapitalselskabet beskattes som personlig indkomst, hvilket giver et højere beregningsgrundlag for 

arbejdsmarkedsbidrag og topskat. 

 

Sammenholdes det beregnede rådighedsbeløb ved brug af virksomhedsordningen i stedet med det 

opgjorte rådighedsbeløb ved optimal fordeling af løn og udbytte fra kapitalselskabet ses det, at der 

her er en lidt større forskel mellem rådighedsbeløbene, dog kun ca. 5.000 kr. Årsagen hertil er den 

forholdsvise lave beskatning af udbyttet på 48.300 kr., som beskattes med 46% mod en 

marginalskat for personlig indkomst på ca. 56%. 

 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at den mest optimale løsning på kort sigt er enten at drive 

virksomhed i personlig regi og anvende virksomhedsordningen, herunder optimere med opsparet 

overskud, eller drive konsulentvirksomhed via et kapitalselskab og her optimere i forhold til 

udbetaling af løn og udbytte. 

 

På lidt længere sigt skal der tages højde for den udskudte skat af opsparet overskud, 

konjunkturudligningshenlæggelse samt avance på kapitalandelene. Den udskudte skat opgøres 

under forudsætning af, at konsulenten ophører med at drive virksomhed med udgangen af 2010 og 

samtidig har anden indkomst op til grænsen for topskat. Det forudsættes endvidere, at konsulenten i 
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ophørsåret har anden aktieindkomst op til grænsen for lav beskatning. Det private rådighedsbeløb 

ved ophør fremgår af Figur 33.  

 

Figur 33 Privat rådighedsbeløb ophør/ udskudt skat 

  PSL  VSO  VSO  KAO KAO  SEL 

    Opsparing  Konjunk.  
 Udbetalt, egenkapital  305.000 305.000 305.000 305.000  305.000  305.000 

 - Aktieskat 42%   0 0 0 0  0  -94.500 

 - Skat af opsparet overskud 55,38%  0 0 -166.140 0  0  0 

 - Skat af henlæggelse 55,38%   0 0 0 0  -110.138  0 

 + Betalt virksomhedsskat  0 0 75.000 0  49.719  0 

 Privat rådighedsbeløb ophør i alt 305.000 305.000 213.860 305.000  244.581  210.500 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.6       

 

Konsulenten får i alle tilfælde udbetalt 305.000 kr. før skat, svarende til det oprindelige indskud på 

80.000 kr. tillagt årets resultat for 2010, der er overført til egenkapitalen. Ved brug af 

personskattelovens almindelige regler samt ved brug af virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen uden opsparet overskud eller henlæggelse er der ingen udskudt skat, hvorfor 

det private rådighedsbeløb ved ophør består af de 305.000 kr. 

 

Den udskudte skat af henholdsvis opsparet overskud, konjunkturudligningshenlæggelse og avance 

på kapitalandelene fremgår af Figur 25, Figur 28 og Figur 31. 

 

Det større rådighedsbeløb beregnet ved drift udlignes således mere eller mindre ved ophør, når den 

udskudte skat kommer til betaling. Det samlede rådighedsbeløb ved både drift og ophør opgøres i 

Figur 34. 

 
Figur 34 Samlet rådighedsbeløb, privat 

  PSL  VSO  VSO  KAO KAO  SEL 

   Opsparing  Konjunk.  

Rådighedsbeløb drift 211.181 210.937 302.077 211.181 271.600  307.516 

Rådighedsbeløb ophør  305.000 305.000 213.860 305.000 244.581  210.500 

Privat rådighedsbeløb i alt  516.181  515.937 515.937 516.181 516.181  518.016 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 1.6       

 

Som det ses af figuren, er det samlede rådighedsbeløb stort set ens for alle beskatningsmuligheder. 
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Fordelene ved udskydelse af skat kommer dog ikke rigtig til udtryk i beregningerne i forhold til at 

kunne udskyde beskatningen til år med mindre indkomst, for herved at spare topskat og høj 

aktiebeskatning. 

 

En anden fordel, der ikke indgår i beregningerne, er den større likviditet i virksomheden ved 

udskydelse af en del af beskatningen. Den ekstra likviditet vil alt andet lige give et afkast i 

virksomheden. Ydermere bliver den udskudte skat ikke forrentet.   

 

Det vil derfor på trods af den beregnede udskudte skat, også på længere sigt være den mest optimale 

løsning rent skattemæssigt at drive virksomhed i personligt regi og anvende virksomhedsordningen, 

herunder optimere med opsparet overskud, eller drive konsulentvirksomhed via et kapitalselskab og 

her optimere i forhold til udbetaling af løn og udbytte.  

 

5.2 Udlejningsvirksomhed – Ejendom  

Udlejningsvirksomheden som tidligere præsenteret, er en af tre casevirksomheder. Scenariet 

omkring opstart af virksomhed vil blive gennemgået ud fra de forskellige muligheder for valg af 

virksomhedsform.    

 

Udlejningsvirksomheden er en udlejningsejendom, bestående af en enkelt etageejendom. Her er det 

ejendommen, der er det primære aktiv, og der kræves ikke den store arbejdsindsats fra udlejerens 

side.  

 

Ejendommen der er indskudt, er i dette tilfælde arvet og derfor indskydes der ikke stor gæld i 

forbindelse med opstart af virksomheden, hvilket ellers ville være normalt for denne type 

virksomhed. Udlejningsvirksomheden er startet primo 2010. Ejendommen er fuldt udlejet til privat 

beboelse, og værdien af ejendommen er forblevet uændret fra primo 2010 til 2011. Der er ikke 

nogen ansatte i virksomheden, og alt viceværtarbejde bliver købt af eksterne viceværtfirmaer.  

 

Udlejeren er fuldt beskæftiget som lønmodtager andetsteds. Udlejeren har en indkomst fra sit 

lønmodtagerjob på 500.000 kr. om året. Udlejeren er endvidere ugift og ikke medlem af 

folkekirken. Udlejeren har ingen ligningsmæssige fradrag udover beskæftigelsesfradrag og desuden 

ingen privat kapitalindkomst. Virksomhedens resultat ses i Figur 35. 
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Figur 35 Regnskabstal udlejningsejendom   

  2010  2011 

Resultat før renter 79.500 79.500
Renteindtægter 500 500
Renteudgifter -5.000 -5.000

Skattepligtigt resultat 75.000 75.000

Egenkapital 1.800.000 1.800.000
Kilde: bilag 2.1 og 2.2  

 

Resultatet i denne virksomhedstype er ofte meget stabilt når alt er udlejet, og dette er derfor 

forudsat her. Ovenstående figur viser resultatudviklingen for 2010 og 2011.  

 

5.2.1 Erhvervsretlige forhold 

I det følgende foretages en analyse af, hvordan den forskellige lovgivning for personselskaber og 

kapitalselskaber påvirker stiftelse og drift af en udlejningsejendom. 

 

5.2.1.1 Personselskab 

En udlejningsejendom er som hovedregel en selvstændig erhvervsvirksomhed51. Den kan derfor 

ikke blive betragtet som en hobbyvirksomhed.  

 

Denne type af virksomhed behøver ikke et CVR. nr., medmindre der er ansat en vicevært, eller der 

er tale om erhvervsudlejning med frivillig momsregistrering. Da der er tale om udlejning til rent 

boligformål, kan ejendommen ikke blive momsregisteret. Der er heller ikke ansat nogen i 

virksomheden hvilket er endnu en grund til at virksomheden ikke behøver at blive registeret hos 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

 

Udlejningsvirksomheden skal også overholde den almindelige erhvervsretlige lovgivning, herunder 

aftale- og bogføringsloven. Dette betyder blandt andet, at der skal opbygges et bogholderi mv. som 

led i god bogføringsskik. Der er som udgangspunkt ikke krav om noget regnskab, udover hvad 

mindstekravsbekendtgørelsen foreskriver.  

 

Udlejeren hæfter for virksomhedens forpligtigelser. Det er meget brugt at køre 

udlejningsvirksomheder i privatregi, da der normalt ikke er den helt store risiko, såfremt man har en 

enkelt eller to ejendomme.  

                                                 
51 Jf. Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit E.A.4.1, dog med undtagelse af PSL § 4 stk. 1 nr. 10. 
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5.2.1.2 Kapitalselskab 

Ved at drive udlejningsejendommen i kapitalselskabsform skal der stiftes et kapitalselskab, eller der 

skal bruges et ”skuffeselskab”. Der skal endvidere udarbejdes vedtægter og vælges en 

ledelsesstruktur. Dette vil for de fleste betyde udgifter til advokat og eventuelt en revisor i 

forbindelse med stiftelsen. 

 

I dette tilfælde vil et anpartsselskab være en fordel, da der ikke er krav om mere end en direktion. 

Det vil også betyde, at der ikke skal bindes større selskabskapital på egenkapital end 80.000 kr. Der 

er heller ikke tale om et marked, hvor det er mere anvendeligt og anset at have et aktieselskab.  

 

Ved opstart af udlejningsvirksomheden indskydes værdier for 1.800.000 kr. Det er valgt, at hele 

indskuddet bindes som selskabskapital for at kunne sammenligne med den anden virksomhedstype. 

Det er dog ikke nødvendigt at binde mere end 80.000 kr. som selskabskapital, hvorefter resten vil 

være overkurs ved stiftelse. 

 

Hæftelsen for udlejeren vil her ikke være større end den indskudte kapital. Der er ikke de store lån 

eller mellemværender med banken, og for realkreditlånet er der stillet sikkerhed i ejendommen, 

hvorfor der ikke er brug for yderligere sikkerhed, stillet af kapitalejeren.  

 

Udlejningsvirksomheden skal følge reglerne i selskabsloven og andre almindelige erhvervsretlige 

love, herunder aftale-, årsregnskabs- og bogføringsloven. Der skal også her opbygges et bogholderi 

mv. som led i god bogføringsskik. Der skal også udarbejdes et regnskab efter reglerne i 

årsregnskabsloven, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Regnskabet bliver 

offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.       

 

5.2.2 Skattemæssige forhold 

Der foretages en analyse af, hvordan udlejningsvirksomheden påvirkes af den forskellige 

lovgivning for beskatning af personselskaber og kapitalselskaber. Dette vil ske ud fra en 

sammenligning af rådighedsbeløb for ejeren.  

 

5.2.2.1 Personselskab 

Ved beskatning af personselskaber sker beskatningen som tidligere nævnt hos udlejeren.  



93 
 

Der er som tidligere beskrevet flere muligheder for beskatning af resultatet fra personselskabet, 

hvilket omfatter de almindelige regler i PSL eller reglerne i VSL, herunder virksomhedsordningen 

eller kapitalafkastordningen. De forskellige muligheder vil efterfølgende blive gennemgået for 

udlejningsvirksomheden. Nedenstående figur er ud fra bilag 2.5 sammenfattet til sammenligning af 

virksomhedens rådighedsbeløb opgjort som årets skattepligtige resultat fratrukket udbytte, private 

hævninger og selskabsskat.  

 

Figur 36 Udlejningsvirksomhedens rådighedsbeløb 2010    

      KAO    

   PSL  VSO  KAO  Konjunk.   SEL 

 Årets resultat før skat  75.000 75.000 75.000 75.000  75.000 

 - Privat hævet  -75.000 -75.000 -75.000 -75.000  0 

  0 0 0 0  75.000 

 - Selskabsskat  0 0 0 0  -18.750 

 - Udbytte  0 0 0 0  -56.250 

 Virksomhedens rådighedsbeløb 0 0 0 0  0 

Kilde: Egen tilvirkning jf. bilag 2.5  
 

Virksomhedens rådighedsbeløb opgøres i alle tilfælde til 0 kr., efter der er foretaget private 

hævninger og udloddet udbytte.   

 
Personskattelovens almindelige regler 

Indkomst fra virksomheden bliver som udgangspunkt beskattet efter personskattelovens almindelige 

regler. Det er hele årets resultat, der bliver beskattet, og derfor er der ingen begrænsning for, hvad 

der kan hæves ud privat. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst fremgår af Figur 37. 
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Figur 37 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter PSL 2010 

 Før AM-bidrag

Lønindkomst 500.000 460.000

Personlig indkomst fra virksomhed  79.500 73.140

Personlig indkomst i alt efter AM 533.140

Kapitalindkomst fra virksomhed -4.500

Kapitalindkomst i alt  -4.500

Beskæftigelsesfradrag  -13.600

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600

Skattepligtig indkomst 515.040

Opgørelse af skatten efter PSL  

Skat 194.712

Arbejdsmarkedsbidrag   46.360

Samlet beregnet AM og skat 241.072

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.3 og 2.4 
 

Skatten opgøres efter procentsatserne, som er anvist tidligere i kapitlet og vises samlet i Figur 37. 

 

Renter 

Erhvervsdrivende der beskattes efter personskattelovens almindelige regler har, som tidligere 

nævnt, ikke fuld fradragsværdi for renteudgifter fra virksomheden, da de erhvervsmæssige renter 

bliver tillagt private renter i kapitalindkomsten. Er der i stedet nettorenteindtægter i virksomheden, 

vil det som beskrevet for konsulenten være en fordel, at renterne beskattes som kapitalindkomst, da 

der således ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.  

 
Eftersom den erhvervsdrivende tjener 500.000 kr. ved siden af sin virksomhed, er det en 

administrativ let, men skattemæssig dyr løsning at bruge de almindelige regler i personskatteloven. 

Havde udlejerens indkomst ved siden af været 250.000 kr., havde det været mere attraktivt at bruge 

de almindelige regler, eftersom topskattegrænsen ikke vil blive nået. Den eneste ulempe vil her 

være fradraget for renteudgifterne. De indgår her i kapitalindkomsten og giver derved ikke fuld 

fradragsværdi, som andre modeller giver mulighed for.  

