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English summary

Self-employed persons operating in the personal auspices, have the opportunity to choose between

several different tax schemes.

This thesis aims to elucidate the differences there are between these tax schemes, so that the final

choice will be made on a well informed basis.

A new tax system was introduced in Denmark in 2003 called the equalization scheme. This scheme

is intended to meet special needs for writers and artist, because this special occupational group may

experience large fluctuations in their income from year to year. The thesis will examine whether

the equalization scheme is justified, or whether it is more advantageous for an artist to choose one

of the other tax schemes.

The thesis has elucidated what groups of people who can use the different tax schemes. This is

conducted through a review, which concludes the definition of a self employed, a fee recipients and

an employee.

The thesis has through a theoretical review of the personal tax, the business scheme, the capital

return scheme and the equalization scheme highlighted the differences between the four schemes.

A theoretical analysis based on the differences between these schemes has been made. The analysis

shows the advantages and disadvantages among the different schemes. Based on the analysis the

thesis has pointed out what scheme that theoretically should be profitable for most. The analysis

show that the business taxation scheme is preferable based on the case assumptions.

In the thesis there will be developed a case to show the differences in between the schemes. The

case is based on the fictional band TAX Rock I/S who has four members. Each of the members

would like to use their own taxation scheme, but they want to know which scheme is most

profitable for each of them. The case presents the annual report from 2010 and budget from 2011-

2014. Based on the case studies, the thesis has calculated the tax payments using the different

regimes. The practical analysis concludes that the business tax scheme in most cases is to be

preferred.

The result of the theoretical analysis has been compared with the practical analysis.
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Furthermore the thesis concludes that the equalization scheme is unfavorable for most artists, due to

the fact, that not all income can be taxed after the rules in the scheme.
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2. Indledning

Kunstnere skal ligesom alle andre i Danmark betale skat af deres indtægter. Til tider kan det dog

være specielt svært for denne gruppe, at gennemskue hvilken kategori af skatteyder de falder ind

under. Bliver man kategoriseret som lønmodtager, honorarmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende

eller flere af kategorierne samtidigt? Dette problem er mange kunstnere løbet ind i igennem tiderne,

hvorfor der har verseret flere retssager mellem kunstnere og SKAT.

Før år 1998 var det SKAT’ uforbeholdne holdning, at indtægten fra en kunstnerisk aktivitet der

alene kunne udføres af en speciel person, kun kunne modtages af personen selv – det var så at sige

ikke muligt for et selskab ejet af personen, at modtage indtægten.

SKAT’ holdning blev ændret med Højesteretsdom fra 1998, hvor operasangeren Aage Haugland fik

medhold i, at SKAT måtte acceptere, at kunstnerisk aktivitet godt kunne udøves igennem et selskab.

Åge Haugland dommen åbnede op for, at kunstnere fremadrettet kunne opfattes som selvstændigt

erhvervsdrivende, og dermed benytte personskattelovens regler eller virksomhedsskattelovens

regler for selvstændige erhvervsdrivende.1

For kunstnere ligesom andre selvstændigt erhvervsdrivende, kræver det stor faglig indsigt i reglerne

vedrørende beskatning, før det er muligt at vælge den beskatningsform, der er mest fordelagtig i det

givne tilfælde. Valget af ordning vil have betydning på blandt andet beskatningen, muligheden for

opsparing i virksomheden, samt eventuelle konjunkturudligninger grundet svingende indtægter.

I år 2002 blev der, som en del af aftalen om finansloven for år 2003, fremsat forslag om en ordning

for skattemæssig udligning af indkomst, der stammer fra kunstnerisk aktivitet. Forslaget blev

fremsat på baggrund af skabende kunstneres og forfatteres til tider stærkt svingende indtægter og

det faktum, at allerede eksisterende muligheder for skattemæssig udligning ikke i alle tilfælde var

tilstrækkelige for kunstnerne. Da Danmark har et progressivt skattesystem, vil kunstnere med

svingende indtægt opleve en høj beskatning i nogle år og lav i andre, hvis der ikke er mulighed for

udligning. Ordningen blev indført i år 2003, og døbt udligningsordningen.2

1Hjemmeside: http://epn.dk/privat/sporg/skat/article2001663.ece
2Hjemmeside http://www.skm.dk/lovforslag/resumeer/583.html
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3. Problemformulering

Ovenstående indledning giver anledning til følgende problemstilling:

Som det fremgår af indledningen kan selvstændigt erhvervsdrivende kunstnere, enten benytte

reglerne i personskatteloven eller reglerne i virksomhedsskatteloven – herunder

virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller udligningsordningen.

Er én af de fire beskatningsformer, kunstnere kan anvende mere favorabel at benytte frem

for en anden, og kan der stilles faste retningslinjer op for hvornår en ordning er mere

favorabel, skattemæssig i forhold til en anden?

Ovenstående problemstilling vil blive besvaret gennem nedenstående underspørgsmål:

 Hvordan defineres og afgrænses begrebet selvstændigt erhvervsdrivende, med henblik på

kunstnere?

 Hvilke regler gør sig gældende for de fire beskatningsformer og hvordan adskiller de sig fra

hinanden?

 Kan det for forfattere og skabende kunstnere betale sig, at anvende udligningsordningen

eller er en af de andre beskatningsformer mere favorabel?

3.1. Besvarelse af problemformulering

Første delspørgsmål vil blive besvaret ved at sammenholde begreberne lønmodtager og

selvstændigt erhvervsdrivende. Sammenligningen skal danne grundlag for hvad der definerer en

selvstændigt erhvervsdrivende.

Andet delspørgsmål vil blive besvaret ved en teoretisk gennemgang af ordningerne. Gennemgangen

vil skabe grundlag for en teoretisk analyse af ordningerne. Endvidere vil sammenfald og forskelle

ordningerne imellem blive belyst.

Tredje delspørgsmål vil blive besvaret bredt i hele opgaven, da afhandlingen har til formål at

sammenligne de beskatningsformer selvstændigt erhvervsdrivende kunstnere kan benytte, og
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undersøge hvilke skattemæssige konsekvenser det vil have, at vælge den ene ordning frem for den

anden. For at sammenligne ordningerne, imellem vil der i afhandlingen blive opstillet en case.

Casen skal danne grundlag for en komparativ analyse af en kvartet der har stiftet et interessentskab,

hvor de fire personer ønsker de forskellige ordninger belyst.

Ved at opstille ovenstående case vil afhandlingen belyse hvilken beskatningsform, det bedst kan

betale sig at benytte, under de forhold der er opstillet. Herunder om udligningsordningen er

favorabel at benytte. For at få et fornuftigt sammenligningsgrundlag, vil de skattemæssige

beregninger strække sig over en 5-årig periode fra 2010-2014.

Den praktiske analyse foretaget ud fra beregningerne, vil til sidst i afhandlingen blive sammenholdt

med den teoretiske gennemgang.

Afhandlingens problemstilling vil blive belyst løbende gennem kapitlerne og opsamlet i en endelig

konklusion.
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3.2. Opgavestruktur

Figur 1: Opgavestruktur
Kilde: Egen tilvirkning

Kapitel 1-4
Metode

Kapitel 5
Skattesystemet

Kapitel 6
Erhvervsdrivende kontra

lønmodtager

Kapitel 7
Kunstnere

Kapitel 8
Fælles indledning PSL/VSO/KAO

Kapitel 9-12

Personskatteloven, virksomhedsordningen, kapitalafasktordningen & udligningsordningen

Kapitel 15

Interessentskabet

Kapitel 16-17

TAX Rock I/S

Kapitel 14

Sammenfatning af ordningerne

Kapitel 19-20
Hovedkonklusion og

perspektivering

Kapitel 13
Tal-statistik af ordningerne

Kapitel 18
Skatteoptimering
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4. Metode

4.1. Kapitelforklaring

Kapitel 1-4 - Indledende afsnit

I afhandlingens indledende kapitler bliver den grundlæggende problemstilling beskrevet.

Afhandlingen konkretiseres og det gennemgås hvordan den vil blive opbygget, sammensat og

besvaret.

Herunder vil afhandlingen bestå at et metodeafsnit som vil omhandle selve strukturen samt på

hvilket grundlag den er opbygget, og der vil indgå følgende afsnit: Afgrænsning af opgavens

problemstillinger samt et dataindsamlingsafsnit, som vil anskueliggøre og afklare hvordan

afhandlingen er blevet til, ud fra forskelligt fagligt materiale. Desuden vil der forekomme en

kildekritik, som vil stille sig kritisk over for de indsamlede data.

Kapitel 5 - Skattesystemet i Danmark

Hensigten med afsnittet er at læseren får en kort gennemgang af det danske skattesystem. Herunder

en gennemgang af de forskellige former for indkomster der arbejdes med, samt en overordnet

forståelse for det danske skattesystem.

Kapitel 6 - Definition på løn - og honorarmodtager samt selvstændigt erhvervsdrivende

Kapitlet skal give læseren en forståelse af forskellene mellem lønmodtagere, erhvervsdrivende og

honorarmodtagere. Beskrivelsen er nødvendig da beskatningen af de tre grupper sker forskelligt.

Kapitel 7 - Kunstnere

Formålet med kapitlet er, at klarlægge de særregler der gælder for kunstnere. For denne

erhvervsgruppe kan det være svært at afklare, hvilke udgifter som indgår privat og hvilke der indgår

erhvervsmæssigt.
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Kapitel 8-12 - Gennemgang af de forskellige ordninger

Kapitlerne vil indeholde en teoretisk gennemgang af Personskatteloven, Virksomhedsordningen,

Kapitalafkastordningen samt Udligningsordningen. Formålet med kapitlerne er, at gennemgå de

forskellige regelsæt for ordningerne, og herigennem anskueliggøre fordele og ulemper ved de

forskellige ordninger.

Kapitel 13 - Tal-statistik af ordningerne

Formålet med kapitlet er at belyse hvor mange der anvender de forskellige ordninger. Samt

størrelsen på henlæggelserne ved brug af udligningsordningen.

Kapitel 14 - Sammenligning af ordninger

Formålet med kapitlet er, at foretage en teoretisk analyse af de fire ordninger ud fra gennemgangen

i kapitel 9-11.

Kapitel 15 - Interessentskab (I/S)

Kapitlet vil gennemgå hvordan et interessentskab fungerer. Kapitlet vil på ingen måder være

udtømmende, men vurderes nødvendigt for at kunne udarbejde case-beskrivelsen. Kapitlet vil

fokusere på stiftelsen af interessentskabet, hæftelsen, beskatningen, fordelingsbrøken og ejerbrøken.

Der vil ikke blive konkluderet på kapitlet

Kapitel 16-17 - TAX Rock I/S

Kapitlet 16 vil indeholde en præsentation af casen. Præsentationen vil indeholde TAX Rock I/S’

regnskab for året 2010 samt deres budgetter for 2011-2014. Herudover vil kapitlet indeholde en

detaljeret beskrivelse af de fire interessenter, hvilken beskatningsform de benytter, en beskrivelse af

de fremtidige budgetter samt en beskrivelse af TAX Rock I/S aktiver og passiver.

Kapitlet vil indeholde beregninger for de fire interessenter, og angive en samlet skatteprocent over

den udvalgte periode på 5 år.

Der vil løbende i kapitlet blive udarbejdet delkonklusioner efter gennemgang af de enkelte

ordninger.

I kapitel 17 vil der blive opstillet en delkonklusion af casen.
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Kapitel 18 – Skatteoptimering

Afsnittet vil give læseren et indblik i mulighederne for skatteoptimering på baggrund af

regelsættene i de forskellige ordninger.

Kapitel 19 – 20 Konklusion og perspektivering

Kapitlerne vil indeholde de konkluderende afsnit samt perspektiveringen. Herunder en endegyldig

oversigt over, hvad der ud fra specialets analyser vurderes, at give det bedste beskatningsgrundlag

som kunstner alt efter behov, type, indkomst, osv..

Kapitel 21 - Litteraturliste

Oversigt over litteratur, hjemmesider samt andet relevant materiale brugt i opgaven

Kapitel 22 - Bilagsoversigt

Bilagsmateriale, som der er henvist til i opgaveteksten vil være vedlagt, jf. dette kapitel. Bilag 1

starter ved kapitel 22.

4.2. Målgruppe

Den primære målgruppe for afhandlingen er revisorer og andre med interesse i at opnå yderligere

indsigt i skatteretlige problemstillinger. Sproget i afhandlingen vil være rettet imod disse

persongrupper. Afhandlingen kan også have relevans for selvstændige erhvervsdrivende

kunstnere, der selv er konfronteret med problematikken om, at skulle vælge enten

personskattelovens, eller virksomhedsskattelovens regler. Denne målgruppe anses dog som

sekundær.