 

Som det ses af nedenstående figur, giver det ved brug af personskattelovens almindelige regler kun 

et rådighedsbeløb på 333.928 kr. ud af en indkomst før skat på 575.000 kr. 
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Figur 38 Privat rådighedsbeløb drift 2010         

  PSL VSO KAO KAO Konjunk. SEL 

 Løn/hævet fra virksomhed  75.000 75.000 75.000 75.000  0  

 Godkendt udbytte  0 0 0 0  56.250  

 Anden indkomst  500.000 500.000 500.000 500.000  500.000  

 - Beregnet AM og skat  -241.072 -230.654 -230.478 -225.609  -215.388  

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 333.928 344.346 344.522 349.391  340.862  

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.6   
 

Virksomhedsordningen 

I forbindelse med brugen af virksomhedsordningen skal man være opmærksom på, i forhold til 

denne type virksomhed, at der er større krav til administrationen, herunder bogføringen mv.  

 

Den skattepligtige indkomst opgøres i Figur 39. Overskud fra virksomheden indgår med 75.000 kr. 

før arbejdsmarkedsbidrag i den personlige indkomst. Herefter bliver der beregnet et kapitalafkast på 

baggrund af kapitalafkastgrundlaget, svarende til indskuddet primo på 1.800.000 kr. ganget med 4% 

lig 72.000 kr. Kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst og bliver lagt til kapitalindkomsten. 

Det er ikke muligt at anvende reglerne om opsparet overskud, da årets private hævninger svarer til 

årets resultat.  

 

Figur 39 Opgørelse af skattepligtig indkomst i VSO 2010 

 Før AM-bidrag

Lønindkomst 500.000 460.000

Personlig indkomst fra virksomhed  75.000 69.000

Kapitalafkast -72.000 -66.240

Personlig indkomst i alt efter AM 462.760

   

Kapitalafkast 72.000

Kapitalindkomst i alt  72.000
 

Beskæftigelsesfradrag  -13.600

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600
  

Skattepligtig indkomst 521.160

Opgørelse af skatten i VSO 

Skat 190.414

Arbejdsmarkedsbidrag   40.240

Samlet beregnet AM og skat 230.654

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.3 og 2.4 
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Den samlede skat ved brug af virksomhedsordningen opgøres jf. Figur 39 til 190.414 kr. og 

arbejdsmarkedsbidraget beregnes til 40.240 kr. 

 

Renter  

Formålet med virksomhedsordningen er så vidt muligt at blive sidestillet med et kapitalselskab. Der 

gives fuld fradragsværdi for de erhvervsmæssige renter og mulighed for et kapitalafkast, ligesom et 

udbytte er en forrentning af indskudte erhvervsmæssige aktiver. Her er fuld fradragsværdi for 

virksomhedens renteudgifter på 5.000 kr. i den personlige indkomst. Der beregnes desuden et 

kapitalafkast, som overføres fra personlig indkomst til kapitalindkomst, og derved skal der ikke 

betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet på 72.000 kr., svarende til det beregnede kapitalafkast. Der 

er nogle skattemæssige fordele i rentefradraget og kapitalafkastet. Det giver som Figur 38 viser et 

rådighedsbeløb på 344.346 kr. ud af en indkomst før skat på 575.000 kr. 

 

Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen er en kombination af de almindelige regler i personskatteloven og 

virksomhedsordningen. Ordningen vil i dette tilfælde give nogle fordele i forhold til brug af 

personskattelovens almindelige regler, uden at det betyder den helt store administration. 

Muligheden for kapitalafkastet bliver bevaret, men det gør den fulde fradragsværdi for 

renteudgifterne ikke. Der beregnes til gengæld oftest et større kapitalafkast i forhold til 

virksomhedsordningen. Forskellen ligger i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

 

Den skattepligtige indkomst er opgjort i Figur 40. Her ses det, at virksomhedens resultat før renter 

først indgår som personlig indkomst, hvorefter det flyttes som kapitalafkast til kapitalindkomst. Den 

personlige indkomst fra virksomheden er herefter 0 kr.    
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Figur 40 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter KAO 2010  

 Før AM-bidrag

Lønindkomst 500.000 460.000

Personlig indkomst fra virksomhed  79.500

Kapitalafkast -79.500

Personlig indkomst i alt efter AM 460.000

Kapitalindkomst fra virksomhed -4.500

Kapitalafkast fra virksomhed  79.500

Kapitalindkomst i alt  75.000

Beskæftigelsesfradrag  -13.600

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600
  

Skattepligtig indkomst 521.400

Opgørelse af skatten i KAO 

Skat 190.478

Arbejdsmarkedsbidrag   40.000

Samlet beregnet AM og skat 230.478

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.3 og 2.4 
 

Som det ses af ovenstående figur, bliver der beregnet et kapitalafkast på 79.500 kr. Afkastet kan 

ikke overstige årets skattepligtige resultat. Kapitalafkastgrundlaget er 2.000.000 kr.52, og ganges det 

med 4% fås et kapitalafkast på 80.000 kr., som altså begrænses til 79.500 kr.  

 

Den samlede skat ved brug af kapitalafkastordningen bliver 190.478 kr., og arbejdsmarkedsbidraget 

beregnes til 40.000 kr., hvilket fremgår af Figur 40. 

 

Renter  

Som tidligere nævnt er der ikke mulighed for fuld rentefradragsværdi i kapitalafkastordningen. 

Renter indgår, som ved brug af de almindelige regler i personskatteloven, i kapitalindkomsten. 

Kapitalafkastordningen giver, som navnet udtrykker, mulighed for kapitalafkast. 

Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort efter reglerne nævnt i 3.2.3 Kapitalafkastordningen. Det er 

kun de erhvervsmæssige aktiver, der bliver forrentet, og når der er store aktiver, giver det derved 

også et større grundlag. Modsat virksomhedsordningen modregnes gæld udover varegæld ikke ved 

opgørelse af kapitalafkastgrundlaget. 

 

                                                 
52 Jf. bilag 2.1 
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I dette tilfælde er der ikke så stor gæld tilknyttet ejendommen, og derved er der kun en forskel på 

200.000 kr. mellem kapitalafkastgrundlaget i kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. 

Forskellen er dog stor nok til at udligne forskellen på rentefradraget, og derved opnås det største 

rådighedsbeløb med 344.522 kr. ved brug af kapitalafkastordningen, vist i Figur 38.   

 
Ved at anvende konjunkturudligningsordningen har udlejeren mulighed for at udskyde en del af 

beskatningen, selvom hele årets resultat er hævet privat. Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

ved brug af konjunkturudligningsordningen fremgår af Figur 41. 

 

Figur 41 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter KAO 
konjunkturudligningskonto 2010  

 Før AM-bidrag

Lønindkomst 500.000 460.000

Personlig indkomst fra virksomhed  79.500

Opsparet overskud -19.875

Kapitalafkast -59.625 0

Personlig indkomst i alt efter AM 460.000

Kapitalindkomst fra virksomhed -4.500

Kapitalafkast fra virksomhed  59.625

Kapitalindkomst i alt  55.125

Beskæftigelsesfradrag  -13.600

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600
  

Skattepligtig indkomst 501.525

Indkomst til konjunkturudligningsbeskatning 19.875

Opgørelse af skatten i KAO, konjunk.  

Skat af skattepligtig indkomst 180.640

Skat af virksomhedsindkomst   4.969

Arbejdsmarkedsbidrag   40.000

Samlet beregnet AM og skat 225.609

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.3 og 2.4 
 

I dette tilfælde fragår henlæggelsen i kapitalafkastet, der ellers ville være overgået til beskatning 

som kapitalindkomst. Henlæggelsen, der opgøres til 19.875 kr., vil på et senere tidspunkt ved 

endelig beskatning blive beskattet som personlig indkomst. Der skal derfor betales 

arbejdsmarkedsbidrag af det henlagte beløb, når det kommer til endelig beskatning. Derfor kan det 

ikke svare sig at udskyde skatten ved henlæggelse. Den beregnede skat og arbejdsmarkedsbidrag 

vises i Figur 41. 
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Som det fremgår af Figur 38, opnås der ved brug af konjunkturudligningsordningen en 

skattebesparelse i 2010. Rådighedsbeløbet for kapitalafkastordningen med konjunkturudligning kan 

ikke sammenlignes direkte med de øvrige beregnede rådighedsbeløb, eftersom der ligger en udskudt 

skat på henlæggelsen. Der opgøres derfor i Figur 42 et samlet rådighedsbeløb for både drift og 

ophør, hvori den udskudte skat indgår. 

 

Det ses i nedenstående opgørelse, at rådighedsbeløbet samlet set bliver mindre ved 

konjunkturudligningshenlæggelse end ved brug af kapitalafkastordningen uden brug af 

konjunkturudligningskontoen, hvilket primært skyldes det større beregnede arbejdsmarkedsbidrag. 

 

 Figur 42 Samlet rådighedsbeløb privat 2010      

  PSL  VSO  KAO KAO  SEL 

    Konjunk.  

Rådighedsbeløb drift 333.928 344.346 344.522 349.391  340.862 

Rådighedsbeløb ophør  1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.793.962  1.800.000 

Privat rådighedsbeløb i alt  2.133.928 2.144.346 2.144.522 2.143.353  2.140.862 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.6      

 

Der er heller ikke den store likviditetsmæssige gevinst ved konjunkturudligningshenlæggelse, 

eftersom henlæggelsen efter fradrag for konjunkturudligningsskatten skal indbetales på en bunden 

konto i et pengeinstitut. 

 

5.2.2.2 Kapitalselskab 

For at kunne opgøre skatten, skal den skattepligtige indkomst først opgøres. Heraf beregnes en skat 

på 25% af den skattepligtige indkomst nedrundet til nærmeste hundrede. For 2010 er den 

skattepligtige indkomst 75.000 kr., hvilket ses af Figur 36.  

 
Kapitalselskabet udlodder det resterende overskud som udbytte til kapitalejeren. Det vil formentlig 

være mest optimalt at udlodde 48.300 kr. i udbytte og få resten ud som løn. Der vil være tale om en 

minimal fordel, som udlignes ved ekstra administration i forbindelse med lønudbetalingen. Derfor 

vælges det, at hele overskuddet udbetales som udbytte. Den skattepligtige indkomst vises i Figur 

43. 
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Figur 43 Opgørelse skattepligtig indkomst for kapitalejer 2010 

 Før AM-bidrag

Lønindkomst 500.000 460.000

Personlig indkomst i alt efter AM 460.000

 

Beskæftigelsesfradrag  -13.600

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600

   

Skattepligtig indkomst 446.400

Aktieindkomst 56.250

Opgørelse af skatten efter PSL 

Skat 175.388

Arbejdsmarkedsbidrag   40.000

Samlet beregnet AM og skat 215.388

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.3 og 2.4 
 

Skatten er opgjort efter procentsatserne, som er anvist tidligere i kapitlet. Kapitalejeren kan kun 

bruge reglerne i personskatteloven, da der ikke drives selvstændig virksomhed. Årets samlede skat 

og arbejdsmarkedsbidrag fremgår af Figur 43.  

 

Foruden kapitalejerens samlede skatter er der forinden også betalt en selskabsskat på 18.750 kr. i 

selskabet. 

 

Renter 

Kapitalselskaber har som tidligere nævnt fuld fradragsværdi for deres renteudgifter. Der skelnes 

ikke på samme måde som ved personselskabet mellem driftsudgifter og finansielle udgifter.  Dette 

betyder, at udlejningsvirksomheden har fuld fradragsværdi for renteudgifterne på 5.000 kr. i 2010 

og 2011. Det private rådighedsbeløb ved drift via et kapitalselskab fremgår af Figur 44. 

 

Figur 44 Privat rådighedsbeløb drift 2010         

 KAO  

  PSL VSO KAO Konjunk. SEL 

 Løn/hævet fra virksomhed  75.000 75.000 75.000 75.000  0  

 Godkendt udbytte  0 0 0 0  56.250  

 Anden indkomst  500.000 500.000 500.000 500.000  500.000  

 - Beregnet AM og skat  -241.072 -230.654 -230.478 -225.609  -215.388  

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 333.928 344.346 344.522 349.391  340.862  

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.6   
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Som det ses af ovenstående figur, giver det kun et rådighedsbeløb på 340.862 kr. ved drift via et 

kapitalselskab. Forskellen i indkomsten i forhold til andre beregninger skyldes, at der allerede er 

betalt selskabsskat af det resultat, der udloddedes som udbytte.  

 

5.2.2.3 Sammenligning af beskatningsmodeller for udlejningsvirksomheden 

Ved at sammenligne udlejerens private rådighedsbeløb kan det ses i Figur 45, at på den løbende 

drift, er der en lille fordel i at bruge kapitalafkastordningen. Det er dog ikke meget, den adskiller sig 

fra virksomhedsordningen. I dette tilfælde, hvor hele årets overskud er hævet, giver det store 

kapitalafkast, som kapitalafkastordningen giver, en fordel.   

 

Figur 45 Privat rådighedsbeløb drift 2010         

  PSL VSO KAO KAO Konjunk. SEL

 Løn/hævet fra virksomhed  75.000 75.000 75.000 75.000  0 

 Godkendt udbytte  0 0 0 0  56.250 

 Anden indkomst  500.000 500.000 500.000 500.000  500.000 

 - Beregnet AM og skat  -241.072 -230.654 -230.478 -225.609  -215.388 

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 333.928 344.346 344.522 349.391 340.862 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.6  
 

Det kan på sigt, hvis ikke hele årets resultat hæves, være en fordel at skifte til 

virksomhedsordningen, med de muligheder der er her for opsparing af overskud uden at skulle 

binde pengene i banken. Det er muligt at skifte fra år til år mellem de forskellige ordninger, dog 

skal man være særligt opmærksom, hvis der er opsparet overskud.  

  

For at få et samlet overblik over de allerede beregnede skatter og de eventuelt udskudte skatter, 

laves en opgørelse af udlejerens rådighedsbeløb ved ophør af virksomheden ultimo 2010 jf. Figur 

46. Da ejendommen ikke har ændret værdi siden primo 2010, er der ingen udskudte skatter her. Der 

er derfor kun den udskudte skat på kapitalafkastordningen med brug af konjunkturudlignings-

ordningen.  

 

Figur 46 Privat rådighedsbeløb ophør 2010        

 KAO 

  PSL VSO KAO Konjunk. SEL

 Udbetalt  1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000  1.800.000 

 - Skat af henlæggelse 55,38%   0 0 0 -11.007  0 

 + Betalt virksomhedskat  0 0 0 4.969  0 

  1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.793.962  1.800.000 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.6  
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Det forudsættes, at udlejeren i ophørsåret har anden indkomst op til grænsen for topskat, hvorfor 

den udskudte skat beregnes på samme måde som vist i konsulentvirksomheden. 

 

I Figur 47 ses det, at kapitalafkastordningen samlet set giver det største rådighedsbeløb på 

2.144.522 kr., men det er ikke meget forskelligt fra virksomhedsordningen. 

 

Figur 47 Samlet rådighedsbeløb privat 2010 

  PSL  VSO  KAO KAO  SEL 

    Konjunk.  

Rådighedsbeløb drift 333.928 344.346 344.522 349.391  340.862 

Rådighedsbeløb ophør  1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.793.962  1.800.000 

Privat rådighedsbeløb i alt  2.133.928 2.144.346 2.144.522 2.143.353  2.140.862 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 2.6      

 
Hvis det kun er beskatningen, der styrer valget af virksomhedsform, skal udlejeren vælge at drive 

virksomheden i personligt regi og skattemæssigt anvende den mindre administrativt krævende 

kapitalafkastordning. Da forskellen ikke er særlig stor i forhold til virksomhedsordningen, bør 

udlejeren fremadrettet tjekke, om kapitalafkastordningen fortsat er den bedste løsning.  

 

Der er mange scenarier i fremtiden, der ikke er til at forudse, men nogle muligheder kan afdækkes, 

såsom at opstartes virksomheden i personligt regi vil der være mulighed for at lave omdannelse til 

kapitalselskab på et senere tidspunkt. Det er heller ikke til at vide om ejendommen ønskes 

overdraget til en anden. Muligheden for succession forsvinder, hvis der bliver foretaget en 

virksomhedsomdannelse, eftersom der ikke kan succederes i kapitalandele i kapitalselskaber, hvis 

overvejende drift er udlejning af fast ejendom. 

 

5.3 Handelsvirksomhed – butik 

Handelsvirksomheden består som tidligere nævnt af en tøjbutik. Butikken er en kombination af de 

ovennævnte virksomhedstyper, idet grundlaget for virksomheden er en blanding af fysiske aktiver 

og ejerens arbejdskraft.       

 
Virksomhedens aktiver består jævnfør bilag 3.1 og 3.2 primært af varelageret, aktiverede 

omkostninger brugt til indretning af lejede lokaler samt driftsmidler bestående af kasseapparat, edb-

udstyr mv. Passiverne består hovedsageligt af gæld til pengeinstitut, hvilken er optaget i forbindelse 
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med opstart i forhold til køb af varelager mv. Øvrige passiver består af varekreditorer og skyldig 

moms. 

 

Virksomhedens resultat bygger primært på dækningsbidraget bestående af varesalg fratrukket 

vareforbrug. Heraf fratrækkes andre eksterne omkostninger, som hovedsageligt består af 

lokaleomkostninger i form af husleje mv. Renteudgifterne er desuden en væsentlig post, hvilket 

hænger sammen med bankgælden. 

 

Som det fremgår af Figur 48, er årets resultat efter renter for 2010, for både personselskabet og 

kapitalselskabet, -100.000 kr. For 2011 er årets resultat i personselskabet 200.000 kr. og for 

kapitalselskabet 100.000 kr. Forskellen består af udbetalt løn til butiksejeren i kapitalselskabet. 

Tilsvarende har butiksejeren i personselskabet hævet 100.000 kr. ud til sig selv, hvilket er ført 

direkte på egenkapitalen. Egenkapitalen er derfor ens i de to virksomhedsformer. Egenkapitalen er i 

begge tilfælde negativ ultimo 2010, men reetableres i 2011.  

 

Figur 48 Årets resultat butik Personselskab Kapitalselskab 

 2010 2011 2010 2011 

Resultat før løn og renter -60.000 240.000 -60.000 240.000 

- Løn  0 0 0 -100.000 

Resultat før renter -60.000 240.000 -60.000 140.000 

Nettorenteudgifter -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

Årets resultat -100.000 200.000 -100.000 100.000 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.1 og 3.2 

 

Der er som i de andre casevirksomheder ingen ansatte udover butiksejeren selv. Der udbetales ikke 

løn til butiksejeren i 2010 eller hæves noget privat. Butiksejeren har i stedet fået løn fra anden 

arbejdsgiver i 2010.  Ved ophør forudsættes det, at butiksejeren i ophørsåret ikke har anden 

personlig indkomst eller i hvert fald kun i begrænset omfang. 

 

Butiksejeren har som i konsulentvirksomheden indskudt 80.000 kr. i forbindelse med opstart af 

virksomheden. I kapitalselskabet er indskuddet bundet som anpartskapital. 
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5.3.1 Erhvervsretlige forhold  

I det følgende redegøres der kort for, hvilke erhvervsretlige fordele og ulemper der kan være ved at 

drive butikken som henholdsvis personselskab og kapitalselskab. 

 

5.3.1.1 Personselskab 

Ved at drive butikken i personligt regi opnås de samme fordele som anført for de andre 

casevirksomheder i forhold til stiftelse, ophør, administration mv.  

  

Der er en vis risiko forbundet med at opstarte en butik, set i forhold til at opstarte en konsulent- eller 

udlejningsvirksomhed. Det kræver i opstarten flere større investeringer, inden man kan se hvordan 

forretningen kommer til at gå. Der vil ofte skulle bruges penge på indretning af lokaler, inventar, 

kasseapparat og dankortterminal mv. og ikke mindst penge til indkøb af et varelager. Det er derfor 

en ulempe, at butiksejeren hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser.  

 

Butikken har som følge af det dårlige resultat i 2010 mistet den indskudte kapital og mere til. 

Egenkapitalen er således negativ ultimo 2010. Kapitalselskabets ledelse har derfor pligt til på en 

generalforsamling at redegøre for selskabets økonomiske stilling. Personselskaber er ikke underlagt 

de samme krav, og den negative egenkapital vil selskabsretligt ikke have nogen betydning for 

personselskabet.   

 

5.3.1.2 Kapitalselskab 

En fordel ved at drive butikken via et kapitalselskab er, at der for ejeren er begrænset hæftelse i 

forhold til butikkens forpligtelser. Banken vil højst sandsynligt kræve, at butiksejeren kautionerer 

eller stiller sikkerhed på anden vis for en del af bankengagementet, men ejeren vil alt andet lige ikke 

hæfte for butikkens andre forpligtelser. Dette er en klar fordel, da der som sagt er en vis risiko 

forbundet med at starte en butik, og anden gæld er større set i forhold til de øvrige 

casevirksomheder. Det er dog sandsynligt, at virksomhedens store leverandører vil kræve en form 

for sikkerhed for deres leverancer, men butiksejeren er stadig sikret i forhold til mindre 

leverandører og ikke mindst i forhold til det offentlige. 

 

Det er ikke en ulempe, at der ved stiftelse af et kapitalselskab kræves et indskud på minimum 

80.000 kr., idet man alligevel skal bruge et større beløb ved opstart og løbende drift. Det vil derfor 
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også kræve, at butiksejeren ved oprettelse af et personselskab skal indskyde et større beløb selv, da 

man oftest ikke kan låne alle pengene i banken.    

 

Sammenlignet med konsulentvirksomheden er det noget nemmere at sælge en butik, da butiksejeren 

ikke er hele butikkens eksistensgrundlag. Det er som tidligere nævnt nemmere at sælge butikken, 

hvis denne drives via et kapitalselskab, da man blot kan sælge kapitalandelene. Et sådant salg kan 

ske skattefrit, hvis driftsselskabet ejes via et holdingselskab. Et skattefrit salg kan dog også ske ved 

drift i personligt regi ved brug af reglerne for succession. Et sådan salg kan dog kun ske til den 

nærmeste familie eller til nære medarbejdere. Succession kan som tidligere omtalt også anvendes 

ved salg af kapitalandele i kapitalselskabet.    

 

Det er som for de øvrige casevirksomheder også nemmere at udvide ejerkredsen i kapitalselskabet i 

forhold til, hvis man driver butikken i personligt regi. 

  

5.3.2 Skattemæssige forhold 

Det særlige ved butikken i forhold til de andre casevirksomheder er, at der i 2010 er underskud. Det 

vil således i det følgende afsnit blive analyseret, om der er forskel på den skattemæssige behandling 

af underskuddet i forhold til de to virksomhedsformer. For at kunne se effekten af svingende 

resultater omfatter analysen desuden tal for 2011, hvor årets resultat er positiv.  

 
Som i de andre casevirksomheder er butikkens rådighedsbeløb ens for alle skatteberegninger, 

hvorefter der kan ske sammenligning af det private rådighedsbeløb. Virksomhedens rådighedsbeløb 

for 2010 og 2011 fremgår af Figur 49.  

 

Figur 49 Virksomhedens rådighedsbeløb      2010 2011 

  Person-

selskab 

 Kapital-

selskab 

Person-

selskab 

 Kapital-

selskab  

 Årets resultat før skat og løn  -100.000 -100.000 200.000 200.000  

 - Privat hævet  0 0 -100.000 0  

 - Løn   0 0 0 -100.000  

 Virksomhedens rådighedsbeløb i alt -100.000 -100.000 100.000 100.000  

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.7 og 3.9 
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5.3.2.1 Personselskab 

I det følgende foretages en gennemgang af skatteberegningerne for henholdsvis 2010 og 2011 ved 

brug af personskattelovens almindelige regler, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. 

 

2010 

Ud fra de opstillede retningslinjer i afsnit 3.2.4 Sammenfatning af beskatningsmodeller fremgår det, 

at når virksomhedens resultat er negativt, vil det oftest være mest optimalt at anvende 

personskattelovens almindelige regler. Årsagen hertil er, at der ved underskud ikke opnås særlige 

fordele ved brug af enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvorfor man lige så 

godt kan vælge den mere enkle beskatningsform efter personskattelovens almindelige regler. 

 

Underskud fra personlig virksomhed modregnes som tidligere nævnt i butiksejerens øvrige 

indkomst, som i dette tilfælde består af løn fra anden arbejdsgiver på 150.000 kr. før 

arbejdsmarkedsbidrag.   

 

Ifølge bilag 3.4 opgøres årets samlede skat og arbejdsmarkedsbidrag til 10.700 kr. ved både 

anvendelse af personskattelovens almindelige regler, virksomhedsordningen og kapitalafkast-

ordningen, hvilket bekræfter ovenstående antagelse. 

 

Det opgjorte beløb består af beregnet arbejdsmarkedsbidrag af lønnen på 150.000 kr. fratrukket 

”grøn check” på 1.300 kr. Den grønne check indgår ikke i skatteberegningerne for 

konsulentvirksomheden og udlejningsvirksomheden, da kompensationen som tidligere nævnt kun 

gives til personer med lav indkomst. Der skal således ikke betales skat for 2010, hvilket skyldes det 

årlige personfradrag på 42.900 kr.  

 

Hele underskuddet anvendes i 2010 til modregning i anden indkomst. Der er derfor ikke noget 

underskud tilbage til fremførsel i senere indkomstår.  

 

Det kan ud fra ovenstående konstateres, at hvis butiksejeren vælger at drive virksomhed i personligt 

regi, vil det alt andet lige være mest hensigtsmæssigt i 2010 at blive beskattet efter 

personskattelovens almindelige regler.   
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2011 

Hele underskuddet for 2010 modregnes i samme indkomstår, hvorfor underskuddet ikke påvirker 

skatteberegningen for 2011. Privat hævet udgør i 2011 100.000 kr., og butiksejeren har ingen øvrig 

indkomst.  

 

Den skattepligtige indkomst og årets skatteberegning ved brug af personskattelovens almindelige 

regler fremgår i bilag 3.5 og 3.6. Årets samlede skat og arbejdsmarkedsbidrag opgøres til 66.442 kr.  

 

Årets resultat på 200.000 kr. er 100.000 kr. større end årets hævning. Der er derfor ved brug af 

virksomhedsordningen mulighed for enten at blive beskattet af hele resultatet som personlig 

indkomst eller lave opsparet overskud i forhold til den ikke hævede del af resultatet. Skattepligtig 

indkomst for de to muligheder opgøres i Figur 50.  

  

Figur 50 Opgørelse af skattepligtig indkomst efter VSO 2011 

 Uden opsparet overskud Med opsparet overskud 

 Før AM-bidrag Før AM-bidrag  

Personlig indkomst fra virksomhed  200.000 184.000 66.667 61.334 

Personlig indkomst i alt efter AM 184.000 61.334 

     

Beskæftigelsesfradrag  -8.500  -2.833 

Ligningsmæssige fradrag i alt -8.500 -2.833 
     

Skattepligtig indkomst 175.500 58.500 

Indkomst til virksomhedsbeskatning 0 133.333 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.5  
 

Der beregnes ikke kapitalafkast i 2011, da kapitalafkastgrundlaget primo året er negativ, svarende 

til egenkapitalen ultimo 2010. 