Afhandlingen skal i højere grad opfattes som en vejledning til selvstændigt erhvervsdrivende, da det

kan være svært, hvis ikke umuligt, at sammenligne ordningerne virksomheder imellem, da ingen

virksomheder er 100 % ens.
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4.3. Afgrænsning

Nedenfor er der redegjort for de overordnede afgrænsninger, der er foretaget i afhandlingen. I det

omfang det vurderes nødvendigt, at foretage yderligere afgrænsninger, vil dette ske løbende i de

enkelte kapitler.

De forskellige ordninger vil blive gennemgået, dog ikke udtømmende. Derimod vil de dele af

ordningerne blive gennemgået som er fundet relevante, for besvarelse af afhandlingens

problemformulering. Afhandlingen begrænser sig fra alle typer selskaber udover interessentskabet,

såsom kapitalselskaber samt andre selskabsformer. Afhandlingen vil derfor ikke behandle

kapitalselskabet indgående. Dog vil perspektiveringen belyse de fordele og ulemper der kan være

ved anvendelse af kapitalselskaber.

Kapitlet, der belyser interessentskaber vil på ingen måde være udtømmende. Indholdet i kapitlet er

udtryk for hvad forfatterne har fundet relevant at belyse, med henblik på afhandlingens

problemstilling.

I virksomhedsskatteloven afsnit II A indgår der yderligere regler om en Særlig kapitalafkastordning

for aktier og anparter. Denne vil ikke blive gennemgået i afhandlingen.

Afhandlingen vil ikke fokusere på udenlandske relationer, herunder hvordan den valgte ordning kan

have indflydelse på datterselskaber i udlandet, samt ordninger i udlandet der ligner dem vi har i

Danmark. Afhandlingen vil heller ikke berøre indtægter og udgifter der relaterer sig til udlandet.

Beskatning ved omdannelse samt død vil heller ikke blive gennemgået. Disse problemstillinger vil

ikke blive belyst, da der i de to nævnte eksempler er tale om ophørsbeskatning, der er et separat

bredt emne.

Afhandlingen vil heller ikke beskæftige sig med nyopstartede virksomheder, og de regler der er på

området. Ligesom ægtefæller, pensionsregler og moms ikke vil blive belyst. Dog kapitlet

skatteoptimering kort berører disse områder.
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4.4.Dataindsamlingsteknik

Opgaven vil i overvejende grad indeholde sekundære data3, der indhentes fra relevante lærebøger,

artikler samt publikationer og tidsskrifter. Afhandlingen vil ligeledes benytte love, bestemmelser,

domme, andet juridisk materiale, samt ligningsvejledningen for erhvervsdrivende, for at opnå den

ønskede viden, til senere at kunne diskutere, vurdere og analysere problemstillingen. Anvendelse af

primære data vil bestå af forfatternes egne beregninger, der bliver udarbejdet og analyseret i

afhandlingens kapitel 16.3. Beregningerne vil blive foretaget på grundlag af den viden forfatterne

har opbygget via de sekundære data, der er benyttet igennem afhandlingen. Hertil skal det nævnes

at forfatterne holder sig særligt kritiske til de primære data4, da eget materiale hurtigt kan påvirke

analysen i den retning det ønskes. Dette er kommenteret yderligere i nedenstående afsnit.

4.5. Kildekritik

Afhandlingens forfattere arbejder til dagligt i revisionsbranchen, hvorfor de har en opfattelse af

hvordan tingende generelt løses inden for denne branche. Der skal i denne sammenhæng være en

kritisk tilgang, da egne erfaringer hurtigt kan påvirke analysen. Det vurderes dog, at de generelle

erfaringer i afhandlingen er opnået igennem sekundære data.

Området er nyt for forfatterne og det forudgående kendskab der kan farve en konklusion, er derfor

begrænset.

Afhandlingens hovedkilder er gældende lovgivning, dertilhørende ligningsvejledning, og domme

der knytter sig til området. Da lovgivningen vurderes pålidelig diskuteres denne ikke i

afhandlingens. Dog vil ordningerne og tilhørende regelsæt blive diskuteret, grundet afhandlingens

problemstilling..

Information indhentet via internettet fra SKAT.dk og skatteministeriet vurderes, at være opdateret

og korrekt.

Afhandlingen har gjort brug af rapporten ”Kunstnernes Beskatning 2011" fra Dansk Kunstnerråd.

Afhandlingen stiller sig kritisk over for rapporten. Rapporten er udarbejdet af revisorer og jurister,

men ikke desto mindre er den udarbejdet for Dansk Kunstnerråd, hvorfor indholdet i rapporten til

3 Definition på ”sekundære data”; data der er indsamlet af andre personer, forskere, institutioner mv.
4

Definition på ”Primære data”; data hvor forskeren selv personligt har indsamlet data. Kilde: Ib Andersen, Den skinbarlige
virkelighed side 151.
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tider kan præge læseren i en hvis retning, grundet Kunstnerrådets eventuelt farvede holdning til

beskatningen af kunstnere.

4.6. Forkortelser / love

AL Afskrivningsloven

AMBL Arbejdsmarkedsbidragsloven

BL Bogføringsloven

KAO Kapitalafkastordningen

KSL Kildeskatteloven

LEV Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

LL Ligningsloven

LV Ligningsvejledningen

PSL Personskatteloven

SKL Skattekontrolloven

SL Statsskatteloven

ULO Udligningsordningen

VSL Virksomhedsskatteloven

VSO Virksomhedsordningen

ÅRL Årsregnskabsloven
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5. Skattesystemet i Danmark

Skattesystemet i Danmark har ændret sig mange gange, og i mange forskellige retninger igennem

tiden.

Systemet er opbygget således at det er den enkelte person eller den enkelte virksomhed der

beskattes. Beskatningen foretages efter nettoindkomstprincippet. Nettoindkomstprincippet indgår i

globalindkomstprincippet. Dette foreskriver, at alle former for indkomst fra både Danmark og

udland indgår i den skattepligtiges indkomst.

Skattesystemet i Danmark er bygget op efter en progressiv model, således at man beskattes hårdere

jo højere ens indkomst er. Den sidst tjente krone beskattes således hårdere end den først tjente.

Indkomstskatten blev indført i Danmark i 1903. Fra 1903 til 1987 blev indkomst og

fradragsberettigede udgifter medtaget som en indkomst og endvidere var vægtningen ens. Der blev

altså ikke taget højde for indkomstens art, som det er tilfældet i dag. Opsplitningen i forskellige

indkomstarter er gennemgået i kapitlet, der omhandler personskatteloven.

I 1970 indføres Kildeskattereformen, som egentlig ikke var en rigtig reform, men mere en

omfordeling af skatteopkrævningen. Inden omlægningen blev indkomstskatten opkrævet hos den

skattepligtige. Dette blev ændret ved kildeskattereformen; nu skulle indkomsten i stedet opkræves

hos kilden, altså arbejdsgiveren.5

5 Hjemmeside: http://www.skm.dk/publikationer/skat/1492/1498/



Figur 2: Oversigt over de forskellige ordninger
Kilde: Egen tilvirkning

Selve grundstenen for opgørelsen af den skattepligtige indkomst

§ 4-6. Paragrafferne understøtter grundlaget for

skattefrit samt hvad der er fradrag for. Ud over d

omfangsrig lovgivning, der er med til at supplere

kan tilrette skattesystemet alt efter hvilke udgif

statsskatteloven er aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, l

personskatteloven, virksomhedss

Statsskattelovens § 4 regulerer de ind

indkomster der er skattefri. I SL § 6 reguleres de omkostninger der kan ske fradrag for

forskellige ordninger

for opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal findes i Statsskatteloven (SL)

understøtter grundlaget for, hvad der skal foretages beskatning af

samt hvad der er fradrag for. Ud over disse tre paragraffer er der i nyere tid udarbejdet en

er med til at supplere statsskatteloven, således at man fra politisk side

kan tilrette skattesystemet alt efter hvilke udgiftstyper der er tale om. Andre

beskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, l

skatteloven samt en række andre.

Statsskattelovens § 4 regulerer de indkomster der skal ske beskatning af.

§ 6 reguleres de omkostninger der kan ske fradrag for

Skattelovgivningens
almindelige regler, SL §4- 6

Personskatteloven

Virksomhedsskatteloven

KAOVSO

ULO
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findes i Statsskatteloven (SL)

beskatning af, hvad der er

er der i nyere tid udarbejdet en

således at man fra politisk side

Andre love der overlapper

beskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven,

SL § 5 regulerer de

§ 6 reguleres de omkostninger der kan ske fradrag for.
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Som det kan ses ud fra ovenstående figur falder personskatteloven ind under statsskatteloven. De tre

ordninger afhandlingen vil belyse, udover personskatteloven, falder alle tre ind under

personskatteloven, og dermed også under statsskatteloven.6

6 Statsskatteloven
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6. Definition på løn- og honorarmodtager samt selvstændigt

erhvervsdrivende

6.1. Indledning

Som det kort blev belyst i afhandlingens indledning, er det til tider svært for kunstnere udelukkende

at blive placeret under en enkelt kategori af indkomstmodtager i et skatteteknisk perspektiv.

Nedenstående kapitel vil belyse de kriterier der ligger til grund for en vurdering af, hvornår der er

tale om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, lønmodtager forhold, hobbyvirksomhed

eller honorarmodtager.

6.2. Selvstændigt erhvervsdrivende kontra lønmodtager

I ligningsvejledningen afsnit E.A. 4.1 er der opstillet en række kriterier, der er vejledende for at

definere hvornår der er tale om enten selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtager forhold.

For kunstnere er det til tider svært at falde ind under de kriterier der opstilles, grundet deres erhverv.

I ligningsvejledningen opstilles nedenstående kriterier til brug for vurderingen af om der er tale om

selvstændig erhvervsvirksomhed.7

Kriterier til brug for vurderingen af om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed

 Hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte ordreforhold.

 Indkomstmodtageren, ikke på grund af ordren, er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for

andre.

 Indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt

påtager sig en selvstændig økonomisk risiko.

 Indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af medhjælp.

 Vederlaget erlægges efter regning, og betaling ydes først fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og

eventuelle mangler afhjulpet.

 Indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere.

 Indkomsten afhænger af et eventuelt overskud.

 Indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign.

 Indkomstmodtageren leverer helt eller delvis de materialer, der medgår til arbejdets udførelse.

 Indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue m.v.

7
LV 2011-1 E.A. 4.1
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og arbejdet helt eller delvis udøves herfra.

 Indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og indkomstmodtageren er i

besiddelse af en sådan tilladelse.

 Indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkommende er fagkyndig og

påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art.

 Indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er faktureret med

tillæg af moms.

 Ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.

Figur 3: Kriterier til brug for vurderingen af om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed

Kilde LV 2011-1 E.A.4.1.

På samme måde er der oplistet en række kriterier vedrørende lønmodtagerforholdet. Disse er også

oplistet i LV 2011-1 afsnit E.A.4.1. Se nedenfor:

Kriterier til brug for vurdering af om der er tale om lønmodtager forhold

 Hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets

udførelse, herunder tilsyn og kontrol.

 Indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver.

 Der mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende arbejdsydelse.

 Indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren.

 Indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel.

 Vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision,

akkord m.v.)

 Vederlaget udbetales periodisk.

 Hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

 Vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren.

 Indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

m.v., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

Figur 4: Kriterier til brug for vurderingen af om der er tale om lønmodtager forhold
Kilde LV 2011-1 E.A.4.2.

Det nævnes i cirkulæret til personskatteloven, CIR nr. 129 af 4/7 1994 i afsnit 3.1.1.3, at de ovenfor

nævnte kriterier er med til, at definere hvilket forhold der gør sig gældende. I praksis er det dog til

tider ikke tilstrækkeligt, da visse sider i et forhold kan pege mod et lønmodtagerforhold og andre i

retning af selvstændig erhvervsdrivende virksomhed. I disse tilfælde er det en samlet vurdering af

forholdet der gør sig gældende.
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For mange kunstnere ligger problematikken i, at de til tider har arbejdsopgaver af kortere eller

længere varighed, f.eks. med et fast aftalt beløb pr. optræden. I disse tilfælde har SKAT den

holdning, at der er tale om lønmodtagerforhold. Det kræver dog en konkret vurdering, men

udgangspunktet er altså, at der er tale om lønmodtagerforhold. Er der i stedet tale om en kunstner

der optræder ved skiftende arrangementer, har SKAT tillagt den holdning, at der er tale om

selvstændigt erhvervsvirksomhed.8 Den overordnede vurdering af om der er tale om lønmodtager

eller selvstændig erhvervsdrivende sker altså ud fra indkomsten og ikke personen. Dette kan synes

forkert fra en kunstners synspunkt.

I bilag 7 er vedlagt en figur, der er opbygget som et kassediagram. Figuren skal være med til, at

gøre det mere overskueligt at finde ud af om man er lønmodtager eller selvstændigt

erhvervsdrivende. Figuren er opbygget ud fra de kriterier der opstilles i ligningsvejledningen der

skal fokuseres på, når det skal konkluderes om en person enten er selvstændigt erhvervsdrivende

eller lønmodtager.9

Den toneangivende forskel mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende er, at

selvstændige erhvervsdrivende efter PSL § 3, stk. 2 nr. 1, har fradrag for de udgifter der i årets løb

er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

6.3. Selvstændigt erhvervsdrivende kontra hobbyvirksomhed

Mange selvstændige erhvervsdrivende kunstnere oplever til tider, grundet deres profession, i kortere

el. længere tid at have en minimal indtægt. I relation til beskatningen af en virksomhed, med

udgangspunkt i indtjeningen, der har denne været lav i flere år, kan SKAT karakterisere

virksomheden som hobby.

En definition af begrebet hobbyvirksomhed, er at finde i ligningsvejledningen 2011-1

erhvervsdrivende afsnit E.A.1.2. Følgende beskrivelse er brugt til at præcisere begrebet.

”Spørgsmålet, om der foreligger en hobbyvirksomhed eller en erhvervsmæssig virksomhed, opstår i

de tilfælde, hvor virksomheden på den ene side har fælles træk med en erhvervsvirksomhed, men

8
Hjemmeside: http://epn.dk/privat/sporg/skat/article2001663.ece

9
Hjemmeside: http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1728042#1970921
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hvor der på den anden side er tvivl om, hvorvidt indtægtserhvervelsen er det afgørende formål for

skatteyderen.

Visse former for virksomhed synes ofte at have private formål som de primære formål for

skatteyderen. Disse private formål kan f.eks. være boligformål eller sportsinteresser, såsom ridning,

hestevæddeløb, sejlads, m.v., eller det kan være dyrehold som f.eks. ponyer, kaniner, fjerkræ eller

lign.”10

Et eksempel på problematikken omkring hobby, kan være en musiker der ikke har udgivet en plade

i flere år. Musikeren arbejder dog på en ny. I den mellemliggende periode er indtægten lav, men

dette er dog ikke et udtryk for manglende kunstnerisk aktivitet. Kommer en kunstner i denne

situation er det naturligt at supplere sin indtægt på anden vis. Sker dette kan SKAT kigge på arten

og omfanget af arbejdet der er udført som supplement til den beskedne indtægt fra selvstændig

erhvervsvirksomhed, og her ud fra vurdere at der er tale om hobbyvirksomhed.11

I ligningsvejledningens afsnit E.A.1.2.2, oplyses det, at vurderingen af om der er tale om

hobbyvirksomhed eller selvstændig erhvervsvirksomhed, laves ud fra en samlet vurdering af alle

relevante forhold i virksomheden.

I ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.A.1.2.1, belyses det hvordan der bør sondres mellem

hobbyvirksomhed og selvstændig erhvervsvirksomhed. Denne sondring er især vigtig ved

underskudsgivende virksomhed. I tilfælde hvor der er tale om hobbyvirksomhed, betragtes

nettoindkomsten som personlig indkomst der beskattes efter SL § 4. Ved hobbyvirksomhed er det

kun omkostninger der er forbundet med indkomsterhvervelsen der kan fratrækkes. Et eventuelt

underskud kan ikke fratrækkes i anden indkomst, og kan jf. LL § 15 heller ikke modregnes i

eventuelle fremtidige overskud.

I LV 2011-1 afsnit E.A.1.2.2 oplistes en række forhold der kan lægges vægt på, når det skal

fastlægges om der er tale om hobby eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

10 LV 2011-1 E.A.1.2.
11 Kunstnernes Beskatning 2011 side 13
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Momenter der har været lagt vægt på i praksis

 Om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel).

 Om virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller om virksomheden

vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et underskud.

 Om der forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel

drift, herunder om der har været lagt budgetter m.v.

 Om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet.

 Om ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden har en naturlig

sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv

 Om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden.

 Om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug.

 Om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse.

 Om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art.

 Om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det pågældende erhverv

 Om virksomheden i givet fald kunne sælges til trediemand, dvs. om den trods hidtidigt underskud i

trediemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes drevet løsrevet

fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været drevet.

Figur 5: Momenter der har været lagt vægt på i praksis
Kilde LV 2011-1 E.A. 1.2.2

6.4. Honorarmodtager

Kunstnere kan til tider udover, at blive betragtet som lønmodtagere og/eller selvstændigt

erhvervsdrivende også blive betragtet som honorarmodtagere. SKAT har de seneste år tillagt den

praksis, at kunstnere der har korte arrangementer af 1-3 dages varighed som udgangspunkt er

honorarmodtagere. 12

Begrebet honorarmodtager er behandlet i Ligningsvejledningen 2011-1 for selvstændigt

erhvervsdrivende, afsnit E.B. 8.2.1. Begrebet er endvidere blevet almen praksis, da det blev indført i

reglerne vedrørende opkrævning af AM-bidrag i 2008.13

I AMBL § 2 stk. 1, nr. 2 oplyses det at:

Ethvert vederlag, som indgår i den personlige indkomst, i penge eller naturalier modtaget uden for

ansættelsesforhold, når der ikke er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder

12 Hjemmeside: http://epn.dk/privat/sporg/skat/article2001663.ece
13

Kunstnernes beskatning 2011
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efterbetalinger m.v. i forbindelse hermed samt den skattepligtige værdi af udbytter som nævnt i

ligningslovens § 16 A, stk. 6.

Ud fra ovenstående må det antages, at begrebet honorarmodtager dækker over vederlag der er

modtaget for personligt arbejde, der hverken kan defineres som arbejde udført i tjenesteforhold eller

henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed.

Kildeskatlovens opkrævningssystem opdeler indtægter i A- og B-indkomst. Visse persongrupper,

herunder kunstnere, kan til tider ikke kategoriseres som hverken lønmodtager eller selvstændigt

erhvervsdrivende. Dette kan give problemer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.14

Er der tale om kunstnere, der har haft engagementer af en varighed på 1- 3, dage har SKAT anlagt

den tommelfingerregel, at betaling kan ske som B-indkomst og der er tale om honorarmodtagere.15

Af vederlag, der normalt ikke opfattes som overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed og derfor

må opfattes som honorarer, kan nævnes: Honorarer til musikere, skuespillere, forfattere og

foredragsholdere.

SKAT oplyser at følgende indtægter som hovedregel vil blive opfattet som honorarer:

 At holde foredrag

 Skrive en artikel eller en sang

 Modtage et engangsvederlag

 Freelancer eller konsulent 16

SKAT oplyser endvidere, at indtægten skal erhverves uden økonomisk risiko. Altså, at indtægten

skal erhverves uden at have tætte relationer til selvstændig erhvervsvirksomhed.

Vurderingen mellem, på den ene side lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende og på den

anden side honorarmordtager, er relevant ved opgørelsen af AM-bidrag og indeholdelsen af A-skat.

Dette er vigtigt for arrangører der betaler kunstneren, da pågældende er ansvarlig for indbetaling af

A-skat for kunstneren.

14
Kildeskattelovens afsnit V

15 Hjemmeside: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=104021&vId=204293&search=honorarmodtager*
16 Hjemmeside: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1783779&vId=202178&search=honorarmodtager*#1783258
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6.5. Delkonklusion

Ud fra ovenstående gennemgang fremgår det, at den toneangivende forskel mellem lønmodtager og

selvstændigt erhvervsdrivende er, at selvstændige erhvervsdrivende efter PSL § 3, stk. 2 nr. 1, har

fradrag for de udgifter der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved

selvstændig erhvervsvirksomhed; dette er ikke muligt for lønmodtagere. Desuden er det for

lønmodtagere ikke muligt at anvende Virksomhedsordningen, Kapitalafkastordningen eller

Udligningsordningen. Denne mulighed tilfalder kun selvstændigt erhvervsdrivende.

Det kan endvidere, ud fra ovenstående gennemgang konkluderes, at kunstnere kan falde ind under

alle tre kategorier. Til tider kan de falde ind under flere kategorier samtidigt, hvorfor det for en

kunstnere kan være svært, at afgøre hvilke indtægter der skal behandles som indtægt fra selvstændig

erhvervsvirksomhed, honorarmodtagerforhold og lønmodtagerforhold.

Ud fra den i bilag 7 opstillede figur, og gennemgangen af denne, kan det konkluderes, at det første

der skal tages stilling til er, om der ved udførelsen af arbejdet er knyttet en økonomisk risiko. Er

dette tilfældet vil der være tale om enten hobbyvirksomhed eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

Drives virksomheden intenst og forsvarligt og sigtes der efter at opnå et overskud, ved bl.a.

udarbejdelse af budgetter, vil virksomheden i de fleste tilfælde blive betegnet som en

erhvervsmæssig virksomhed i stedet for en hobbyvirksomhed.

Er der ikke tilknyttet en økonomisk risiko ved udførslen af arbejdet kan det konkluderes, at er der

enten tale om et løn- eller honorarmodtagerforhold. Det kan konkluderes, at der er tale om et

lønmodtagerforhold når der foreligger et ansættelsesforhold. For at konkludere om der foreligger et

ansættelsesforhold, ses der bl.a. på om der er fastsat rammer for arbejdsforholdet og om arbejdet

udføres for arbejdsgiverens regning og risiko; er dette ikke tilfældet vil personen blive opfattet som

honorarmodtager.
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7. Kunstnere17

7.1. Indledning

I nedenstående afsnit vil der blive fokuseret på de særregler der findes for kunstnere.

Gennemgangen vil ikke være udtømmende, men fokusere på de særregler der er fundet relevant for

afhandlingen. Forfattere og skabende kunstnere kan som noget unikt benytte sig af

udligningsordningen. Denne bliver reguleret i virksomhedsskatteloven § 22d; regelsætte vil blive

gennemgået i kapitel 12.

7.2. Indtægter fra royalties, ophavsretlige vederlag og legater

Indtægter fra royalties og ophavsretlige vederlag er skattepligtige og vil som regel stamme fra

værker der er blevet kopieret, så som malerier og fotografier, musik spillet i radioen, salg af bøger,

etc.18

Legater er som udgangspunkt skattepligtige; der er dog undtagelser. Her kan nævnes hæderspriser

og hæderslegater. Før en hæderspris eller et legat kan blive skattefrit er det et krav at kunstneren

ikke selv har søgt prisen. Desuden skal der være tale om et engangsbeløb.19

7.3. Ekstraordinære indtægter

Kunstnere har efter Ligningslovens § 7 O mulighed for, at få skattenedsættelse på særligt store

engangsindtægter. Visse krav skal dog være opfyldt inden skattenedsættelse er mulig. Indtægten må

ikke stamme fra ansættelsesforhold, stipendier eller legater; endvidere skal indtægten være af

skabende kunstnerisk karakter.20

17 Hjemmeside: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1783233&vId=202178&search=kunstnere* - hele pjecen
18

Kunstnernes Beskatning 2001 side 19
19

Kunsternes Beskatning 2011 side 20
20 Kunstnernes Beskatning 2011 side 36
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Ordningen går i alt sin enkelthed ud på, at kunstner i 2010 og 2011 har et bundfradrag på 25 t.kr..

Jf. ligningslovens§ 7 O stk. 2 medregnes den del af indtægten der overskrider de 25 t.kr. kun med

85 % til den skattepligtige indkomst.

Det skal nævnes, at der ved indtægt af skabende kunstnerisk karakter er opstillet nogle faste

retningslinjer. Følgende indtægter anses for at indgå som skabende kunstnerisk karakter:

Indtægter vedr. skabende kunstnerisk karakter

 Indtægt fra salg af billedkunst (skulpturer, malerier, grafik)

 Indtægt fra salg af kunsthåndværk

 Indtægt fra royalties, bibliotekspenge mv. fra forfatters bøger

 Royalties til fotografer, filminstruktører og scenografer

 komponisters indtægt fra deres musik (royalties mv.)