 

Årets skat og arbejdsmarkedsbidrag opgøres i bilag 3.6 til 63.504 kr. uden opsparet overskud og 

43.176 kr. ved opsparet overskud, altså en forskel på 20.328 kr. Til gengæld skal der tages højde for 

udskudt skat af opsparet overskud.  Opgørelse af udskudt skat gennemgås senere i afsnittet. 

 

Ved at lade hele overskuddet blive beskattet i 2011, vil det beløb, der reelt ikke er hævet i 2011, 

blive opgjort som hensat til senere faktisk hævning. Det hensatte beløb beskattes i 2011, hvorfor 

private hævninger i senere indkomstår, svarende til hensættelsen, vil ske uden udløsning af skat.  
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Da indkomsten for 2011 er forholdsvis lav, vil det alt andet lige være mest optimalt at lade hele 

resultatet komme til beskatning i indkomståret. Der opnås herved et større beskæftigelsesfradrag. 

Der er desuden ved udskydelse af beskatningen risiko for, at det opsparede overskud kommer til 

beskatning i senere indkomstår med højere anden indkomst, hvorved der er risiko for at skulle 

betale topskat af det opsparede overskud. Den eneste fordel ved at udskyde en del af beskatningen 

er således bedre likviditet nu og her. For at kunne se de konkrete forskelle på de to muligheder, 

indgår begge metoder i den senere sammenligning af butiksejerens private rådighedsbeløb.  

 

Ved brug af kapitalafkastordningen beskattes årets resultat som henholdsvis personlig indkomst og 

kapitalindkomst. Opgørelse af skattepligtig indkomst og årets skatteberegning fremgår af bilag 3.5 

og 3.6. Som det ses af bilaget, opgøres der for 2011 et kapitalafkast på ca. 10.000 kr., som flyttes fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst. Modsat kapitalafkastgrundlaget ved brug af 

virksomhedsordningen fragår gæld til banken samt anden gæld ikke i grundlaget ved brug af 

kapitalafkastordningen. Grundlaget bliver således positivt, hvoraf der kan beregnes et kapitalafkast. 

 

Muligheden for tilvalg af konjunkturudligningsordningen er undladt af beregningerne, da det 

vurderes, at der ikke er likviditet i virksomheden til at binde en eventuel henlæggelse på en særskilt 

bankkonto. Det er som sagt heller ikke så relevant at udskyde en del af beskatningen, når 

indkomsten for indkomståret er forholdsvis lav.  

  

5.3.2.2 Kapitalselskab 

I det følgende ses der på de skattemæssige forhold for kapitalselskabet og kapitalejeren privat for 

henholdsvis 2010, hvor årets resultat i selskabet er negativt, og for 2011, hvor resultatet er vendt til 

overskud. 

 
2010 

Selskabet er som tidligere anført et selvstændigt skattesubjekt. Årets underskud i selskabet kan 

derfor ikke modregnes i den personlige skatteberegning for butiksejeren. Det skattemæssige 

underskud fremføres i stedet til modregning i senere års overskud i selskabet. Der opnås som ved 

personselskabet således ikke fradrag for underskuddet i skatten i samme indkomstår, som det er 

opstået. Dette vil alt andet lige give en dårligere likviditet, hvorfor det rent skattemæssigt vil være 

en fordel at drive butikken i personligt regi.  
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Der er desuden den risiko ved et kapitalselskab, at underskuddet aldrig bliver udnyttet 

skattemæssigt, hvis selskabet ikke senere får et tilsvarende overskud. Der er dog ikke nogen 

tidsbegrænsning for fremførsel af skattemæssige underskud.  

 

Den personlige skatteberegning for kapitalejeren omfatter udelukkende modtaget løn fra anden 

arbejdsgiver fratrukket beregnet beskæftigelsesfradrag. Skatteberegningen fremgår af bilag 3.4. 

 

2011 

Det skattemæssige underskud fra 2010 modregnes i det skattepligtige resultat for 2011. Som det 

fremgår af Figur 51, bliver årets skattepligtige resultat efter modregning således 0 kr.  

 
Figur 51 Skattepligtig indkomst SEL 2011 

 Årets skattepligtige resultat  100.000 

 - overført skattemæssigt underskud -100.000 

 Skattepligtig indkomst 0 

  

Uudnyttede underskud  

Saldo primo (underskud 2010) 100.000 

- anvendt i året  -100.000 

Saldo ultimo 0 

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.2  

 

Kapitalejeren får i 2011 en løn fra selskabet på 100.000 kr. Da udbetalingen er under grænsen for 

topskat, er det mest optimale at få hele beløbet ud som løn og derved ikke udlodde udbytte.  

 

5.3.2.3 Sammenligning af beskatningsmodeller for handelsvirksomheden 

Der vil i det følgende ske sammenligning af det private rådighedsbeløb for 2010 og 2011 samt en 

samlet opgørelse for begge år.   

 

Det private rådighedsbeløb for 2010 ved løbende drift opgøres i Figur 52. Rådighedsbeløbet 

opgøres som lønindkomst fra anden arbejdsgiver fratrukket årets skatteberegning bestående af 

beregnet arbejdsmarkedsbidrag fratrukket ”grøn check”. 
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Figur 52 Privat rådighedsbeløb drift 2010      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

 Anden indkomst  150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

 - Beregnet AM, indkomstskat og virksomhedsskat -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -43.381

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 139.300 139.300 139.300 139.300 106.619

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.8      
 

Som tidligere nævnt opnås der det samme rådighedsbeløb for 2010 ved drift via et personselskab, 

uanset om beskatningen sker efter personskattelovens almindelige regler, efter 

virksomhedsordningen eller ved brug af kapitalafkastordningen. Det vil derfor alt andet lige være 

mest oplagt at anvende den nemmeste beskatningsmetode, som er personskattelovens almindelige 

regler.  

 

Sammenlignes rådighedsbeløbet for de to virksomhedsformer ses det, at rådighedsbeløbet ved drift i 

personligt regi er 32.681 kr. større end ved drift via et kapitalselskab. Årsagen hertil er som tidligere 

nævnt, at underskuddet i personselskabet kan modregnes i anden indkomst i 2010, mens 

underskuddet i kapitalselskabet først kan modregnes i senere års overskud.    

 

Det private rådighedsbeløb ved ophør udgør for 2010 i alle tilfælde -20.000 kr. svarende til den 

negative egenkapital, se Figur 53. butiksejeren skal som udgangspunkt ikke dække den negative 

egenkapital i kapitalselskabet, men har højst sandsynligt kautioneret for en del af selskabets gæld 

eller stillet sikkerhed på anden vis. Det antages derfor, at butiksejeren ved ophør skal dække den 

negative egenkapital, hvorfor dette beløb indgår i opgørelsen af det private rådighedsbeløb. 

 

Det samlede rådighedsbeløb for 2010 ved løbende drift og ophør fremgår af Figur 53. Forskellen i 

det samlede rådighedsbeløb skyldes udelukkende forskellen på den løbende drift, da 

rådighedsbeløbet ved ophør er ens for alle muligheder. 

 

Figur 53 Privat rådighedsbeløb i alt 2010      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

Rådighedsbeløb drift  139.300 139.300 139.300 139.300 106.619

Rådighedsbeløb ophør  -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

 Privat rådighedsbeløb i alt 119.300 119.300 119.300 119.300 86.619

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.8  
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Det kan således konkluderes, at det højeste private rådighedsbeløb for 2010 opnås ved at drive 

butikken i personligt regi, og det vil være mest oplagt at blive beskattet efter personskattelovens 

almindelige regler. 

 

Ved drift via et personselskab anvendes underskuddet fuldt ud i indkomståret 2010. 

Skatteberegningen for 2011 er således ikke påvirket af underskuddet fra året før. I kapitalselskabet 

udnyttes underskuddet derimod først i 2011, hvorfor skatteberegningen her bliver mindre. Det 

private rådighedsbeløb ved drift for 2011 fremgår af Figur 54. Som det ses, opnås det største 

rådighedsbeløb ved drift via et kapitalselskab, hvilket hænger sammen med, at der ikke skal betales 

selskabsskat af årets overskud. 

 

Figur 54 Privat rådighedsbeløb drift, 2011 
      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

 Løn/hævet  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

 - Beregnet AM, indkomstskat og virksomhedsskat -66.442 -63.504 -43.176 -65.729 -23.258

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 33.558 36.496 56.824 34.271 76.742

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.10  
 

Ved drift i personligt regi ses det, at det største rådighedsbeløb opnås ved anvendelse af 

virksomhedsordningen og ved at lave opsparet overskud for herved at udskyde en del af 

beskatningen. 

 

Der opnås desuden et større rådighedsbeløb ved blot at anvende virksomhedsordningen uden 

opsparet overskud, set i forhold til de andre muligheder. Årsagen hertil er, at der ved brug af 

virksomhedsordningen opnås fradrag i den personlige indkomst for virksomhedens renteudgifter på 

40.000 kr., der ved brug af personskattelovens almindelige regler og ved brug af 

kapitalafkastordningen fradrages som kapitalindkomst.   

 

Der beregnes ikke kapitalafkast i 2011 ved brug af virksomhedsordningen, men det gør der ved 

brug af kapitalafkastordningen. Kapitalafkastet, der fradrages i personlig indkomst, udgør kun 

10.000 kr., hvorfor dette ikke kan opveje forskellen i fradraget for renteudgifterne.  

 
Til sammenligning af rådighedsbeløbet for 2011 skal der tages højde for den udskudte skat af 

opsparet overskud. Det private rådighedsbeløb for 2011 ved ophør fremgår af Figur 55.  
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Figur 55 Privat rådighedsbeløb ophør, 2011      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

 Udbetalt  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

 - Skat af opsparet overskud 41,64%  0 0 -55.520 0 0

 + betalt virksomhedsskat  0 0 33.333 0 0

 Privat rådighedsbeløb ved ophør i alt 80.000 80.000 57.813 80.000 80.000

Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.10  
 

Det er i beregningen af udskudt skat forudsat, at butiksejeren i ophørsåret har en lav anden 

indkomst, hvorfor den udskudte skat beregnes med 41,64%, svarende til den opgjorte marginalskat 

for indkomst op til topskattegrænsen, jf. Figur 16 Marginalskat løn.  

 

Det samlede private rådighedsbeløb for 2011 opgøres i Figur 56. Som det ses, kan det ikke svare sig 

at udskyde en del af beskatningen i forhold til opsparet overskud, da indkomsten ikke er over 

grænsen for topskat. Det er derfor mest optimalt ved drift via et personselskab at anvende 

virksomhedsordningen uden opsparet overskud.   

 

Figur 56 Privat rådighedsbeløb i alt 2011      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

Rådighedsbeløb drift  33.558 36.496 56.824 34.271 76.742

Rådighedsbeløb ophør  80.000 80.000 57.813 80.000 80.000

 Privat rådighedsbeløb i alt 113.558 116.496 114.637 114.271 156.742
Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.10 

 
 

Det største rådighedsbeløb samlet set opnås stadig ved drift via et kapitalselskab, da 

rådighedsbeløbet ved ophør er ens med de andre muligheder med undtagelse af 

virksomhedsordningen med opsparet overskud.  

 

Det kan ud fra det ovenstående konkluderes, at det største rådighedsbeløb i 2010 opnås ved at drive 

butikken i personligt regi, og det største rådighedsbeløb for 2011 fremkommer ved drift via et 

kapitalselskab. Forholdet hænger sammen med, at underskuddet for 2010 modregnes for 

personselskabet i 2010, mens det ved anvendelse af kapitalselskabet først anvendes til modregning i 

2011. Spørgsmålet er, om forskellen i rådighedsbeløbende udelukkende skyldes den 

likviditetsmæssige forskydning, eller om der er andre forhold, der påvirker beregningerne.   
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Der foretages derfor en sammenligning af det samlede rådighedsbeløb for både 2010 og 2011, 

hvilket opgøres i Figur 57. Rådighedsbeløbet opgøres som rådighedsbeløbet for 2010 ved drift 

tillagt det samlede rådighedsbeløb for 2011 ved både drift og ophør. 

 

Figur 57 Privat rådighedsbeløb i alt 2010 + 2011 
 

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

2010  139.300 139.300 139.300 139.300 106.619

2011 113.558 116.496 114.637 114.271 156.742

 Privat rådighedsbeløb i alt 252.858 255.796 253.937 253.571 263.361
Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 3.11 

 
 

Som det ses af figuren, opnås det største rådighedsbeløb ved drift via et kapitalselskab. Lønnen fra 

kapitalselskabet i 2011 svarer til privat hævet i personselskabet, da der ikke beregnes selskabsskat. 

Udbetalingen før skat er derfor ved alle beskatningsmuligheder 100.000 kr. Kapitalejeren beskattes 

udelukkende af lønnen, mens der ved drift i personligt regi sker beskatning af årets resultat på 

200.000 kr. Årets skat for 2011 er således mindst for kapitalejeren, men den udlignes i forhold til en 

større beregnet skat for 2010.  

 

Det samme er gældende for arbejdsmarkedsbidraget, som også er mindre for kapitalejeren i 2011. 

Til gengæld modregnes besparelsen ikke i et højere arbejdsmarkedsbidrag for 2010, da denne i alle 

beregninger opgøres af lønnen fra anden arbejdsgiver.  

 

Forskellen i det samlede private rådighedsbeløb skyldes derfor primært en besparelse i 

arbejdsmarkedsbidraget ved drift via et kapitalselskab, idet der ved modregning af underskud i 2010 

i personligt regi ikke sker modregning i arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget.        

 

Samlet set er der dog ikke den store forskel på de beregnede rådighedsbeløb, og resultatet kan 

svinge en del i forhold til forskellige forudsætninger. Det kan derfor ikke konkluderes, at der 

generelt vil være et større samlet rådighedsbeløb ved drift via et kapitalselskab. Der er i stedet tale 

om en likviditetsmæssig forskydning.    