Figur 6: Indtægter vedr. skabende kunstnerisk karakter:
Kilde: Kunstnernes Beskatning 2011

Følgende kunstnere kan, ligegyldigt graden af improvisation i deres værker, ikke benytte ordningen,

jf. LL § 7O: Musikere, dirigenter, sangere, artister, skuespiller og dansere. Endvidere er det

udelukkende kunstneren selv der kan benytte ordningen og ikke dennes selskab. Det må således

antages at anvendelsen af ordningen nok ikke er stor i praksis.

7.4. AM-bidrag regler

Reglerne vedr. opkrævning af AM-bidrag er ændret fra og med 2011.

I 2010 skulle der betales AM-bidrag af: Lønindtægter, honorarindtægter samt indtægt fra

selvstændig virksomhed.21 Fra 2011 ændres reglerne så der opkræves AM-bidrag fra flere

indkomster. Der skal nu betales bidrag af følgende.

21
Kunstnernes Beskatning side 20
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Oversigt over indkomster der indgår i AM-grundlaget

 Vederlag, der kan henføres til personligt arbejde dvs. løn, fratrædelsesgodtgørelser mv., og pension, der har tilknytning til

et tidligere ansættelsesforhold.

 Vederlag uden for ansættelsesforhold

 Indtægt ved selvstændig virksomhed, der beskattes som personlig indkomst (i modsætning til fx kapitalafkast)

Figur 7: Oversigt over indkomster der indgår i AM-grundlaget
Kilde: Kunstnernes beskatning 2011

Ændringerne medfører at der nu skal betales AM-bidrag af royalties. Der er ikke ændret på Am-

bidrag reglerne vedr. de legater, hvor der ikke stilles krav om en modydelse. Der skal nu lægges

vægt på om indtægten, stammer fra selvstændig erhvervsvirksomhed, eller skal kategoriseres som

personlig indkomst. Er man lønmodtager betyder ændringen, at der ikke skal betales AM-bidrag af

bl.a. legater og royalties. Har modtagende royalties derimod tilknytning til selvstændig

erhvervsvirksomhed vil indtægten blive AM-bidragpligtig, grundet måden bidraget beregnes.22

Har en kunstner indtægter fra immaterielle rettigheder såsom KODA, Gramex og Copy-Dan, skal

der foretages en vurdering af om beløbene skal opfattes som virksomhedsindkomst, der dermed skal

indgå i resultatet for den selvstændiges erhvervsvirksomhed. Er det tilfældet vil indtægten som sagt

indgå i beregningsgrundlaget for AM-bidrag.23

7.5. Udgifter

Som udgangspunkt er der fradrag for alle de udgifter, der er afholdt for at sikre og vedligeholde

indkomsten. For kunstnere er sfæren mellem privat og erhverv til tider svær at definere, hvorfor

ikke alle afholdte udgifter er fradragsberettigede.

Som udgangspunkt er udgifter til almindelig makeup og arbejdstøj ikke fradragsberettigede, selvom

det kun har været brugt ved optræden.24 Rationalet bag dette er, at det praktisk talt er umuligt for

SKAT, at undersøge hvorvidt makeuppen og scene-tøjet også bliver brugt privat.

Netop forholdet omkring scene-tøj og makeup, er blevet prøvet ved domstolene af gruppen

Infernals forsanger Lina Rafn, der mente at være berettiget til fuldt fradrag, da tøjet kun blev

22
Hjemmeside: http://www.bkf.dk/regado.jsp?id=401&type=page

23
Kunstnernes beskatning side 23

24
Kunstnernes beskatning 2011 side 58
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anvendt på scenen. Sagen25 kom for højesteret, der i 2010 stadfæstede Østre landsrets dom,

SKM2007.518. ØLR26, fra 2007 der underkendte hende fradraget.

Sagen viser at den selvstændigt erhvervsdrivende kunstner skal kunne bevise, at udgiften er med til

at sikre og vedligeholde indkomsterhvervelsen.

Herved skal forstås at fradraget er knyttet til indkomsterhvervelsen.

Kunstnere har fradragsret for udgifter, der anvendes til at frembringe og fremføre deres værker27

7.6. Afskrivninger på driftsmidler

Reglerne for afskrivning er som udgangspunkt de samme som for alle andre erhvervsdrivende.

Det kan dog nævnes, at f.eks. musikere ikke må afskrive på antikke strygerinstrumenter, da disse

ikke taber værdi.

Benyttes aktiverne både privat og erhvervsmæssigt gælder der særlige regler, jf nedenfor.

Der kan ligesom ved aktiver, der benyttes 100 % erhvervsmæssigt, afskrives op til 25 % af den

uafskrevne værdi af aktivet årligt, efter saldometoden. Der vil dog ikke opnås fradrag for hele årets

afskrivning, da der skal foretages en vurdering af hvor stor en andel af aktivets brug, der har været

privat og hvor stor en del der har været erhvervsmæssig. Der er fra SKAT’s side ikke opstillet

nogen generelle regler inden for forskellige erhverv. Det kan dog nævnes, at det kan være en fordel

for kunstneren selv at foretage dette skøn, da man på denne måde viser, at man aktivt har forholdt

sig til problematikken, hvorefter bevisbyrden ligger på SKAT’s side, hvis fordelingen mellem

erhverv og privat forbrug skulle komme op til revision.

25 Dom. SKM2010.549. HR: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1907509&chk=204293#pos
26 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1653392&chk=204293#pos
27 Kunstnernes beskatning 2011 side 53
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8. Indledning til ordningerne

8.1. Indledning til PSL, VSO, KAO og ULO

Lov nr. 144 af 19. marts 1986 om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende blev

vedtaget som et led i skattereformaftalen fra d. 19. juni 1985. Ordningen fik virkning fra

indkomståret 1987.28

Ved vedtagelsen af skattereformen med virkning fra 1987 blev de ligningsmæssige fradrag sænket

fra ca. 73 - til 50 procent.29 Sammenlignet med procentsatsen på de ligningsmæssige fradrag i dag

og frem til 2019, hvor fradraget vil være på 25,3 %, var datidens fradrag højt30. Ændringerne i de

ligningsmæssige fradrag medførte, at en ordning for selvstændigt erhvervsdrivende vedrørende

deres renteindtægter og udgifter vedrørende erhvervsmæssig aktivitet var nødvendig.31 Ved

indførelsen af virksomhedsordningen blev personligt drevet virksomheder dermed ligestillet med

virksomheder drevet i selskabsform, da renteudgifter og renteindtægter nu var fuldt

fradragsberettigede. Udover ovenstående formål, var formålet med indførslen af

virksomhedsordningen følgende:

Man ville skabe en ordning, der var nem at administrere for selvstændigt erhvervsdrivende.

Formålet med ordningen var, at sidestille virksomhed drevet i personligt regi, med virksomhed

drevet i selskabsform. Den skulle give mulighed for at spare op i virksomheden mod betaling af en

foreløbig skat. På den måde kunne man foretage en skattemæssig udjævning af sin

virksomhedsindkomst, ved at spare op i år, hvor virksomheden havde skabt et godt resultat og hæve

opsparet overskud i dårlige år. 32

Virksomhedsordningen eksisterede som en enkeltstående ordning frem til 1993. Her erkendte

folketinget, at ordningen var for ressourcekrævende at administrere for mindre erhvervsdrivende

hvorfor kapitalafkastordningen blev en realitet. Kapitalafkastordningen indeholdt i høj grad de

samme muligheder, men var langt nemmere at administrere.33

28 Cirkulære om virksomhedsskatteloven (CIRK 1986 12-09 nr. 21 Virksomhedsskatteloven)
29 Hjemmeside: http://www.skm.dk/publikationer/skat/1595/1604/
30 Hjemmeside: http://www.skatteinform.dk/nyhedsbrev/aktuel-skat-2009/aktuel-skat-7.aspx
31 Hjemmeside: http://www.skm.dk/publikationer/skat/1595/1604/
32

Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson s. 125
33 Hjemmeside: http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/659.html
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I 2003 blev udligningsordningen indført. Ordningen er speciel i den henseende, at ikke alle

selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed i personligt regi, kan benytte ordningen.

Ordningen er specielt henvendt til forfattere og skabende kunstnere, da denne befolkningsgruppe tit

oplever store udsving i deres indtægter fra år til år. Ordningen indeholder regler der gør det muligt

at foretage henlæggelser til indkomstudligning, så svingende indkomster dermed kan udlignes.
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9. Personskatteloven

9.1. Indledning

Formålet med kapitlet er, at skabe et overblik over måden beskatningen af selvstændigt

erhvervsdrivende opgøres. Det skal dog bemærkes at personskatteloven ikke er en særskilt ordning,

men derimod en lov, hvorfor alle de i afhandlingen belyste ordninger falder ind under

personskattelovens regler. Fremadrettet vil personskatteloven blive benævnt som en ordning, på lige

fod med de andre ordninger.

Personskatteloven regulerer både lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende.

Kapitlet vil komme ind på hvordan reglerne i personskatteloven er blevet til samt hvordan teorien

for den praktiske udformning er opbygget. Desuden gives eksempler på hvordan dette foretages i

praksis.

Personskatteloven er relevant for alle ordningerne, da samtlige ordninger der indgår i

virksomhedsskatteloven har relationer til personskatteloven.

9.2. Generelt

Personskatteloven blev vedtaget i forbindelse med skattereformen i 1986 og trådte efterfølgende i

kraft primo 1987. Formålet med loven var, at reducere fradragsværdien på renter og andre

lønmodtagerudgifter.34 Herved blev beskatning af renteindtægter gjort mindre, hvilket medførte et

incitament til at foretage øgede opsparinger. Ved indførslen af loven blev den skattepligtige

indkomst delt op i to begreber; personlig indkomst og kapitalindkomst, hvilket gjorde det muligt at

beskatte de to indkomster forskelligt.

I juni 1998 blev en ny skattereform, bedre kendt som pinsepakken vedtaget, dette medførte

væsentlige ændringer af personskatteloven. Af væsentlige ændringer kan nævnes, at

fradragsværdien af negativ kapitalindkomst blev reduceret kraftigt fra 46 % til 32 % i årene 1998-

2001. Samtidig blev skatteloftet hævet fra 58 % til 59 %. I 2002 blev de ligningsmæssige fradrag

sænket fra 40 % til 32 %. Skatteindgrebene medførte, at det blev mere afgørende at vælge den

ordning, der passede bedst til ens behov, idet påvirkningen på den samlede skattebetaling blev

større efter ændringerne35

34 Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson s. 83
35 Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson s. 83
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Personskatteloven regulerer både lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende. Førstnævnte

gruppe har ikke muligheder for at foretage tilvalg ved opgørelse af skattebetalingen og skæres

derfor over en kam og beskattes som lønmodtager efter PSL.

For personer der er skattepligtige i Danmark, opgøres den almindelige indkomst efter

skattelovgivningens almindelige regler, som er reguleret i personskattelovens § 1.

Foretages der ikke et aktivt tilvalg ved indsendelsen af selvangivelsen, vil den selvstændige

erhvervsdrivende falde ind under regelsættet i Personskatteloven, og dermed blive beskattet

herefter.

9.3. Regnskabskrav

Jf. bogføringsloven § 1 har alle erhvervsdrivende pligt til at følge lovens bestemmelser. Loven

foreskriver:

”Loven gælder for erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet af enhver art uanset ejer-

eller hæftelsesforhold samt erhvervsaktiviteter, der udøves her i landet af virksomheder, som er

hjemmehørende i udlandet.”36

Kravene til regnskabsmaterialet oplistes i BL § 3.

Yderligere skal mindstekravsbekendtgørelsen følges, da denne indeholder regler omkring

udarbejdelsen af regnskab, endvidere er kravene ved personskatteloven dog mere lempelige end de

andre ordninger.

9.4. Indkomstopgørelsen

Indkomsten opgøres efter nettoindkomstpricippet, der foreskriver at bruttoindkomsten efter SL § 4

opgøres med fradrag af driftsudgifter efter SL § 6. Driftsudgifter er de udgifter der er afholdt for at

erhverve og vedligeholde den bruttoindkomst der skal beskattes.37

I Personskatteloven opdeles indkomsten i følgende fire forskellige indkomsttyper:

36
Bogføringsloven § 1

37 Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson s. 84
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Figur 8: Skattepligtig indkomst PSL § 1-4
Kilde Inge Nilsson – Virksomhedsbeskatning samt egen tilskrivning

Jf. afgrænsningen vil CFC-indkomst samt aktieindkomst ikke blive belyst.

Indkomstopgørelse

Personlig indkomst
+/- Kapitalindkomst
- Ligningsmæssige fradrag

= Skattepligtig indkomst

CFC-indkomst
Aktieindkomst

Figur 9: Oversigt over indkomsttyper
Kilde: PSL § 2

I ovenstående figur kan det ses hvordan den skattepligtige indkomst opgøres.

Indkomsttyperne vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.

Skattepligtig indkomst, PSL § 1-4

 Personlig indkomst, PSL § 3

 Kapitalindkomst, PSL § 4

 Aktieindkomst, PSL § 4a

 CFC-indkomst, PSL § 4b



37

9.5. Personlig indkomst

I nedenstående figur er de indkomsttyper der indgår i den personlige indkomst oplistet.

Indkomsttyperne vil ikke blive gennemgået yderligere.

Personlig indkomst, PSL § 3

 Lønindkomst, honorar og lign.

 Indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed

 Private og sociale pensionsindtægter

 Løbende udbetalinger og rateudbetalinger fra pensionsordninger

 Arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge m.v.

 Kontanthjælp

 Underholdsbidrag og andre løbende ydelser

 Uddannelsesstøtte

 Fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder

 Genvundne afskrivninger

 Fortjeneste ved afståelse af goodwill m.v.

 Anden skattepligtig indkomst som ikke er kapitalindkomst.

Figur 10 Personlig indkomst
kilde: Inge Nilsson – Virksomhedsbeskatning samt egen tilskrivning.

9.6.Kapitalindkomst

Under kapitalindkomsten indgår en række indtægter og udgifter som uddybes yderligere i PSL § 4.

Kapitalindkomst, PSL § 4

 Renteindtægter og -udgifter

 Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven

 Beregnet kapital, i selvstændig erhvervsdrivende virksomhed

 Rentekorrektion

 Samt flere, der henvises til PSL § 4

Figur 11: Kapitalindkomst
Kilde: PSL § 4
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Renter i personskatteloven periodiseres ikke, men beskattes ved forfald.38

Da renteomkostningerne fradrages i den personlige indkomst kan det maksimale rentefradrag være

summen af kommuneskatten, sundhedsbidraget og kirkeskatten, som samlet set vil give et

maksimalt fradrag på ca. 33 %.

9.7. Ligningsmæssigt fradrag

Der eksisterer dog fradragsberettigede udgifter, der hverken kan fradrages i personlig -eller

kapitalindkomst, hvorfor de ligningsmæssige fradrag trækkes fra i den skattepligtige indkomst og

indeholder følgende:

Ligningsmæssige fradrag

 Befordringsfradrag

 Faglige kontingenter og bidrag til a-kasser

 Gaver til forskellige foreninger og kulturinstitutter

 Underholdsbidrag til tidligere ægtefæller og børnebidrag

Figur 12: Ligningsmæssige fradrag
Kilde: Hjemmeside: http://cms.skat.dk/SKAT.aspx?oId=161537&chk=204620 (Skatten 2010)

9.8. Beregning af indkomstskat

Indkomstskatten opgøres som det fremgår i PSL § 5, som forskriver at følgende indgår i

beregningen.

38 LL § 5
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Opgørelse af indkomstskat

 Bundskat, PSL § 6

 Topskat, PSL § 7

 Sundhedsbidrag, PSL § 8

 Skat af aktieindkomst, PSL § 8a

 Skat af CFC indkomst, PSL § 8b

 Skat svarende til kommunal indkomstskat, PSL § 8c
39

Figur 13: Opgørelse af indkomstskat
Kilde Personskatteloven

9.9. Bund, mellem og topskat

Bundskatt, mellemskat (er fjernet primo 2010) og topskat beregnes ud fra den skattepligtige

indkomst, hvortil skatteværdien af personfradrag modregnes. Yderligere tillægges den positive

kapitalindkomst; hvis denne forekommer negativ kan den ikke trækkes fra i den personlige

indkomst.40

9.10. Skatteloft

Der er i PSL § 19 indsat en grænse for hvad personskatten i Danmark højest må være. I 2010 og

2011 er grænsen 51,5 %. Forekommer der positiv kapitalindkomst sættes grænsen for 2010 til 49,5

% og til 47,5 % i 2011. I beregningen af skatteloftet indgår AM-bidrag og kirkeskatten ikke; hertil

vil man ud fra en gennemsnitsbetragtning få en marginalskat på ca. 56,1 %41

9.11. Arbejdsmarkedsbidrag

AM-bidrag betales af både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. For lønmodtagere

betales bidraget over lønnen og fremgår derfor på lønsedlen. For selvstændigt erhvervsdrivende

betales bidraget af den del af overskuddet der trækkes ud til privaten.

39 Personskatteloven
40 Henvises til kapitel 9.13
41 Hjemmeside: http://www.skm.dk/tal_statistik/indkomstfordeling/689.html
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9.12. Underskud

Forekommer der et skattemæssigt underskud ved beregning af den skattepligtige indkomst,

modregnes dette først i bundskatten, jf. PSL § 6, derefter i topskatten, jf. PSL § 7 og til sidst i evt.

aktieindkomst (PSL § 8a), jf. PSL § 13.

Forekommer der stadigvæk et skattemæssigt underskud, vil dette blive modregnet i en evt.

ægtefælles skattepligtige indkomst. Yderligere underskud fremføres til senere indkomstår, jf. PSL §

13, stk. 2

Er den personlige indkomst negativ skal der foretages modregning i evt. positiv kapitalindkomst,

hvilket skal ske inden beregningsgrundlaget som relateret til bund, og topskat, jf. PSL 13, stk. 3.

9.13. Forårspakken 2.042

I 2009 blev skattereformen, kaldet Forårspakken 2.0 vedtaget. Forårspakken 2.0 får indflydelse på

en række skatter fra indkomståret 2010 og frem til 2019. Hovedparten af ændringerne vil dog blive

implementeret i 2010 og 2011, Det er fundet nødvendigt at belyse de væsentligste ændringer,

grundet effekten på beregningerne af skattebetalingen. Forårspakken 2.0 medfører at skatten på

arbejde nedsættes. Nedsættelsen finansieres ved at afgifterne på brændsel, EL og fjernvarme hæves.

9.14. Personbeskatning – ændringer fra 2010 – 2019

I nedenstående tabel er de væsentligste ændringer for personbeskatningen oplistet. Forfatterne har i

nedenstående gennemgang valgt kun, at fokusere på de ændringer der findes relevante for

afhandlingen. Ændringer i reglerne omkring rejseomkostninger, medarbejderobligationer,

individuelle medarbejderaktier og miljøtillæg ved beskatning af firmabil vil ikke blive gennemgået.

I nedenstående figur kan ses, de procentuelle ændringer forårspakken medføre.

42Hjemmeside http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7747.html?newwindow=true
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Forårspakken 2.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skattesatser:

Sunhedsbidrag 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 -

Bundskat 5,04 3,68 3,65 4,64 5,64 6,64 7,64 8,64 9,64 10,6 11,6

Mellemskat 6 - - - - - - - - - -

Topskat 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Skatteloft 59 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5

Beskæftigelsesfradrag 4,25 4,25 4,25 4,4 4,5 4,65 4,8 5 5,2 5,4 5,6

Aktieindkomstskat 28/43/45 28/42 28/42 27/42 27/42 27/42 27/42 27/42 27/42 27/42 27/42

Figur 14: Forårspakken 2.0
Kilde: Hjemmeside http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7740.html

Beløbsgrænserne kan ses i kapitel 22 - bilag 6.

De mest væsentlige ændringer i forårspakken 2.0 er oplistet i nedenstående:

1. Sundhedsbidraget og bundskatten sammenlægges over tid, dvs. sundhedsbidraget udfases

fra 2012 med 1 % -point årligt frem til 2019. I samme periode hæves bundskatten med 1

procentpoint årligt.

2. Mellemskatten afskaffes fra indkomståret 2010.

3. Beløbsgrænsen for hvornår der skal betales topskat hæves i 2010 til 389.900 kr. og fra 2014

til 409.100 kr.

4. Skatteloftet sænkes ved Forårspakken 2.0 i 2010 fra 59 % til 51,5 %. Dette skyldes

afskaffelsen af mellemskatten samt nedsættelsen af bundskatten.

5. Fra 2010 indføres multimediebeskatning. Skatten rammer personer der har firmabetalt

telefon, computer eller internetadgang, beskatningen er på 3.000 kr. årligt.

Det skal endvidere nævnes, at der ikke ændres på reglerne omkring indbetalinger til kapitalpension.

På ratepensioner indføres der et loft på 100.000 kr.. Indbetales mere end 100.000 kr. årligt, opnås

der ikke fuld fradragsret. Ved ratepensioner har selvstændige erhvervsdrivende en fordel, da de til

og med 2014 kan indbetale op til 30 % af deres virksomheds overskud. Fra 2015 er de ligesom

lønmodtager underlagt 100.000 kr. reglen.
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9.15. Sammenfatning

I ovenstående kapitel er der foretaget en gennemgang af personskatteloven. Gennemgangen skal

være med til at give et bedre udgangspunkt for, at forstå de resterende ordninger, herunder

virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen samt udligningsordningen, der alle relatere sig til

reglerne i personskatteloven. Der er foretaget gennemgang af de forskellige indkomsttyper,

herunder personlig indkomst, kapitalindkomst samt skattepligtig indkomst. Disse optræder i alle de

belyste ordninger, endvidere beregnes de forskellige indkomsttyper dog forskelligt.

I ovenstående er afhandlingen blevet bekendt med, at hvis man ikke proaktivt vælger enten

kapitalafkastningsordningen, udligningsordningen eller virksomhedsskatteordningen vil man indgå

i regelsættet for PSL. Måden man opgør skatten på i PSL, er ud fra figur 11, heri indgår de i

ovenstående gennemgang nævnte variable. Ved anvendelse af personskatteloven kommer alt

indkomst til udbetaling i det år man modtager der og der foreligger der ingen muligheder for at

opspare overskuddet.

Desuden er de forskellige ændringer i forårspakken belyst og kommenteret da disse er relevante for

samtlige ordninger der gennemgås i afhandlingen.
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10. Virksomhedsordningen

10.1. Indledning

Virksomhedsordningen er et tilvalg til reglerne i personskatteloven, kapitalafkastordningen og

udligningsordningen. I nedenstående afsnit vil de gældende regler i virksomhedsordningen blive

gennemgået. Gennemgangen vil fokusere på de dele af ordningen, der er fundet relevant i forhold til

afhandlingens problemstilling.

Virksomhedsordningen er et tilvalg til personskattelovens regler. Den selvstændigt

erhvervsdrivende skal altså stadig følge reglerne i personskatteloven, men kan vælge at blive

beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven.43

Virksomhedsordningen kan jf. VSL § 1 stk. 1 anvendes af personer der driver selvstændig

erhvervsvirksomhed. Personen skal være fuld eller delvis skattepligtig til Danmark. Det oplyses dog

i LV 2011-1 Afsnit E.G.2.1, at ordningen kun kan anvendes af fysiske personer.

Vælger en selvstændigt erhvervsdrivende at benytte Virksomhedsordningen som beskatningsform,

skal følgende krav overholde jf. lovgivningen.

 Regnskabskrav

 Krav til tidspunkt for valg af ordningen

 Krav ved flere virksomheder

 Krav hvis medarbejdende ægtefæller

10.2. Regnskabskrav

Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende at benytte sig af reglerne tilknyttet

virksomhedsordningen, skal der, jf. VSL § 2. stk. 1 udarbejdes et regnskab for virksomheden;

regnskabet skal overholde reglerne i bogføringsloven.

Den erhvervsdrivende skal endvidere fortage en fysisk opdeling mellem privatøkonomien og

virksomhedsøkonomien i form af særskilte bankkonti. I mindstekravsbekendtgørelsen for mindre

43 VSL § 1
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virksomheder, BEK nr. 594 oplyses det i § 19, at følgende konti skal oprettes, så opdelingen

effektueres:44

 Indskudskonto

 Hævekonto

 Mellemregningskonto

Kontiene skal oprettes, så det er muligt, at se årets overførsler mellem virksomheden og

privatøkonomien.

Yderligere henviser praksis til, at der skal oprettes følgende konti:45

 Opsparet overskud

 Hensat til senere hævninger

Ovenstående kapitler er gennemgået senere i kapitler.

10.3. Krav til tidspunkt for valg af virksomhedsordningen

Jf. VSL § 2, stk. 2 skal den selvstændigt erhvervsdrivende ved indlevering af selvangivelsen til

SKAT beslutte hvorvidt ordningen også ønskes anvendt i det kommende regnskabsår. Beslutningen

er dog ikke bindende og kan ændres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter

indkomståret. Herved skal forstås, at man principielt hvert år vælger med tilbagevirkende kraft.