 

Der er i beregningerne ikke taget hensyn til den likviditetsmæssige fordel ved fradrag i samme 

indkomstår. Fordelen vil endvidere være endnu større, såfremt virksomheden har underskud i flere 

år, da der her går længere tid, før underskuddet i kapitalselskabet kan anvendes.  
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Et andet forhold der ikke indgår i beregningerne er, at der ved fortsat drift efter 2011, ved brug af 

virksomhedsordningen uden opsparet overskud, er mulighed for udnyttelse af det opgjorte beløb 

hensat til senere hævning på 100.000 kr.  

 

5.4 Delkonklusion 

Der er mange faktorer, der spiller ind ved valg af virksomhedsform. Det er ikke altid rationelle 

forhold der afgør, om man vælger at starte op i personligt regi eller vælger at stifte et kapitalselskab. 

Det kan være en enkelt lille detalje, der ender med at være det afgørende. 

 

Konsulenten bør ud fra de erhvervsretlige forhold som udgangspunkt vælge at starte op i personligt 

regi. Den personlige hæftelse har ikke den store betydning, da risikoen ved at drive 

konsulentvirksomheden vurderes at være forholdsvis lav. Det er til gengæld en fordel ved 

personselskabet, at der ikke er noget kapitalkrav, da konsulenten ikke har et særligt stort behov for 

opstartskapital.  

 

Såfremt konsulenten har planer om at skulle arbejde sammen med udenlandske 

forretningsforbindelser, skal det dog undersøges, om virksomheden vil stå stærkere som 

kapitalselskab. Et andet vigtigt forhold er, hvilke planer konsulenten har for fremtiden. Hvis 

konsulenten allerede ved opstart har planer om at virksomheden på sigt skal have flere ejere, bør et 

kapitalselskab overvejes, eventuelt med et holdingselskab for at undgå senere omstruktureringer.   

 

Skattemæssigt er det en fordel at vælge en løsning med mulighed for udskydelse af en del af 

beskatningen. De mest optimale løsninger er personselskab med brug af virksomhedsordningen 

eller kapitalselskab. Dette skyldes, at årets overskud er større end grænsen for topskat, og at hele 

resultatet samtidig ikke hæves eller udbetales som løn/udbytte.  

 

Det private rådighedsbeløb ved løbende drift er ved brug af ovennævnte muligheder væsentligt 

større end alternativerne uden udskydelse af skat. Forskellen udlignes dog ved beregning af det 

samlede rådighedsbeløb for både drift og ophør. Dette hænger sammen med, at den udskudte skat 

beregnes ud fra forudsætninger om maksimum beskatning af skattepligtig indkomst og 

aktieindkomst. Den udskudte skat er således opgjort til det højst mulige beløb. Der er således ikke 

taget højde for muligheden for resultatudjævning på længere sigt i både virksomhedsordningen og 

kapitalselskabet. Der er desuden heller ikke medtaget de likviditetsmæssige fordele, der kan være 
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ved at udskyde en del af skatten. Den sparede skat på kort sigt vil alt andet lige blive forrentet i 

virksomheden, og der sker samtidig ikke forrentning af den udskudte skat.  

 

Det samlede private rådighedsbeløb er størst i kapitalselskabet. Der er dog en minimal forskel i 

forhold til det beregnede rådighedsbeløb ved brug af virksomhedsordningen, hvorfor dette ikke bør 

være afgørende for valg af virksomhedsform.  

 

De erhvervsretlige forhold taler dog for, at drive konsulentvirksomheden i et personselskab, i 

forhold til kapitalkrav, administration mv. Da der ikke er nogen forskel af betydning i 

skatteberegningerne, vil det derfor samlet set være mest oplagt for konsulenten at vælge 

personselskab som virksomhedsform og, i forhold til opgørelsen af skatten, at anvende 

virksomhedsordningen med mulighed for opsparing af overskud. Dette er dog under forudsætning 

af, at konsulenten ikke allerede ved opstart har planer om på et senere tidspunkt at udvide 

ejerkredsen eller lignende.   

 
I udlejningsvirksomheden er det set ud fra de erhvervsretlige forhold mest optimalt for udlejeren at 

køre virksomheden i personligt regi. Da udlejning af ejendom til beboelse ikke er en 

højrisikobranche og der er en stor friværdi i ejendom, gør risikoen ved at hæfte personligt for 

virksomheden lille. Udlejeren opnår også fordelene ved mindre krav ved stiftelsen. Der kan jo også 

med tiden laves skattefri virksomhedsomdannelse, hvis behovet skulle opstå. Derimod, hvis 

udlejeren vælger kapitalselskabet, vil det betyde, at udlejeren ikke hæfter personligt med andet end 

indskuddet.  

 

Skattemæssigt er det bedst at køre virksomheden i personlig regi, eftersom der opnås det største 

rådighedsbeløb ved personselskab med beskatning i kapitalafkastordningen og 

virksomhedsordningen. Da hele årets resultat bliver hævet, er der ikke de store behov på nuværende 

tidspunkt for at have mulighed for at opspare overskud, men den mulighed er der både i 

kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. Eftersom der ikke er den store forskel på 

rådighedsbeløbet i kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen, er det en god ide løbende at 

efterberegne modellerne for at se, om en anden model bedre kan betale sig.  

 

Når alle oplysninger sammenfattes, er det mest oplagt at starte udlejningsvirksomheden som 

personselskab.  
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Butikken vil set ud fra de erhvervsretlige forhold alt andet lige være bedst at drive som 

kapitalselskab. I forhold til den risiko der er forbundet med at opstarte en butik, vil det være en 

fordel for butiksejeren at være omfattet af begrænset hæftelse, om ikke andet over for mindre 

leverandører og det offentlige. Det er desuden ikke en ulempe at skulle binde penge i selskabet i 

form af anpartskapital, da butikken til enhver tid har brug for kapitalen til investering i varelager 

mv. Såfremt butiksejeren på sigt har planer om at skulle sælge butikken eller udvide ejerkredsen, vil 

det også være en fordel ved kapitalselskabet. 

  

Skattemæssigt vil det dog være en fordel at starte op i personligt regi for at kunne få fradrag for 

underskuddet i samme indkomstår som det opstår, hvilket vises tydeligt i rådighedsbeløbene. Ved at 

kunne modregne underskuddet i anden indkomst opnås der fradrag i form af besparelse i årets skat. 

Besparelse i skatten vil give større likviditet, hvilket der er særligt brug for i opstartsfasen med 

underskud. Det ses i rådighedsbeløbene at forskellen mellem beskatning i personselskab og 

kapitalselskab udlignes i 2011, hvor der er overskud, derved er der primært tale om en 

likviditetsmæssig forskydning. 

 

Ved underskud opnås der ikke særlige fordele ved brug af virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen, hvorfor butiksejeren lige så godt kan vælge at blive beskattet efter 

personskattelovens almindelige regler. 

 

Til forskel fra personselskabet opnås der i kapitalselskabet først fradrag for underskuddet i senere 

indkomstår med overskud, hvilket er en likviditetsmæssig ulempe, særligt hvis butikken har 

underskud i flere år. Derved er der risiko for, at der aldrig opnås fradrag for underskuddet, såfremt 

virksomheden ikke er i stand til at generere overskud.  

 
Det kan således konkluderes, at det ud fra de erhvervsretlige forhold vil være mest optimalt at drive 

butikken som et kapitalselskab for at opnå begrænset hæftelse, mens det skattemæssigt vil være 

mest optimalt at starte op i personligt regi for at opnå fradrag for underskuddet i den personlige 

skatteberegning i samme indkomstår som underskuddet er opstået. 

 
Ud fra ovenstående vurderinger af casevirksomhederne kan det ses, at disse ikke afviger meget fra 

den undersøgelse, Skatteministeriet lavede i 2005. Undersøgelsen viste, at ud af de 

erhvervsdrivende med virksomheden som hovederhverv, brugte 55% virksomhedsordningen. Dertil 

kom, at 10% valgte kapitalafkastordningen og de resterende 35% de almindelige regler i 
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personskatteloven. Dette er i fin overensstemmelse med den anbefalede beskatningsmodel i 

konsulentvirksomheden.  

 

Undersøgelsen viste endvidere, at samlet set brugte 18% kapitalafkastordningen. Dette er højere end 

hos de erhvervsdrivende med virksomheden som hovederhverv, hvilket hænger fint sammen med, 

at denne ordning var den mest optimale i udlejningsvirksomheden, hvor virksomheden også var 

udlejers bierhverv.   
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6 Konklusion 
Udgangspunktet for afhandlingen har været at undersøge, hvilke muligheder en iværksætter har ved 

opstart af virksomhed, herunder hvilke overvejelser der skal gøres i forbindelse med opstart. 

 

Der er som udgangspunkt aftalefrihed indenfor den danske selskabsret. Der kan frit vælges 

virksomhedsform uafhængigt af den pågældende virksomheds kriterier. De fleste vælger en allerede 

defineret virksomhedsform i form af forskellige personselskabsformer eller kapitalselskabsformer. 

Hovedkriteriet for opdeling i forskellige virksomhedsformer er graden af hæftelse. Der er tale om 

ejernes hæftelse overfor virksomhedens kreditorer mv. 

 

Ved opstart af et personselskab er der ikke særlig mange krav til stiftelsen. Især 

enkeltmandsvirksomheder har få bestemmelser. Der stilles ingen krav om kapital i forbindelse med 

stiftelsen, hvilket hænger sammen med, at den erhvervsdrivende hæfter personligt for selskabets 

forpligtigelser. Personselskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og derved sker beskatning hos 

den erhvervsdrivende. Der er 3 forskellige muligheder for beskatning; de almindelige regler i 

personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.  

 

Ved brug af personskattelovens almindelige regler beskattes årets resultat før renter som personlig 

indkomst, og renter indgår som kapitalindkomst. Beskatningen påvirkes ikke af, hvor meget den 

erhvervsdrivende tager ud af personselskabet. Såfremt årets resultat fra personselskabet er negativt, 

kan dette modregnes i den erhvervsdrivendes øvrige indkomst. Dette er også tilfældet ved brug af 

de andre beskatningsmodeller. 

 

I virksomhedsordningen fås den fulde værdi af rentefradraget for de erhvervsmæssige renter, og der 

bliver tillige beregnet et kapitalafkast, som flytter indkomst fra den personlige indkomst til 

kapitalindkomsten, hvorved der spares arbejdsmarkedsbidrag og muligvis topskat. 

 

Det er med virksomhedsordningen muligt at opspare overskud i virksomheden mod betaling af en 

virksomhedsskat på 25%. Det er herved muligt at indkomstudjævne ved svingende resultater i 

personselskabet. Opsparet overskud giver desuden en likviditetsmæssig fordel, som kan give 

yderligere afkast i virksomheden. Der vil samtidig ikke ske forrentning af den udskudte skat. Ved 

valg af virksomhedsordningen er der yderligere administrative krav for adskillelse af 

virksomhedens økonomi og den erhvervsdrivendes privatøkonomi.  
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Kapitalafkastordningen giver også mulighed for kapitalafkast, men er mindre administrativ end 

virksomhedsordningen. Til forskel for virksomhedsordningen indgår alle aktiver ikke i opgørelse af 

kapitalafkastgrundlaget, og der medtages som udgangspunkt heller ikke gæld, hvorfor 

kapitalafkastgrundlaget ofte er større. Virksomhedens renteudgifter fradrages til gengæld ikke i den 

personlige indkomst, men i kapitalindkomsten. Det er ved tilvalg af konjunkturudligningsordningen 

muligt at henlægge 25% af årets resultat før renter til beskatning som virksomhedsindkomst. Der er 

dog flere begrænsninger pålagt disse henlæggelser, end der er ved opsparet overskud i 

virksomhedsordningen, hvorfor denne ordning sjældent vil være optimal.    

 

Det er muligt at omdanne et personselskab til et kapitalselskab, hvilket enten kan ske som en 

skattepligtig eller skattefri omdannelse, hvor skattefri omdannelse sker med succession.  

 

Kapitalselskaber er mere lovregulerede end personselskaber. Der er blandt andet særlige krav til 

stiftelsen, vedtægter, indskydelse af selskabskapital, ledelsesstruktur og udarbejdelse af regnskab. 

Modsat personselskaber er kapitalselskaber en selvstændig juridisk enhed, hvor formuen er adskilt 

fra dens ejere. Kapitalejerne hæfter som udgangspunkt kun med den indskudte kapital og er således 

omfattet af begrænset hæftelse.   

 

Kapitalselskaber er selvstændige skattesubjekter. Selskabsskatten beregnes med 25% af den 

skattepligtige indkomst. Såfremt selskabet har skattemæssigt underskud, kan dette fremføres til 

modregning i fremtidige overskud. Beskatning hos kapitalejerne sker først, når der trækkes penge 

ud af selskabet i form af løn eller udbytte.  

 

Omstrukturering, herunder udvidelse af ejerkredsen, er nemmere ved drift i kapitalselskabsform 

frem for ved drift i personligt regi. Der er desuden mulighed for at danne en holdingstruktur, 

hvorefter frie midler i driftsselskabet kan flyttes til holdingselskabet for derved at begrænse 

risikoen. Dette kan også være en fordel i forhold til et fremtidigt salg af driftsselskabet.  

 

Det er i afhandlingen undersøgt, hvilken betydning forskellige virksomhedstyper kan have for valg 

af virksomhedsform. I servicevirksomheden er der stort overskud og næsten ingen driftsaktiver. Her 

et det muligheden for at kunne opspare overskud og derved resultatudjævne, der er i fokus. 

Opsparing af overskud kan ske i personselskabet ved brug af virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen, samt i kapitalselskabet.  
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De skattemæssige forhold viser, at det bedst kan betale sig at starte i kapitalselskabsform, men 

forskellen er minimal i forhold til virksomhedsordningen. Der er ikke tale om en højrisikobranche, 

og der er ikke behov for stor startkapital. Ud fra de forskellige erhvervsretlige og skattemæssige 

forhold viser det sig, at den bedste samlede løsning er opstart af virksomheden i personligt regi med 

beskatning i virksomhedsordningen.  