10.4. Krav ved drift af flere virksomheder

Driver en selvstændigt erhvervsdrivende flere virksomheder, skal virksomhederne, jf. VSL § 2, stk.

3 ved anvendelse af virksomhedsordningen behandles som én virksomhed ved indlevering af

selvangivelsen.

På den måde opdeles den erhvervsdrivendes økonomi i en privat økonomi og en

virksomhedsøkonomi. Herved opgøres indskudskonti, mellemregningskonti, konti for opsparet

overskud etc. for alle virksomhederne.46

44 Hjemmeside http://skat.dk/skat.aspx?oId=1648473&vId=0&search=virksomhedsordningen*
45 Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson side 147-148
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10.5. Krav hvis medarbejdende ægtefæller

Jf. Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.G. 2.3.1. kan ægtefæller, der driver selvstændig

erhvervsvirksomhed hver for sig, uafhængigt af hinanden vælge om Personskattelovens regler skal

ligge til grund for beskatningen, eller en af de andre ordninger.

Arbejder begge ægtefæller i samme virksomhed skal indkomsten, jf. KSL 25 A medregnes hos den

ægtefælle der i overvejene grad driver virksomheden, da den anden opfattes som ansat og dermed er

lønmodtager.47

10.6. Indskudskonto

Benyttes virksomhedsskatteordningen skal der ved indtræden opgøres en indskudskonto.

Indskudskontoen viser hvor mange midler der er indskudt i virksomheden ved opstart, og derved

hvor mange midler der kan føres ud af virksomheden uden beskatning.48

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan løbende overføre værdier til virksomheden. Jf. VSL § 2,

stk. 1. vil overførslerne blive betragtet som indskud, hvis de ikke bogføres på

mellemregningskontoen. For gennemgang af mellemregningskontoen, se afsnit 10.13.

Indskudskontoen kan bestå af både aktiver og passiver og opgøres som forskellen herimellem.

Indskudskontoen kan derfor ved indtrædelse i virksomhedsskatteordningen være negativ, hvis der er

indskudt flere passiver end aktiver. Er dette tilfældet opgøres kontoen jf. VSL § 3, stk. 5 til nul,

Følgende forudsætning skal dog være overholdt:

”Den skattepligtige skal kunne dokumentere, at alle aktiver og gældsforpligtelser der hører til

virksomheden er medregnet ved opgørelsen af indskudskontoen. Det skal kunne dokumenteres at

gælden udelukkende er erhvervsmæssig”.49

Kan ovenstående forudsætning ikke efterleves kan myndighederne foretage en samlet vurdering af

hvorvidt indskudskontoen må nulstilles. Af afgørelser på området kan nævnes TFS. 1992, 577 LSR.

Sagen omhandlede en apoteker, der havde opgjort en negativ indskudssaldo, som han efterfølgende,

46 LV 2011-1 E.G.2.2.3
47 LV 2011-1 E.G.2.3.2
48

Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson side 136
49 Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson side 137
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jf. VSL § 3, stk. 5 nulstillede. Landsskatteretten fandt at dette var forkert, da skattemyndighederne

ikke havde godkendt nulstillingen.50

10.7. Værdiansættelse af indskudskontoen51

Værdiansættelsen af indskudte aktiver og forpligtelser foretages ud fra bestemmelserne i VSL § 3

stk. 4. Som udgangspunkt opgøres aktiverne som handelsværdi og gælden som kursværdi.

Nedenstående aktiver og forpligtelser anses for, at være poster der regelmæssigt indgår i balancen

hvorfor værdiansættelsen af disse er gennemgået.

50 Fra regnskab til selvangivelse for personligt erhvervsdrivende side 137
51 LV 2011-1 afsnit E.G. 2.4.4
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Figur 15: Værdiansættelse af indskudskontoen
Kilde: LV 2011-1 E.G. 2.4.4

Værdiansættelse af indskudskontoen

Aktiver: Værdiansættelse:

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum, eller den fastsatte ejendomsværdi

ved indkomstårets begyndelse med fradrag af byrder, der ikke

er taget hensyn til ved vurderingen, med tillæg af eventuel

ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer

m.v., eller i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi,

handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for indkomstårets

begyndelse med tillæg af eventuel ikke medregnet

anskaffelsessum for ombygninger, forbedringer mv..

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fradrages

ikke ved opgørelsen af indskudskontoen.

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi.

Driftsmidler, der hidtil er anvendt privat Handelsværdi.

Varelager Værdien opgjort efter varelagerlovens § 1, stk. 1-3.

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med

afskrivninger. For så vidt angår goodwill anskaffet forud for

1. januar 1998 henvises til Ligningsvejledningen 1998,

E.G.2.4.4.

Øvrige aktiver. Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger.

I det omfang anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi,

anvendes denne

Finansielle aktiver, der ikke omfattes af VSL

§ 1, stk. 2

Som udgangspunkt kursværdien

Passiver:

Gæld Kursværdien
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Problemstillingen vedrørende privat og erhvervsmæssig andel, kan være aktuel ved kassekreditter

og kreditforeningslån i ejendomme, der både benyttes privat og til erhverv. Diskussionen

vedrørende kassekreditter bunder i, om hele eller kun dele af kassekreditten er opstået grundet

erhvervsmæssige køb eller driftsmæssige underskud fra tidligere år. Kan hele kassekreditten

relateres til erhvervsmæssige køb og/eller driftmæssige underskud, bør den betragtes som

erhvervsmæssig gæld. Er det ikke muligt for den selvstændigt erhvervsdrivende at dokumentere at

gælden vedrørende erhvervsmæssige køb vil den blive betragtet som privat.52

Benytter en selvstændigt erhvervsdrivende sin ejendom både privat og erhvervsmæssigt kan det

være svært, at opgøre hvor stor en del af gælden der skal indgå i virksomhedsskatteordningen. Kan

den erhvervsdrivende ikke dokumentere hvor stor del af ejendommen der vedrører erhverv vil der

opstå en tvist om hvor stor en del af gælden der skal medtages i virksomhedsskatteordningen. En

sandsynliggørelse af hvor stor en del af gælden der skal medtages i virksomhedsordningen kan

fastgøres som følger:

Hovedstolen på gælden fordelt ud på den private og erhvervsmæssige del af ejendommen.53

10.8. Værdiansættelse ved indtrædelse i virksomhedsordningen

Ved indtrædelse i ordningen kan bl.a. følgende to scenarier gøre sig gældende vedrørende

værdiansættelsen af indskudskontoen:

 Nyetableret

 Eksisterende virksomhed, første kan ordningen benyttes

10.9. Nyetableret

Indtræder en selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsskatteordningen med en nyetableret

virksomhed opgøres indskudskontoen pr. etableringsdatoen.54

Indskudskontoen vil ved en nyetablering normalt bestå af kontant indskudte midler. Udover

indskydelse af kontante midler kan der indskydes driftsmidler, der tidligere har været 100 %

52 Fra regnskab til selvangivelse for personligt erhvervsdrivende side 138
53

Fra regnskab til selvangivelse for personligt erhvervsdrivende side 138
54 Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson side. 136-137.
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private, jf. VSL § 3, stk. 4. Driftsmidlerne værdiansættes til handelsværdien på tidspunktet hvor

driftsmidlerne indskydes i virksomheden.

Udover indskydelse af aktiver ved etablering er det normalt, at der optages gæld til anskaffelse af

driftsmidler mv.. Gæld fragår jf. VSL § 3 stk. 4.55

10.10. Eksisterende virksomhed, første gang virksomhedsskatteordningen

benyttes

Indtræder man i ordningen med en allerede eksisterende virksomhed, opgøres indskudskontoen

primo indkomståret. Slutbalancen fra året inden indtrædelse i virksomhedsskatteordningen danner

fundamentet for opgørelsen af indskudskontoen. Der skal dog foretages visse korrektioner af de

indskudte aktiver og passiver før værdiansættelsen af indskudskontoen er fuldstændig.56 For en

dybere gennemgang af værdiansættelsen henvises til afsnit 10.15.

Det skal nævnes at aktiver der både anvendes privat og erhvervsmæssigt som hovedregel ikke kan

indgå i virksomhedsskatteordningen. Fast ejendom, driftsmidler, biler, samt visse aktier og

obligationer kan dog indgå.5758 Privat gæld kan ikke indskydes i ordningen ved opstart.

Samtlige aktiver og passiver der indgår i virksomheden opfattes som indskudt fra den selvstændige

erhvervsdrivendes privatøkonomi.

10.11. Negativ indskudskonto

Hvis de indskudte gældsforpligtelser overstiger de indskudte aktiver skal den skattepligtige kunne

dokumentere, at alle de til virksomheden hørende aktiver og gældsposter er medregnet i opgørelsen

før indskudskontoen sættes til nul. Det er endvidere et krav at gælden er erhvervsmæssig.59

Opgøres indskudskontoen til et negativt beløb ved indtrædelse i ordningen eller grundet løbende

udtræk fra virksomheden skal der fortages rentekorrektion efter VSL § 11. Rentekorrektion

gennemgås i afsnit 10.17.60

55 LV 2011-1 E.G.2.4.4
56 Fra regnskab til selvangivelse for personligt erhvervsdrivende side 131
57 VSL § 1 stk. 2
58 Fra regnskab til selvangivelse for personligt erhvervsdrivende side 131
59 VSL § 3 stk. 5
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10.12. Årlig regulering af indskudskontoen

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

tillægges årets indskud, imens årets hævninger fradrages. Er der i årets løb foretaget indskud og

hævninger, skal der foretages rentekorrektion. Se afsnit 10.17 for gennemgang af rentekorrektion

10.13. Mellemregningskonto

Mellemregningskontoen reguleres af reglerne i VSL § 4a.

Kontoen kan benyttes til at foretage løbende indskud og hævninger i virksomheden, kontoen er

dermed et alternativ til indskudskontoen, hvor indskud og hævninger er låst. Kontoen er uforrentet

og den selvstændige erhvervsdrivende kan løbende tilbageføre beløbene til privatøkonomien

skattefrit, da midlerne tidligere er blevet beskattet.

På det tidspunkt virksomhedsordningen tages i brug, kan mellemregningskontoen jf. VSL § 4 stk. 2

ikke benyttes. Her benyttes indskudskontoen i stedet, da mellemregningskontoen kun benyttes ved

den løbende aktivitet.

Skulle kontoen blive negativ skal der jf. VSL § 4, stk. 3 foretages udligning via hævekontoen efter

reglerne i VSL § 5. Dette skyldes at den selvstædige erhvervsdrivende ikke må låne af

virksomheden uden om hæverækkefølgen og uden rentekorrektion.61

10.14. Kapitalafkast/ Kapitalafkastgrundlaget

Jf. Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit EG 1.2.2.1 defineres kapitalafkastet som: Den del af årets

overskud, der svarer til et beregnet afkast af den skattepligtiges investering i virksomheden. 62

Kapitalafkastet beregnes som følgende:63

Kapitalafkastet = Kapitalafkastgrundlag × Kapitalafkastsatsen

60 LV 2011-1 E.G.2.4.5
61 LV 2011-1 E.G.2.5
62 LV 2011-1 EG 1.2.2.1
63 LV 2011-1 E.G.3.1.4



51

10.15. Værdiansættelse af kapitalafkastgrundlaget

Værdiansættelsen foretages ud fra reglerne i VSL § 8, stk. 2 samt § 3, stk. 4 pkt. 2.- 8.

I § 8 af samme lov oplyses det, at afkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse som

virksomhedens aktiver med fradrag af gæld.

I forhold til opgørelsen af indskudskontoen, der blev behandlet i kapitel 10.6, skiller

værdiansættelsen af kapitalafkastgrundlaget sig kun ud ved opgørelsen af fast ejendom. Fast

ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum eller den 18. alm. Vurdering, hvis

ejendommen er anskaffet før 1. januar 1987 med tillæg af eventuelle forbedringer.64

Er kapitalafkastsgrundlaget positivt kan en del af virksomhedens overskud beskattes som

kapitalindkomst.

10.16. Beregning af kapitalafkast

I ligningslovens afsnit E.G. 2.8 – Beregning af kapitalafkast, oplyses det at kapitalafkastet beregnes

efter reglerne i VSL § 7. Kapitalafkastgrundlaget beregnes ved at gange afkastgrundlaget med

afkastsatsen.

Afkastsatsen opgøres efter reglerne i VSL § 9. Satsen var i 2010 4 % 65

Satsen er i 2011 halveret til 2 %. Halveringen skyldes at man ved beregningen af satsen for 2011

opdagede at satsen de seneste 11 år har været beregnet forkert. Man har fra SKAT’s side valgt at

godtgøre de virksomheder der har betalt for meget, men opkræver til gengæld ikke den manglende

SKAT hos de virksomheder der har betalt for lidt.66

Kapitalafkastberegningen foretages så der kan udarbejdes en opdeling af årets overskud til brug for

skatteberegningen. Det beregnede kapitalafkast beskattes som kapitalindkomst.

Jf. VSL § 7 må kapitalafkastet ikke overstige årets skattepligtige overskud.

Følgende eksempel er benyttet i LV 2011-1 E.G. 2.8 som illustration af reglerne i VSL § 7.

64 VSL § 8 stk. 2
65 LV E.G.1.2.2.1
66 http://forsiden.3f.dk/article/20110810/NYHEDER/110819998/2140/NYHEDER
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Eksempel på kapitalafkast

1 2 3

Kapitalafkastgrundlag 500.000 500.000 -100.000

Kapitalafkastsats 4 % 4 % 4 %

Beregnet kapitalafkast 20.000 20.000 -4.000

Årets skattepligtige overskud 50.000 15.000 50.000

Maksimalt kapitalafkast 20.000 15.000 0

Figur 16: Eksempel på Kapitalafkast
Kilde: LV E.G.2.8

10.17. Rentekorrektion og den selvkontrollerende effekt

Begrebet rentekorrektion er indført i virksomhedsordningen for at opnå en selvkontrollende effekt.

Det er, som nævnt muligt for den selvstændigt erhvervsdrivende at indskyde privat gæld i

virksomhedsordningen. Fordelen ved at indskyde privat gæld er, at der opnås fuldt fradrag for de

tilknyttede renteudgifter. Er der indskudt privat gæld vil kapitalafkastgrundlaget dog tilsvarende

formindskes med kursværdien af gælden. På den måde vil kapitalafkastet blive mindre; dette kaldes

den selvkontrollerende effekt.

Reglerne vedr. rentekorrektion er reguleret i VSL § 11. I stk. l. Her oplyses det at der skal foretages

rentekorrektion hvis indskudskontoen er negativ på det tidspunkt hvor ordningen tages i brug: Det

efterfølgende indkomstår ved indkomstårets begyndelse, eller hvis saldoen på kontoen er negativ

ved indkomstårets udløb.

Rentekorrektionen beregnes, jf. VSL § 11, stk. 1 af et beløb der svarer til afkastsatsen opgjort i § 9

ganget med den talmæssigt mest negative saldo på indskudskontoen primo året, når ordningen tages

i brug eller ultimo året. Beløbet kan dog højest udgøre det mindste af følgende beløb:

 Kapitalafkastsatsen ganget med det talmæssigt største negative kapitalafkastgrundlag ved

indkomstårets begyndelse/på tidspunktet, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen

påbegyndes eller ved indkomstårets udløb. Er kapitalafkastgrundlaget såvel primo som

ultimo positivt eller 0 bliver rentekorrektionsbeløbet 0 kr..
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 Virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster der er

skattepligtige efter kursgevinstloven.67

Ovenstående kan illustreres med et eksempel. Eksemplet stammer fra Ligningsvejledningen:

Erhvervsdrivende 2011-1 afsnit E.G. 2.13.1.:

Eksempel på beregningsgrundlag af rentekorrektion

Indskudskonto, primo (100.000)

Indskudskonto, ultimo (125.000)

Kapitalafkastgrundlag, primo (175.000)

Kapitalafkastgrundlag, ultimo (250.000)

Rentekorrektion (125.000)

Kapitalafkastsats 4 %

Beregnet rentekorrektion (5.000)

Figur 17: Eksempel på beregningsgrundlag af rentekorrektion
Kilde: LV 2011-1 E.G. 2.13.1

Udover ovenstående eksempel skal der, jf. VSL § 11, stk. 2 også foretages rentekorrektion, hvis der

i løbet af et indkomstår både er foretaget hævninger og indsættelser på indskudskontoen.

Rentekorrektionen beregnes ved at gange afkastsatsen, jf. VSL § 9 med beløbet der er hævet fra

indskudskontoen i året. Dog kan beløbet der beregnes rentekorrektionen af, højest udgøre

afkastsatsen ganget med indskuddet.68

67 LV 2011-1 E.G. 2.13.1
68 LV 2011-1 E.G. 2.13.2
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Figur 18: Eksempel på beregning af rentekorrektion
Kilde: Egen tilskrivning

10.18. Hæverækkefølgen

Benyttes Virksomhedsordningen skal overførslen af værdier fra virksomheden til den selvstændigt

erhvervsdrivendes privatøkonomi anses for hævet i en bestemt rækkefølge. Rækkefølgen skal sikre,

at den selvstændige erhvervsdrivende beskattes fuldt ud af virksomhedens overskud før der kan ske

skattefri hævninger fra indskudskontoen.69

Hæverækkefølgen reguleres jf. VSL § 5 og gennemgås i ligningsvejledningen afsnit E.G. 2.6.5

Hæverækkefølgen ser ud som følger:

Hæverækkefølgen

1. Overskud der udskilles som kapitalafkast

2. Resterende overskud

3. Overførsler fra kontoen for opsparet overskud

4. Beløb fra indskudskontoen

Figur 19: Hæverækkefølgen
Kilde: LV 2011-1 E.G. 2.6.2

Jf. VSL § 5 stk. 3 omfattes beløb der overføres fra virksomheden til den skattepligtige til dækning

af virksomhedsskat ikke af VSL § 5 stk. 1. En række beløb der overføres fra virksomheden til den

69 LV 2011-1 E.G.2.6.2

Eksempel på beregning af rentekorrektion

1 2

Årets indskud 25.000 75.000

Årets hævninger 50.000 33.000

Rentekorrektion beregnes af 25.000 33.000

Rentekorrektion 1.000 1.320
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skattepligtige anses altså derfor for at være overført før beløbene i hæverækkefølgen. Hermed den

udvidede hæverækkefølge:70

Den udvidede hæverækkefølge

Rækkefølge Beskatning

1 Refusion af driftsomkostninger, som

den skattepligtige har afholdt for

virksomheden for private midler,

medmindre mellemregningskonto

anvendes, jf. VSL § 4a stk. 4.

Skattefrit

2 Beløb beskattet hos medarbejdende

ægtefælle, såfremt beløbet ikke er

bogført på mellemregningskontoen.

Skattefrit

3 Beløb der overføres til dækning af

virksomhedsskat.

Skattefrit

4 Beløb hensat til senere hævning i

sidste års regnskab. Beskatning er

foretaget på hensættelsestidspunktet.

Skattefrit

5 Overskud der udskilles som

kapitalafkast.

Kapitalindkomst

6 Resterende overskud. Personlig indkomst

7 Overførsler fra kontoen for opsparet

overskud.

Personlig indkomst

8 Beløb fra indskudskontoen. Skattefrit

9 Beløb der hæves udover indestående

på indskudskontoen, opfattes som

lån, hvorfor der skal foretages

rentekorrektion.

Skattefrit

Figur 20: Den udvidede hæverækkefølge
Kilde: LV. E.G. 2.6.5 samt Skatteretten 2 – Kurt Siggaard: side 208-210

70 LV 2011-1 E.G.2.6.3
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Som det kan ses behandles hævningerne forskelligt, alt efter hvilken form for hævning der er tale

om. Rækkefølgen skal følges, så det sikres at beskatningen sker på et korrekt grundlag.

10.19. Indkomstopgørelsen

Indkomstopgørelsen og skatteberegningerne reguleres i VSL § 6-13.

Jf. VSL § 6 stk. 1 skal selvstændigt erhvervsdrivende der benytter sig af Virksomhedsordningen

opgøre den skattepligtige indkomst efter de almindelige regler i den danske skattelovgivning.

Herunder reglerne i Statsskattelovens § 4-6. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal derfor

medregne alle skattepligtige indtægter og udgifter vedrørende virksomheden, og får fradrag for

driftsomkostninger og renteudgifter i indkomstopgørelsen.71

10.20. Renteperiodisering

I VSL § 6 stk. 2 oplyses det, at der skal foretages fuld periodisering af virksomhedens

renteindtægter samt udgifter, hvorfor renter skal medtages i den periode de vedrører. Dette er

specielt for Virksomhedsordningen.

Hovedreglen findes i LL § 5 stk. 1. Her oplyses det at: ”Renteudgifter vedrørende gæld fradrages

ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling”,

samt i LL § 5 stk. 5, der oplyser, at ”en skattepligtig, der driver erhvervsmæssig virksomhed, kan

vælge at fordele alle sine renteindtægter og renteudgifter over den periode, de vedrører.”

Reglerne omkring periodisering er med til, at dæmme op for evt. spekulation ved en udtræden af

virksomhedsskatteordningen. Da det ikke er muligt at spekulere i, i hvilket år renterne skal

medtages.

10.21. Overskudsdisponering 72

Opgørelsen af overskudsdisponeringen kan ses i nedenstående figur 21. Figuren skal være med til

at illustrere i hvilken rækkefølge de forskellige indkomsttyper beskattes ved brug af

71 LV 2011-1 E.G. 2.7.1
72 LV 2011-1 E.G. 2.12
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virksomhedsordningen samt hvordan overskuddet fordeles som henholdsvis personlig indkomst,

kapitalindkomst og virksomhedsindkomst.

Giver virksomheden overskud skal dette, jf. VSL § 10 stk. 1 opdeles i et evt. kapitalafkast og et

resterende overskud.

Er der kapitalafkast til beskatning kan den erhvervsdrivende vælge at hæve afkastet helt eller

delvist. Kapitalafkast stammende fra finansielle aktiver, bortset fra fordringer skal dog altid hæves,

jf. VSL § 4. Jf. hæverækkefølgen hæves et evt. kapitalafkast før det resterende overskud.

Kapitalafkast vil som udgangspunkt blive beskattet som kapitalindkomst. Den selvstændigt

erhvervsdrivende kan dog, jf. VSL § 23 A vælge at lade det hævede kapitalafkast blive beskattet

som personlig indkomst. Dette er gjort muligt, så den selvstændigt erhvervsdrivende kan udnytte sit

fradrag i sin personlige indkomst ved indbetaling til kapitalpension; maks. DKK 46.000 (2010

niveau).73

Det resterende overskud kan nu opgøres som:

Årets skattepligtige overskud - hævet kapitalafkast.

Det resterende overskud deles op i en del der overføres til den skattepligtige og en resterende

virksomhedsindkomst. Den del af overskuddet der overføres til den skattepligtige indgår i

beregningsgrundlaget for personlig indkomst før AM-bidrag, jf. AMBL § 5 stk. 1.74

Resterende virksomhedsindkomst vil bestå af et ikke hævet kapitalafkast samt resterende overskud.

Jf. VSL § 10 stk. 2 vil overskud, der ikke overføres til den skattepligtige med virkning for

indkomståret blive beskattet med 25 %. Overskud med fradrag af virksomhedsskatten overføres til

kontoen for opsparet overskud.