 

Udlejningsvirksomheden har et mindre, men konstant overskud, samt et stort aktiv med en mindre 

tilknyttet gæld. Her er fokus på forrentning af aktiver, samt på hvordan kapitalindkomsten bliver 

behandlet inden- og udenfor udlejningsvirksomheden. Forrentning af aktiverne sker i 

kapitalselskabet i form af udbytte, og i personselskabet sker forrentningen i form af kapitalafkast i 

enten kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Den mest optimale løsning er at vælge 

personselskabet med brug af kapitalafkastordningen eller alternativt virksomhedsordningen.  

 

I handelsvirksomheden er der første år underskud, som efterfølgende blev vendt til et overskud i år 

to. Virksomheden har ved opstart et stort behov for kapital, og der er i det hele taget en vis risiko 

forbundet med opstart af denne virksomhedstype. Det vil derfor være en fordel for butiksejeren at 

være omfattet af begrænset hæftelse.  

 

De skattemæssige forhold viser dog en fordel i at starte op i personligt regi for at kunne få fradrag 

for underskuddet i samme indkomstår som det opstår. Besparelse i skatten vil give større likviditet, 

hvilket der er særligt brug for i opstartsfasen. Denne fordel udlignes i det efterfølgende år, og 

derved er der primært tale om en likviditetsmæssig forskydning. I kapitalselskabet opnås fradraget 

for underskuddet først i senere indkomstår med overskud, hvilket er en likviditetsmæssig ulempe, 

og der er endvidere risiko for, at der aldrig opnås fradrag for underskuddet, såfremt virksomheden 

ikke er i stand til at generere overskud.  

 

Det kan således udledes, at det ud fra de erhvervsretlige forhold vil være mest optimalt at drive 

handelsvirksomheden som et kapitalselskab, mens det skattemæssigt vil være mest optimalt at starte 

op i personligt regi. 

 

Der er ikke noget endegyldige svar på, hvilken virksomhedsform en iværksætter skal vælge. Det er 

en individuelt helhedsvurdering for den enkelte iværksætter og af dennes situation.  
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7 Perspektivering 

Den nye selskabslov og skattereformen har begge elementer, der først træder i kraft i 2011 og 

længere ude i fremtiden. Disse elementer har også påvirkning på valg af virksomhedsform.  

 

Den 1. marts 2011 træder 2. del af selskabsloven i kraft. Dette betyder blandt andet, at der vil 

komme nogle lempelser på indbetaling af selskabskapitalen. Ved stiftelse af et kapitalselskab er det 

muligt kun at indbetale 25% af selskabskapitalen, dog minimum 80.000 kr jf. SLO § 33. 

Kapitalselskabets ledelse kan til enhver tid kræve den resterende selskabskapital indbetalt. 

  

Der kommer endvidere nogle lempelser til vurderingsberetning ved apportindskud i forbindelse 

med stiftelsen jf. SLO § 38. Dette vil især få betydning ved aktieombytning. Der bliver også den 

mulighed, at det i stiftelsesdokumentet kan anføres, fra hvilken dato stiftelsen skal have retsvirkning 

og virkning fra i regnskabsmæssig henseende, dog med de begrænsninger der er nævnt i SLO § 40. 

 

Skatten er i forbindelse med vedtagelsen af skattereformen ”forårspakke 2.0” nedsat på mange 

områder fra 2009 til 2010. Udover nedsættelserne i 2010 omfatter skattereformen andre ændringer, 

som først træder i kraft i de kommende år. Det var oprindeligt planen, at grænsen for topskat skulle 

stige yderligere med 19.200 kr. til 409.100 kr. i 2011. Forhøjelse af grænsen er dog udskudt til 

indkomståret 2014. Udskydelsen er en del af regeringens ”genopretningspakke”, som også omfatter 

nulregulering af beløbsgrænser i årene 2011-2013. Dette betyder, at personfradrag, 

beskæftigelsesfradrag og grænsen for topskat først reguleres fra 2014.       

 

Fra indkomståret 2012 nedsættes den lave aktieskat fra 28% til 27%. Sundhedsbidraget nedsættes 

med 1 procentpoint pr. år fra 2012 til 2019, hvorefter sundhedsbidraget afskaffes. I samme periode 

stiger bundskat med 1 procentpoint pr. år. Sundhedsbidrag og bundskat beregnes ikke af den samme 

indkomst, hvorfor stigning i den ene skat og fald i den anden skat ikke udligner hinanden. Dette er 

der dog taget højde for på anden vis, ved blandt andet at regulere beskæftigelsesfradraget. 

 

Skatteværdien af store rentefradrag reduceres gradvis fra 2012 til 2019 med i alt 8 procentpoint. 

Fradragsværdien reduceres fra ca. 33,5% i 2011 til 25,5% i 2019. Den reducerede fradragsværdi 

omfatter kun årlige renteudgifter over 50.00 kr. (100.000 kr. for ægtepar)53.  

                                                 
53 Depechen 17/2009 og 13/2010 udgivet af BDO Skatte- og momsafdelingen. 
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9 Bilag 

 
Bilag 1 – Servicevirksomhed - konsulent 
 
Bilag 1 indeholder følgende: 
 
1.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag. 
1.2 Regnskab for kapitalselskab. 
 
1.3 Opgørelse af skattepligtig indkomst 2010. 
1.4 Skatteberegning 2010. 
 
1.5 Specifikation af person- og kapitalselskabets rådighedsbeløb 2010. 
1.6 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør 2010.  

  



 
 

Bilag 1.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag 
 
Regnskab for konsulent, personselskab  

Resultatopgørelse 2010 2011

Omsætning 1.000.000 1.055.000
Vareforbrug -120.000 -125.000
Bruttofortjeneste 880.000 930.000

Andre eksterne omkostninger -72.500 -69.000
Driftsresultat før afskrivninger 807.500 861.000

Afskrivninger -12.000 -9.000
Driftsresultat 795.500 852.000

Renteindtægter 5.000 6.500
Renteudgifter -500 -500

Årets resultat 800.000 858.000

Balance 2010 2011

Aktiver 

Driftsmidler 36.000 27.000
Anlægsaktiver  36.000 27.000

Debitorer 85.000 129.000
Tilgodehavender 85.000 129.000

Likvider 260.000 503.500

Omsætningsaktiver 345.000 632.500

Aktiver i alt 381.000 659.500

Passiver 

Egenkapital 305.000 573.500

Kreditorer 21.000 21.000
Anden gæld 55.000 65.000
Kortfristet gæld 76.000 86.000

Passiver i alt 381.000 659.500

  



 
 

Bilag 1.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag, fortsat 
 

 
 

  

 
Noter for konsulent, personselskab 

Driftsmidler skattemæssigt 2010 2011

Tilgang/ primo 48.000 36.000
Årets afskrivninger, 25% -12.000 -9.000
Skattemæssig værdi 31/12 36.000 27.000

Egenkapital 

Primo 0 305.000
Årets resultat 800.000 858.000
Hævet i året -575.000 -589.500
Indskud (ved opstart) 80.000 0
Ultimo 305.000 573.500

Anden gæld 

Moms 45.000 55.000
Revisor 10.000 10.000

55.000 65.000

VSO  

Kapitalafkastgrundlag primo 2010 
Indskud, likvider 80.000

80.000
Kapitalafkast 4% 3.200

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2010 
Driftsmidler 36.000
Debitorer 85.000
Likvider 260.000
Kreditorer -21.000
Anden gæld -55.000

305.000
Kapitalafkast 4% 12.200



 
 

Bilag 1.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag, fortsat
 
Noter for konsulent, personselskab, fortsat 

KAO 

Kapitalafkastgrundlag primo 2010 
Indskud 80.000
Likvider -80.000

0
Kapitalafkast 4% 0

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2010 
Driftsmidler 36.000
Debitorer 85.000
Kreditorer -21.000

100.000
Kapitalafkast 4% 4.000

  



 
 

Bilag 1.2 Regnskab for kapitalselskab 
 
Regnskab for konsulent, kapitalselskab 

Resultatopgørelse 2010 2011

Omsætning 1.000.000 1.055.000
Vareforbrug -120.000 -125.000
Bruttofortjeneste 880.000 930.000

Andre eksterne omkostninger -72.500 -69.000
Personaleomkostninger -500.000 -500.000
Driftsresultat før afskrivninger 307.500 361.000

Afskrivninger -12.000 -9.000
Driftsresultat 295.500 352.000

Renteindtægter 5.000 6.500
Renteudgifter -500 -500
Resultat før skat 300.000 358.000

Skat af årets resultat -75.000 -89.500

Årets resultat 225.000 268.500

Balance 2010 2011

Aktiver 

Driftsmidler 36.000 27.000
Anlægsaktiver  36.000 27.000

Debitorer 85.000 129.000
Tilgodehavender 85.000 129.000

Likvider 335.000 593.000

Omsætningsaktiver 420.000 722.000

Aktiver i alt 456.000 749.000

Passiver 

Egenkapital 305.000 573.500

Kreditorer 21.000 21.000
Selskabsskat 75.000 89.500
Anden gæld 55.000 65.000
Kortfristet gæld 151.000 175.500

Passiver i alt 456.000 749.000



 
 

Bilag 1.2 Regnskab for kapitalselskab, fortsat 

Noter for konsulent, kapitalselskab 

Driftsmidler skattemæssigt 2010 2011

Tilgang/ primo 48.000 36.000
Årets afskrivninger, 25% -12.000 -9.000
Skattemæssig værdi 31/12 36.000 27.000

Egenkapital 

Primo, overført resultat 0 225.000
Selskabskapital 80.000 80.000
Årets resultat 225.000 268.500
Ultimo 305.000 573.500

Anden gæld (forudsat at A-skat mv. betales ved lønudbetaling) 

Moms 45.000 55.000
Revisor 10.000 10.000

55.000 65.000
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Løn efter arbejdsmarkedsbidrag 0 0 0 0 0 460.000 389.896 400.752 

Personlig indkomst fra virksomhed  731.860 736.000 460.000 731.860 548.895 0 0 0 

Kapitalafkast  0 -2.944 -2.944 0 0 0 0 0 

Personlig indkomst i alt efter AM 731.860 733.056 457.056 731.860 548.895 460.000 389.896 400.752 

         

Kapitalindkomst fra virksomhed 4.500 0 0 4.500 4.500 0 0 0 

Kapitalafkast  0 3.200 3.200 0 0 0 0 0 

Kapitalindkomst i alt 4.500 3.200 3.200 4.500 4.500 0 0 0 

         

Beskæftigelsesfradrag  -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 

Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 

         

Skattepligtig indkomst 722.760 722.656 446.656 722.760 539.795 446.400 376.296 387.152 

         

Udbytte af danske unoterede aktier 0 0 0 0 0 0 57.150 48.300 

Aktieindkomst i alt 0 0 0 0 0 0 57.150 48.300 

         

Indkomst til virksomhedsbeskatning  0 0 300.000 0 198.875 0 0 0 

         

         

         

         



 
 

 
Konsulent 2010 PSL VSO VSO 

opsparing 
KAO KAO 

konjunk. 
SEL løn SEL rest 

udbytte 
SEL rest 

løn 
Bundskat 3,67% 27.024 27.021 16.891 27.024 20.310 16.882 14.309 14.708 B

ilag 1.4 S
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Topskat 15% af personlig indkomst over 389.900 kr. 51.294 51.473 10.073 51.294 23.849 10.515 0 1.628 

Nedslag for beskatning over 51,5% -239 -240 -47 -239 -111 -49 0 -8 

Sundhedsbidrag 8% 57.821 57.812 35.732 57.821 43.184 35.712 30.104 30.972 

Kommuneskat 24,9% (gns.kommune) 179.967 179.941 111.217 179.967 134.409 111.154 93.698 96.401 

Aktieskat 42% 0 0 0 0 0 0 3.717 0 

Aktieskat 28% 0 0 0 0 0 0 13.524 13.524 

Skatteværdi af personfradrag, sats for bundskat -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 

Skatteværdi af personfradrag, sats for sundhedsbidrag -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 

Skatteværdi af personfradrag, sats for kommuneskat -10.682 -10.682 -10.682 -10.682 -10.682 -10.682 -10.682 -10.682 

Virksomhedsskat 25%  0 75.000 0 49.719 0 0 0 

Årets skat  300.179 300.319 233.179 300.179 255.670 158.525 139.663 141.536 

         

Årets arbejdsmarkedsbidrag 63.640 63.744 39.744 63.640 47.730 40.000 33.904 34.848 

         

Årets skat og arbejdsmarkedsbidrag i alt 363.819 364.063 272.923 363.819 303.400 198.525 173.567 176.384 

         

         

 
  



 
 

 
Konsulent 2010 PSL VSO VSO 

opsparing 
KAO KAO 

konjunk. 
    

Oplysninger til skatteberegning         

B
ilag 1.4 S

k
atteb

eregn
in

g 2010, k
on

su
len

t fortsat 
 

Opsparet overskud ekskl. Virksomhedsskat 0 0 225.000 0 0    

Opsparet overskud inkl. Virksomhedsskat 0 0 300.000 0 0    

Hensat til senere faktisk hævning 0 225.000 0 0 0    

         

Resultat før renter 795.500 795.500 795.500 795.500 795.500    

Renteindtægter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000    

Renteudgifter -500 -500 -500 -500 -500    

Skattemæssigt resultat 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000    

         

Overskudsdisponering         

Personlig indkomst, optimering op til topskat 795.500 800.000 500.000 795.500 596.625    

Kapitalafkast fratrukket i personlig indkomst 0 -3.200 -3.200 0 0    

Kapitalafkast kapitalindkomst 0 3.200 3.200 0 0    

Rest til virksomhedsindkomst 0 0 300.000 0 0    

Indkomst, konjunkturudligning 0 0 0 0 198.875    

Kapitalindkomst 4.500 0 0 4.500 4.500    

 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000    

          



 
 

Bilag 1.5 Specifikation af person- og kapitalselskabets rådighedsbeløb 2010 
 

Konsulentvirksomhedens rådighedsbeløb        Løn Løn/udbytte, rest: 

        udbytte løn  

   PSL  VSO  KAO  SEL   SEL  SEL 

 Årets resultat før skat og løn  800.000 800.000 800.000 800.000  800.000 800.000 

 - Privat hævet  -575.000 -575.000 -575.000 0  0 0 

 - Løn   0 0 0 -500.000  -423.800 -435.600 

  225.000 225.000 225.000 300.000  376.200 364.400 

 - Selskabsskat  0 0 0 -75.000  -94.050 -91.100 

 - Udbytte 0 0 0 0  -57.150 -48.300 

 Virksomhedens rådighedsbeløb i alt 225.000 225.000 225.000 225.000  225.000 225.000 

  



 
 

Bilag 1.6 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør 2010 
 

Privat rådighedsbeløb 2010, løbende drift    

  PSL  VSO  VSO  KAO  KAO    SEL  

    Opsparing     Konjunk.    

 Løn/udbytte/hævet  575.000 575.000 575.000 575.000  575.000  483.900 

 - Beregnet AM-bidrag og skat  -363.819 -364.063 -272.923 -363.819  -303.400  -176.384 

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 211.181 210.937 302.077 211.181  271.600  307.516 

 

 

 

      

Privat rådighedsbeløb ophør/ udskudt skat 

  PSL  VSO  VSO  KAO KAO  SEL 

    Opsparing  Konjunk.  
 Udbetalt, egenkapital  305.000 305.000 305.000 305.000  305.000  305.000 

 - Aktieskat 42%   0 0 0 0  0  -94.500 

 - Skat af opsparet overskud 55,38%  0 0 -166.140 0  0  0 

 - Skat af henlæggelse 55,38%   0 0 0 0  -110.138  0 

 + Betalt virksomhedsskat  0 0 75.000 0  49.719  0 

Privat rådighedsbeløb ophør i alt 305.000 305.000 213.860 305.000  244.581  210.500 

 

 

 

      

Samlet rådighedsbeløb, privat 

  PSL  VSO  VSO  KAO KAO  SEL 

   Opsparing  Konjunk.  

Rådighedsbeløb drift 211.181 210.937 302.077 211.181 271.600  307.516 

Rådighedsbeløb ophør  305.000 305.000 213.860 305.000 244.581  210.500 

Privat rådighedsbeløb i alt  516.181  515.937 515.937 516.181 516.181  518.016 

  



 
 

Bilag 2 – Udlejningsvirksomhed - ejendom  
 
Bilag 2 indeholder følgende: 
 
2.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag. 
2.2 Regnskab for kapitalselskab. 
 
2.3 Opgørelse af skattepligtig indkomst 2010. 
2.4 Skatteberegning 2010. 
 
2.5 Specifikation af person- og kapitalselskabets rådighedsbeløb 2010. 
2.6 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør 2010. 

 
  



 
 

Bilag 2.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag 
 
Regnskab for ejendom, personselskab  

Resultatopgørelse 2010 2011

Omsætning 117.600 117.600
Direkte omkostninger -28.100 -28.100
Bruttofortjeneste 89.500 89.500

Andre eksterne omkostninger -10.000 -10.000
Driftsresultat  79.500 79.500

Renteindtægter 500 500
Renteudgifter -5.000 -5.000

Skattepligtigt resultat 75.000 75.000

Balance 2010 2011

Aktiver 

Ejendom 2.000.000 2.000.000
Anlægsaktiver  2.000.000 2.000.000

Likvider 1.000 1.200

Omsætningsaktiver 1.000 1.200

Aktiver i alt 2.001.000 2.001.200

Passiver 

Egenkapital 1.800.000 1.800.000

Gæld til kreditinstitutter 150.000 100.000
Langfristet gæld 150.000 100.000

Gæld til pengeinstitutter 21.000 71.200
Anden gæld 30.000 30.000
Kortfristet gæld 51.000 101.200

Passiver i alt 2.001.000 2.001.200



 
 

Bilag 2.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag, fortsat 

Noter for ejendom, personselskab 

Egenkapital 2010 2011

Primo 0 1.800.000
Årets resultat 75.000 75.000
Hævet i året -75.000 -75.000
Indskud (ved opstart) – ejendom 1.800.000 0
Ultimo 1.800.000 1.800.000

Anden gæld 

Husleje depositum 20.000 20.000
Revisor 10.000 10.000

30.000 30.000

VSO  

Kapitalafkastgrundlag primo 2010 
Ejendom 2.000.000
Gæld -200.000

1.800.000
Kapitalafkast 4% 72.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2010 
Ejendom 2.000.000
Likvider 1.000
Gæld til kreditinstitutter -150.000,00
Gæld til pengeinstitutter -21.000,00
Anden gæld -30.000

1.800.000
Kapitalafkast 4% 72.000

  



 
 

 
Bilag 2.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag, fortsat 
 
Noter for ejendom, personselskab, fortsat 

KAO 

Kapitalafkastgrundlag primo 2010 
Erhvervsmæssige aktiver 2.000.000
-Finansielle aktiver 0

2.000.000
Kapitalafkast 4% 80.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2010 
Erhvervsmæssige aktiver 2.001.000
-Finansielle aktiver -1.000

2.000.000
Kapitalafkast 4% 80.000
  



 
 

Bilag 2.2 Regnskab for kapitalselskab 
 
Regnskab for ejendom, kapitalselskab 

Resultatopgørelse 2010 2011

Omsætning 117.600 117.600
Direkte omkostninger -28.100 -28.100
Bruttofortjeneste 89.500 89.500

Andre eksterne omkostninger -10.000 -10.000
Personaleomkostninger 0 0
Driftsresultat 79.500 79.500

Renteindtægter 500 500
Renteudgifter -5.000 -5.000
Resultat før skat 75.000 75.000

Skat af årets resultat -18.750 -18.750

Årets resultat 56.250 56.250

Balance 2010 2011

Aktiver 

Ejendom 2.000.000 2.000.000
Anlægsaktiver  2.000.000 2.000.000

Likvider 55.000 5.000

Omsætningsaktiver 55.000 5.000

Aktiver i alt 2.055.000 2.005.000

Passiver 

Egenkapital 1.800.000 1.800.000

Gæld til kreditinstitutter 150.000 100.000
Langfristet gæld 150.000 100.000

Selskabsskat 18.750 18.750
Skyldigt udbytte 56.250 56.250
Anden gæld 30.000 30.000
Kortfristet gæld 105.000 105.000

Passiver i alt 2.055.000 2.005.000



 
 

Bilag 2.2 Regnskab for kapitalselskab 
 
Noter for ejendom, kapitalselskab 

Egenkapital 

Primo, overført resultat 0 0
Selskabskapital 1.800.000 1.800.000
Årets resultat 56.250 56.250
Udbytte -56.250 -56.250
Ultimo 1.800.000 1.800.000

Anden gæld  

Husleje depositum 20.000 20.000
Revisor 10.000 10.000

30.000 30.000
 
 
  



 
 

 

Ejendom 2010 PSL VSO KAO 
KAO 

konjunk. SEL 
B

ilag 2.3 O
p

gørelse af sk
attep

ligtig in
d

k
om

st 2010, ejen
d

om
 

 
 

     

Løn efter arbejdsmarkedsbidrag 460.000 460.000 460.000 460.000 460.000

Personlig indkomst fra virksomhed  73.140 69.000 79.500 59.625 0

Kapitalafkast  0 -66.240 -79.500 -59.625 0

Personlig indkomst i alt efter AM 533.140 462.760 460.000 460.000 460.000

Kapitalindkomst fra virksomhed -4.500 0 -4.500 -4.500 0

Kapitalafkast  0 72.000 79.500 59.625 0

Kapitalindkomst i alt -4.500 72.000 75.000 55.125 0

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600
Ligningsmæssige fradrag i alt -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600

Skattepligtig indkomst 515.040 521.160 521.400 501.525 446.400

Aktieindkomst 0 0 0 0 56.250

Indkomst til beskatning efter konjunkturudligningsord.  0 0 0 19.875 0



 
 

 

Ejendom 2010 PSL VSO KAO 
KAO  

konjunk. SEL 
B

ilag 2.4 S
k

atteb
eregn

in
g 2010, ejen

d
om

          
 

Bundskat 3,67% 19.566 19.626 19.635 18.905 16.882

Topskat 15% af personlig indkomst over 389.900 kr. 21.486 10.929 10.515 10.515 10.515

Topskat 15% af kapitalindkomst over 40.000 kr. 0 4.800 5.250 2.269 0

Nedslag for beskatning over 51,5% personlig indkomst -100 -51 -49 -49 -49

Nedslag for beskatning over 49,5% kapitalindkomst 0 -662 -725 -313 0

Sundhedsbidrag 8% 41.203 41.693 41.712 40.122 35.712

Kommuneskat 24,9% (gns.kommune) 128.245 129.769 129.829 124.880 111.154

Aktieskat 28%  0 0 0 0 13.524

Aktieskat 42%  0 0 0 0 3.339

Skatteværdi af personfradrag, sats for bundskat -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574

Skatteværdi af personfradrag, sats for sundhedsbidrag -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432

Skatteværdi af personfradrag, sats for kommuneskat -10.682 -10.682 -10.682 -10.682 -10.682

Virksomhedsskat 25% 0 0 0 4.969 0

Årets skat  194.712 190.414 190.478 185.609 175.388

Årets arbejdsmarkedsbidrag 46.360 40.240 40.000 40.000 40.000

Årets skat og arbejdsmarkedsbidrag i alt 241.072 230.654 230.478 225.609 215.388
 



 
 

   

Ejendom 2010 PSL VSO KAO KAO  
konjunk.

   B
ilag 2.4 S

k
atteb

eregn
in

g 2010,ejen
d

om
, fortsat 

Oplysninger til skatteberegning 

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat 0 0 0 14.906

Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 0 0 0 19.875
  

Resultat før renter 79.500 79.500 79.500 79.500

Renteindtægter 500 500 500 500

Renteudgifter -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Skattemæssigt resultat 75.000 75.000 75.000 75.000
  

Overskudsdisponering   

Personlig indkomst, optimering op til topskat 79.500 75.000 79.500 59.625

Kapitalafkast fratrukket i personlig indkomst 0 -72.000 -79.500 -59.625

Kapitalafkast kapitalindkomst 0 72.000 79.500 59.625

Indkomst, konjunkturudligning 0 0 0 19.875

Kapitalindkomst -4.500 0 -4.500 -4.500

75.000 75.000 75.000 75.000



 
 

Bilag 2.5 Specifikation af person- og kapitalselskabets rådighedsbeløb 2010 
 

Udlejningsvirksomhedens rådighedsbeløb 2010    

      KAO    

   PSL  VSO  KAO  Konjunk.   SEL 

 Årets resultat før skat  75.000 75.000 75.000 75.000  75.000 

 - Privat hævet  -75.000 -75.000 -75.000 -75.000  0 

  0 0 0 0  75.000 

 - Selskabsskat  0 0 0 0  -18.750 

 - Udbytte  0 0 0 0  -56.250 

 Virksomhedens rådighedsbeløb i alt 0 0 0 0  0 

  
  



 
 

Bilag 2.6 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør 2010 
 

Privat rådighedsbeløb drift 2010   

 KAO  

  PSL VSO KAO Konjunk. SEL 

 Løn/hævet fra virksomhed  75.000 75.000 75.000 75.000  0  

 Godkendt udbytte  0 0 0 0  56.250  

 Anden indkomst  500.000 500.000 500.000 500.000  500.000  

 - Beregnet AM og skat  -241.072 -230.654 -230.478 -225.609  -215.388  

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 333.928 344.346 344.522 349.391  340.862  
 
 

Privat rådighedsbeløb ophør 2010        

 KAO 

  PSL VSO KAO Konjunk. SEL

 Udbetalt  1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000  1.800.000 

 - Skat af henlæggelse 55,38%   0 0 0 -11.007  0 

 + Betalt virksomhedskat  0 0 0 4.969  0 

 Privat rådighedsbeløb ophør i alt 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.793.962  1.800.000 
 
 

Samlet rådighedsbeløb privat 2010 

  PSL  VSO  KAO KAO  SEL 

    Konjunk.  

Rådighedsbeløb drift 333.928 344.346 344.522 349.391  340.862 

Rådighedsbeløb ophør  1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.793.962  1.800.000 

Privat rådighedsbeløb i alt  2.133.928 2.144.346 2.144.522 2.143.353  2.140.862 

 
  



 
 

Bilag 3 – Handelsvirksomhed - butik  
 
Bilag 3 indeholder følgende: 
 
3.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag. 
3.2 Regnskab for kapitalselskab. 
 
3.3 Opgørelse af skattepligtig indkomst 2010. 
3.4 Skatteberegning 2010. 
3.5 Opgørelse af skattepligtig indkomst 2011. 
3.6 Skatteberegning 2011. 
 
3.7 Specifikation af person- og kapitalselskabets rådighedsbeløb 2010. 
3.8 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør 2010. 
3.9 Specifikation af person- og kapitalselskabets rådighedsbeløb 2011. 
3.10 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør 2011. 
3.11 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør samlet 2010 og 2011. 
 
  



 
 

Bilag 3.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag 
 
Regnskab for butik, personselskab 

Resultatopgørelse 2010 2011

Omsætning 1.350.000 1.700.000
Vareforbrug -1.000.000 -1.000.000
Bruttofortjeneste 350.000 700.000

Andre eksterne omkostninger -387.500 -439.375
Driftsresultat før afskrivninger -37.500 260.625

Afskrivninger -22.500 -20.625
Driftsresultat -60.000 240.000

Renteudgifter -40.000 -40.000

Årets resultat -100.000 200.000

Balance 2010 2011

Aktiver 

Driftsmidler 22.500 16.875
Indretning af lejede lokaler 60.000 45.000
Anlægsaktiver  82.500 61.875

Varebeholdninger 240.500 351.125

Likvider 7.000 7.000

Omsætningsaktiver 247.500 358.125

Aktiver i alt 330.000 420.000

Passiver 

Egenkapital -20.000 80.000

Gæld til pengeinstitutter 190.000 140.000
Kreditorer 80.000 80.000
Anden gæld 80.000 120.000
Kortfristet gæld 350.000 340.000

Passiver i alt 330.000 420.000

  



 
 

Bilag 3.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag, fortsat 

Noter for butik, personselskab 

Driftsmidler skattemæssigt 2010 2011

Tilgang/ primo 30.000 22.500
Årets afskrivninger, 25% -7.500 -5.625
Skattemæssig værdi 31/12 22.500 16.875

Indretning af lejede lokaler skattemæssigt 

Tilgang/ primo 75.000 60.000
Årets afskrivninger, over 5 år. -15.000 -15.000
Skattemæssig værdi 31/12 60.000 45.000

Egenkapital 

Primo 0 -20.000
Årets resultat -100.000 200.000
Hævet i året 0 -100.000
Indskud (ved opstart) 80.000 0
Ultimo -20.000 80.000

Anden gæld 

Moms 60.000 100.000
Revisor 20.000 20.000

80.000 120.000

  



 
 

Bilag 3.1 Regnskab for personselskab, herunder opgørelse af kapitalafkastgrundlag, fortsat

Noter for butik, personselskab, fortsat 

VSO  

Kapitalafkastgrundlag primo 2010 
Indskud, likvider 80.000

80.000
Kapitalafkast 4% 3.200

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2010 
Driftsmidler 22.500
Indretning af lejede lokaler 60.000
Varebeholdninger 240.500
Likvider 7.000
Gæld til pengeinstitutter -190.000
Kreditorer -80.000
Anden gæld -80.000

-20.000
Kapitalafkast 4% 0

KAO 

Kapitalafkastgrundlag primo 2010 
Indskud 80.000
Likvider -80.000

0
Kapitalafkast 4% 0

Kapitalafkastgrundlag ultimo 2010 
Driftsmidler 22.500
Indretning af lejede lokaler 60.000
Varebeholdninger 240.500
Kreditorer -80.000

243.000
Kapitalafkast 4% 9.720

  



 
 

Bilag 3.2 Regnskab for kapitalselskab 
 
Regnskab for butik, kapitalselskab 

Resultatopgørelse 2010 2011

Omsætning 1.350.000 1.700.000
Vareforbrug -1.000.000 -1.000.000
Bruttofortjeneste 350.000 700.000

Andre eksterne omkostninger -387.500 -439.375
Personaleomkostninger 0 -100.000
Driftsresultat før afskrivninger -37.500 160.625

Afskrivninger -22.500 -20.625
Driftsresultat -60.000 140.000

Renteudgifter -40.000 -40.000
Resultat før skat -100.000 100.000

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -100.000 100.000

Balance 2010 2011

Aktiver 

Driftsmidler 22.500 16.875
Indretning af lejede lokaler 60.000 45.000
Anlægsaktiver  82.500 61.875

Varebeholdninger 240.500 351.125

Likvider 7.000 7.000

Omsætningsaktiver 247.500 358.125

Aktiver i alt 330.000 420.000

 
Passiver 

Egenkapital -20.000 80.000

Gæld til pengeinstitutter 190.000 140.000
Kreditorer 80.000 80.000
Anden gæld 80.000 120.000
Kortfristet gæld 350.000 340.000

Passiver i alt 330.000 420.000



 
 

Bilag 3.2 Regnskab for kapitalselskab, fortsat 
 
Noter for butik, kapitalselskab 

Driftsmidler skattemæssigt 2010 2011

Tilgang/ primo 30.000 22.500
Årets afskrivninger, 25% -7.500 -5.625
Skattemæssig værdi 31/12 22.500 16.875

Indretning af lejede lokaler skattemæssigt 

Tilgang/ primo 75.000 60.000
Årets afskrivninger, over 5 år. -15.000 -15.000
Skattemæssig værdi 31/12 60.000 45.000

Egenkapital 

Primo, overført resultat 0 -100.000
Selskabskapital 80.000 80.000
Årets resultat -100.000 100.000
Ultimo -20.000 80.000

Anden gæld (forudsat at A-skat mv. betales ved lønudbetaling) 

Moms 60.000 100.000
Revisor 20.000 20.000

80.000 120.000
  



 
 

 

Butik 2010 PSL VSO  KAO SEL   B
ilag 3.3 O

p
gørelse af sk

attep
ligtig in

d
k

om
st 2010, b

u
tik

 
 

Løn efter arbejdsmarkedsbidrag 138.000 138.000 138.000 138.000  

Personlig indkomst fra virksomhed  -60.000 -100.000 -60.000 0  

Personlig indkomst i alt efter AM 78.000 38.000 78.000 138.000  
  

Kapitalindkomst fra virksomhed -40.000 0 -40.000 0  

Kapitalindkomst i alt -40.000 0 -40.000 0  
  

Beskæftigelsesfradrag -6.375 -6.375 -6.375 -6.375  

Ligningsmæssige fradrag i alt -6.375 -6.375 -6.375 -6.375  
  

Skattepligtig indkomst 31.625 31.625 31.625 131.625  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Butik 2010 PSL VSO  KAO SEL   B
ilag 3.4 S

k
atteb

eregn
in

g 2010, b
u

tik 
 

Bundskat 3,67% 2.863 1.395 2.863 5.065  

Sundhedsbidrag 8% 2.530 2.530 2.530 10.530  

Kommuneskat 24,9% (gns.kommune) 7.875 7.875 7.875 32.775  

Grøn check (1.300 - 7,5% af PI-362.800) dog ej negativ -1.300 -1.300 -1.300 -1.300  

Skatteværdi af personfradrag, sats for bundskat -1.574 -1.395 -1.574 -1.574  

Skatteværdi af personfradrag, sats for sundhedsbidrag -3.432 -2.530 -3.432 -3.432  

Skatteværdi af personfradrag, sats for kommuneskat -8.261 -7.874 -8.261 -10.682  

Årets skat  -1.300 -1.300 -1.300 31.381  
  

Årets arbejdsmarkedsbidrag 12.000 12.000 12.000 12.000  
  

Årets skat og arbejdsmarkedsbidrag i alt 10.700 10.700 10.700 43.381  



 
 

   

Butik 2010 PSL VSO  KAO   B
ilag 3.4 S

k
atteb

eregn
in

g 2010, b
u

tik
, fortsat 

 

Oplysninger til skatteberegning  

Resultat før renter -60.000 -60.000 -60.000  

Renteudgifter -40.000 -40.000 -40.000  

Skattemæssigt resultat -100.000 -100.000 -100.000  
  

Overskudsdisponering   

Personlig indkomst, optimering op til topskat -60.000 -100.000 -60.000  

Kapitalindkomst -40.000 0 -40.000  

-100.000 -100.000 -100.000  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Butik 2011 PSL VSO  VSO KAO SEL  B
ilag 3.5 O

p
gørelse af sk

attep
ligtig in

d
k

om
st 2011, b

u
tik

 
 

 
 opsparing  

Løn efter arbejdsmarkedsbidrag 0 0 0 0 92.000

Personlig indkomst fra virksomhed  220.800 184.000 61.334 220.800 0

Kapitalafkast  0 0 0 -8.942 0

Personlig indkomst i alt efter AM 220.800 184.000 61.334 211.859 92.000

   

Kapitalindkomst fra virksomhed -40.000 0 0 -40.000 0

Kapitalafkast  0 0 0 9.720 0

Kapitalindkomst i alt -40.000 0 0 -30.280 0

   

Beskæftigelsesfradrag -10.200 -8.500 -2.833 -9.787 -4.250

Ligningsmæssige fradrag i alt -10.200 -8.500 -2.833 -9.787 -4.250

   

Skattepligtig indkomst 170.600 175.500 58.500 171.792 87.750

   

Indkomst til virksomhedsbeskatning  0 0 133.333 0 0  

 

 
 
 



 
 

 

Butik 2011 PSL VSO  VSO KAO SEL  B
ilag 3.6 S

k
atteb

eregn
in

g 2011, b
u

tik 
 

 opsparing  

Bundskat 3,67% 8.103 6.753 2.251 7.775 3.376

Sundhedsbidrag 8% 13.648 14.040 4.680 13.743 7.020

Kommuneskat 24,9% (gns.kommune) 42.479 43.700 14.567 42.776 21.850

Grøn check (1.300 - 7,5% af PI-362.800) dog ej negativ -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

Skatteværdi af personfradrag, sats for bundskat -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 -1.574

Skatteværdi af personfradrag, sats for sundhedsbidrag -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432

Skatteværdi af personfradrag, sats for kommuneskat -10.682 -10.682 -10.682 -10.682 -10.682

Virksomhedsskat 25% 0 0 33.333 0 0

Årets skat  47.242 47.504 37.842 47.306 15.258

  

Årets arbejdsmarkedsbidrag 19.200 16.000 5.333 18.422 8.000

  

Årets skat og arbejdsmarkedsbidrag i alt 66.442 63.504 43.176 65.729 23.258



 
 

 
Butik 2011 PSL VSO  VSO KAO 

 B
ilag 3.6 S

k
atteb

eregn
in

g 2011, b
u

tik
, fortsat 
 

 opsparing  

Oplysninger til skatteberegning   

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat 0 0 100.000 0  

Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 0 0 133.333 0  

Hensat til senere faktisk hævning 0 100.000 0 0

  

Resultat før renter 240.000 240.000 240.000 240.000

Renteudgifter -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Skattemæssigt resultat 200.000 200.000 200.000 200.000

  

Overskudsdisponering   

Personlig indkomst, optimering op til topskat 240.000 200.000 66.667 240.000

Rest til virksomhedsindkomst 0 0 133.333 0

Kapitalafkast fratrukket i personlig indkomst 0 0 0 -9.720

Kapitalafkast kapitalindkomst 0 0 0 9.720

Kapitalindkomst -40.000 0 0 -40.000

200.000 200.000 200.000 200.000

  

Hensat til senere faktisk hævning   

Skattemæssigt resultat 0 200.000 200.000 0

Kontant hævning 0 -100.000 -100.000 0

Opsparet overskud 0 0 -133.333 0  

Virksomhedsskat forud for hæverækkefølgen 0 0 33.333 0  

0 100.000 0 0
 



 
 

Bilag 3.7 Specifikation af person- og kapitalselskabets rådighedsbeløb 2010 
 

Butikkens rådighedsbeløb 2010      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

 Årets resultat før skat og løn -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

 Virksomhedens rådighedsbeløb i alt -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
  



 
 

Bilag 3.8 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør 2010 
 

Privat rådighedsbeløb drift 2010      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

 Anden indkomst  150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

 - Beregnet AM, indkomstskat og virksomhedsskat -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -43.381

Privat rådighedsbeløb drift i alt  139.300 139.300 139.300 139.300 106.619
 
 

Privat rådighedsbeløb ophør 2010      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

Dækning af negativ egenkapital -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Privat rådighedsbeløb ophør i alt -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
 
 

Privat rådighedsbeløb i alt 2010      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

Rådighedsbeløb drift  139.300 139.300 139.300 139.300 106.619

Rådighedsbeløb ophør  -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

 Privat rådighedsbeløb i alt 119.300 119.300 119.300 119.300 86.619
  



 
 

Bilag 3.9 Specifikation af person- og kapitalselskabets rådighedsbeløb 2011 
 

Butikkens rådighedsbeløb 2011      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

 Årets resultat før skat og løn 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

- Privat hævet -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0

 - Løn 0 0 0 0 -100.000

 Virksomhedens rådighedsbeløb i alt 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
  



 
 

Bilag 3.10 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør 2011 
 
Privat rådighedsbeløb drift, 2011 
      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

 Løn/hævet  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

 - Beregnet AM, indkomstskat og virksomhedsskat -66.442 -63.504 -43.176 -65.729 -23.258

 Privat rådighedsbeløb drift i alt 33.558 36.496 56.824 34.271 76.742
 
 

Privat rådighedsbeløb ophør, 2011      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

 Udbetalt  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

 - Skat af opsparet overskud 41,64%  0 0 -55.520 0 0

 + betalt virksomhedsskat  0 0 33.333 0 0

 Privat rådighedsbeløb ophør i alt 80.000 80.000 57.813 80.000 80.000
 
 

Privat rådighedsbeløb i alt 2011      

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

Rådighedsbeløb drift  33.558 36.496 56.824 34.271 76.742

Rådighedsbeløb ophør  80.000 80.000 57.813 80.000 80.000

 Privat rådighedsbeløb i alt 113.558 116.496 114.637 114.271 156.742
  



 
 

Bilag 3.11 Specifikation af privat rådighedsbeløb ved drift og ophør samlet 2010 og 2011 
 
Privat rådighedsbeløb i alt 2010 + 2011 
 

 PSL VSO VSO KAO SEL

 Opsparing  

2010  139.300 139.300 139.300 139.300 106.619

2011 113.558 116.496 114.637 114.271 156.742

 Privat rådighedsbeløb i alt 252.858 255.796 253.937 253.571 263.361
 
  



 
 

Bilag 4 – Undersøgelse, virksomhedsbeskatning - belysning af virksomhedsskatteordningen 
Kilde: http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/659.html 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