Hæves der af det opsparede overskud, skal den skat, der skal medregnes i indkomsten, beregnes

som 33,3 % af de hævede beløb. De 33,3 %. fremkommer således: (25*100) / 75 = 33,3 % 75

73 LV 2011-1 E.G. 4.2
74 LV 2011-1 E.G. 2.12.2
75 LV 2011-1 E.G. 2.12.4
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Figur 21: Kassesystemet i virksomhedsordningen
Kilde: Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson side 147

10.22. Henlæggelse til senere hævning

Benyttes virksomhedsordningen kan den selvstændigt erhvervsdrivende foretage henlæggelser til

senere hævning. Fordelen ved at henlægge til senere hævning er, at den selvstændigt

erhvervsdrivende i visse tilfælde kan optimere sin indkomst, alt efter den samlede sum af hævninger

foretaget i året samt virksomhedens skattepligtige overskud. Herved kan den selvstændige

erhvervsdrivende kunstner bedre foretage planlægning af sin skat, der henvises til

skatteoptimeringsafsnittet som er gennemgået i kapitel 18.76

10.23. Underskud

Reglerne vedrørende modregning af underskud i Virksomhedsordningen reguleres i VSL § 13. Et

evt. underskud skal behandles i nedenstående rækkefølge; 77

 Modregning af underskud i opsparet overskud

 Modregning af underskud i positiv kapitalindkomst (netto)

 Modregning af underskud i personlig indkomst

76 LV 2011-1 E.G.2.12.3
77 LV 2011-1 E.G.2.14

Virksomheds-
overskud

Kapitalafkast

Resterende
overskud

Personlig indkomst
før AM-bidrag

Virksomheds-
indkomst

Virksomheds-
skat

Opsparet
overskud
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10.23.1. Modregning af underskud i opsparet overskud

Jf. VSL § 13 stk. 1 skal et underskud modregnes i hele eller en del af det opsparede overskud

virksomheden eventuelt måtte have. I praksis sker dette ved, at overskuddet med tillæg af den

tilhørende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten. På denne måde

modsvares indkomstårets underskud. Kontoen for opsparet overskud mindskes.78

10.23.2. Modregning af underskud i positiv kapitalindkomst

Er kontoen for opsparet overskud ikke stor nok til, at dække et evt. underskud, skal underskuddet,

jf. VSL § 13, stk. 2 modregnes i den skattepligtiges positive kapitalindkomst. Er den selvstændigt

erhvervsdrivende gift, og kan underskuddet ikke indeholdes i dennes positive kapitalindkomst,

foretages der modregning i ægtefællens kapitalindkomst.79

10.23.3. Modregning af underskud i personlig indkomst

Er det ikke muligt at dække et underskud ved hjælp af opsparet overskud og positiv kapitalindkomst

skal underskuddet, jf. VSL § 13, stk. 3 dækkes af personlig indkomst, lige meget om denne er

positiv eller negativ. Det er ved brug af Virksomhedsordningen ikke muligt at foretage fremførsel af

underskud i virksomhedsordningen. Dog kan underskud fremføres til senere indkomstår udenfor

virksomhedsordningen jf. PSL § 13.80

10.24. Sammenfatning

Med vedtagelsen af virksomhedsordningen blev selvstændigt erhvervsdrivende, der driver

virksomhed i personligt regi, sidestillet med personer der driver virksomhed i selskabsform. Ved

tilvalg af ordningen opnås der fuldt fradrag for renteudgifter. Ved anvendelse af ordningen er det

78 LV 2011-1 E.G.2.14.1
79 LV 2011-1 E.G.2.14.2
80 LV 2011-1 E.G.2.14.3
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endvidere muligt at spare op i virksomheden via kontoen for opsparet overskud; mod betaling af en

foreløbig skat.

Den selvstændige skal ved anvendelse af ordningen efterleve flere krav.

Der skal udarbejdes et årligt regnskab. Dette betyder at der skal foreligge en klar opdeling af

privatøkonomien og virksomhedsøkonomien. For at muliggøre opdelingen skal der oprettes en

indskudskonto ved indtræden i ordningen. Indskudskontoen viser hvor mange midler der er

indskudt i virksomheden ved opstart/indtræden i ordningen. Kontoen skal værdiansættes efter et

reguleret regelsæt.

I stedet for at foretage indskud og hævninger via indskudskontoen kan der oprettes en

mellemregningskonto. Indskydes der private midler via denne konto kan disse skattefrit trækkes ud

igen på et senere tidspunkt, da midlerne allerede er beskattet.

Hævninger fra virksomheden til privatøkonomien skal foretages i en bestemt rækkefølge, således at

der efter hæverækkefølgen sikres, at der sker beskatning af virksomhedens overskud på korrekt vis.

Der skal som gennemgået beregnes et kapitalafkast hvis ordningen anvendes.

Er kapitalafkastgrundlaget positivt vil en andel af virksomhedens overskud blive beskattet som

kapitalindkomst. Kapitalafkastgrundlaget værdiansættes efter samme regler som indskudskontoen;

altså som aktiver med fradrag for gæld.

Det beregnede kapitalafkast fradrages ved opgørelse af AM-bidraget, hvilket giver en skattemæssig

fordel når dette opgøres, hvis kapitalafkastet er positivt.

Overskudsdisponeringen sker i en fast rækkefølge. Kassesystemet blev i kapitel 10.21 brugt til at

illustrere dette. Kassesystemet var med til at visualisere hvordan et evt. overskud fordeles og

beskattes.

Underskud skal modregnes i opsparet overskud. Kan underskuddet ikke dækkes heri skal der

modregnes i positiv kapitalindkomst. Kan underskuddet stadigvæk ikke dækkes skal der fradrages i

personlig indkomst.

Virksomhedsordningen giver mulighed for at benytte det opsparede overskud, således at likviderne

fortsat kan investeres i selskabet, og ikke være bundet på en lukket konto.
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11. Kapitalafkastordningen

11.1. Indledning/historie

Kapitalafkastordningen reguleres gennem virksomhedsskatteloven og personskatteloven.

Kapitalafkastsordningen er en særskilt ordning som er et alternativ til virksomhedsordningen.

Ordningen kan ligesom virksomhedsordningen til- og fravælges hvert år.81

Rationalet bag indførelsen af kapitalafkastordningen var at tilbyde et forenklet alternativ til

virksomhedsordningen. Ordningen nævnes også i flere sammenhænge som ”lillebror” til

virksomhedsordningen, da der ikke stilles samme specifikke krav til antallet af konti der skal

oprettes.82 Ordningen er udarbejdet for, at give de selvstændigt erhvervsdrivende, et forenklet

alternativ til virksomhedsordningen.

Ved brug af kapitalafkastordningen gives der fradrag i den personlige indkomst for virksomhedens

renteudgifter. Ordningen reguleres ligesom virksomhedsordningen i virksomhedsskatteloven. 83

11.2. Krav

Kapitalafkastordningen kan, jf. VSL § 22a, stk. 1, 1. pkt. anvendes af personer der driver

selvstændig erhvervsvirksomhed. Ordningen kan derfor kun anvendes af den samme personkreds,

der også kan anvende virksomhedsordningen. Herunder både fuldt skattepligtige og begrænset

skattepligtige som driver erhvervsvirksomhed. Det skal bemærkes at ordningen ikke kan anvendes

hvis virksomheden er omfattet af anpartsreglerne i PSL § 4, stk. 1 nr. 10, 12 og 13.84

Yderligere gør en række af reglerne, som er nævnt i afsnittet om virksomhedsordningen, sig også

gældende i kapitalafkastordningen. I nedenstående afsnit hvor der er sammenfald mellem love og

regelsæt med virksomhedsordningen, vil der bliver henvist til kapitel 10 - hvor disse allerede er

gennemgået.

81
Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson side 183

82 Fra regnskab til selvangivelse for personligt erhvervsdrivende - afsnit om kapitalafkastordning
83 Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson side 183
84 LV 2011-1 E.G.3.1.1.
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Ved valg af ordningen skal den selvstændigt erhvervsdrivende på samme måde som ved

virksomhedsordningen angive på selvangivelse at ordningen vælges.85

Ægtefæller kan - på samme måde som i virksomhedsordningen - frit vælge om de ønsker at indgå i

enten personskatteloven eller en af de andre ordninger, både sammen eller uafhængigt af

hinanden.86

11.3. Regnskabskrav

I modsætning til virksomhedsordningen stilles der ved valg af kapitalafkastordningen ikke krav til

en regnskabsmæssig opdeling mellem virksomheds- og privatøkonomi.87 De regnskabskrav, der

skal følges, foreligger i stedet i BL og i SKL § 3 desuden skal mindstekravsbekendtgørelsen

ligesom ved de andre ordninger følges.88 Der skal derfor udarbejdes et skatteregnskab, så SKAT

kan følge de henlæggelser og hævninger der foretages yderligere. Hertil skal det nævnes jf.

bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v., at der er

blevet indført krav om specifikation af kapitalafkastgrundlaget samt beregningen og størrelsen af

kapitalafkastet for skattepligtige, der anvender kapitalafkastordningen.

11.4. Kapitalafkastgrundlaget

Som i virksomhedsordningen beregnes kapitalafkastgrundlaget således:

Kapitalafkastet = Kapitalafkastgrundlag × Kapitalafkastsatsen89

Kapitalafkastsatsen opgøres efter regelsættet anført i VSL § 9, beregningen foretages på samme

måde som i virksomhedsordningen - variablerne der indgår, er dog forskellige i forhold til

virksomhedsordningen. Tidspunktet for opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget sker første gang den

selvstændigt erhvervsdrivende indtræder i ordningen. Har virksomheden eksisteret i længere tid,

85 LV 2011-1 E.G.3.1.3.1
86 LV 2011-1 E.G.3.1.3.2
87 LV 2011-1E.G.1.2.3
88 LV 2011-1 E.G.3.1.3.3
89 LV 2011-1 E.G.3.1.4
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foretages opgørelsen altid med udgangspunkt i værdien primo året.90 Udgør regnskabsperioden ikke

12 måneder skal der beregnes kapitalafkast for, hvad der svarer til antal hele måneder som den

opgjorte regnskabsperiode udgør, jf. VSL § 22 a, stk. 2. 91

Som udgangspunkt beskattes kapitalafkastet som kapitalindkomst. Den skattepligtige kan dog

vælge, at medregne en del af kapitalafkastet til den personlige indkomst, der henvises til afsnit

10.21.

11.5. Indgår i kapitalgrundlaget

Selve kapitalafkastgrundlaget opgøres som udgangspunkt på grundlag af samtlige erhvervsmæssige

aktiver. Der er dog en række undtagelse; undtagelserne vil blive belyst senere i dette kapitel.

Aktiver, der anses for erhvervsmæssige, bestemmes efter de samme regler som i

virksomhedsordningen. I kapitalafkastgrundlaget indgår derfor bl.a. erhvervsmæssige benyttede

grunde, bygninger, tekniske anlæg, maskiner, driftsmateriel, inventar, varelagre, beholdninger,

igangværende arbejde for fremmed regning, aktiverede forsknings- og udviklingsomkostninger,

patenter, licenser, varemærker og goodwill.92 For yderligere information henvises til 10.7.

11.6. Blandede erhvervsmæssige aktiver

Blandede aktiver kan som hovedregel ikke indgå. Det skal nævnes, at blandede aktiver så som biler

og ejendomme, der kan indgå i virksomhedsordningen også kan indgå i kapitalafkastordningen med

den forholdsmæssige andel der svarer til den erhvervsmæssige anvendelse, jf. VSL § 22 a stk. 6.

Den forholdsmæssige andel som kan indgå er udgifterne og aktivværdien. 93

11.7. Indgår ikke kapitalafkastgrundlaget

Det skal bemærkes at aktier eller andre finansielle aktiver som hovedregel ikke indgår. Visse andele

i indkøbs- og salgsforeninger er dog undtaget, jf. VSL § 22 a, stk. 7. Andele i indkøbs- og

salgsforeninger, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, kan indgå i kapitalafkastgrundlaget.

Afhandlingen vil ikke komme nærmere ind på disse regler.

90 LV 2011-1 E.G.3.1.4
91 LV 2011-1 E.G.3.1.4
92 LV 2011-1 E.G.3.1.7.1
93 LV 2011-1 E.G.3.1.7.2
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Yderligere indgår kontante beløb ikke, som det er tilfældet i virksomhedsordningen. Det samme

gælder fordringer, bortset fra fordringer som erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser;

herunder skal forstås varedebitorer94. Årsagen til at netop varedebitorer indgår skyldes, at de typisk

er uforrentede. Endvidere skal det nævnes, at varedebitorer kun indgår så længe varedebitormassen

i virksomheden overstiger den samlede kreditormasse. Igangværende arbejde for fremmed regning

indgår alene med nettoværdien.95

11.8. Virksomhedens indkomstopgørelse

Selve indkomstberegningen og skatteberegningen er i kapitalafkastordningen ikke lige så

bredtfavnende som i virksomhedsordningen. Et af hovedformålene med ordningen var netop dette.

Nedenfor er virksomhedens indkomstopgørelse ved brug af kapitalafkastordningen skitseret.

AM-bidraget opgøres af den personlige indkomst, hvor opsparet overskud og kapitalafkast

modregnes.

Virksomhedens indkomstopgørelse ved anvendelse af kapitalafkastordningen

Personlig Indkomst:

Virksomhedens nettooverskud før renter inkl. genvundne afskrivninger

- Henlæggelse til konjunkturudligninger

- Kapitalafkast af virksomhedens bruttoaktiver

= Personlig indkomst

Kapitalafkast:

+ Kapitalafkast af virksomhedens bruttoaktiver

+ Ejendomsavance

+ / - Nettorenteudgifter inkl. private renter

= Kapitalindkomst

Henlæggelse til konjunkturudligning:

Uden for den skattepligtige indkomst

Figur 22: Virksomhedens indkomstopgørelse ved anvendelse af kapitalafkastordningen
Kilde: Virksomhedsbeskatning Inge Nilsson side 188

94 LV 2011-1 E.G.3.1.7.4
95 LV 2011-1 E.G.3.1.7.5.
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Anvendes kapitalafkastordningen opgøres det skattepligtige resultat som udgangspunkt efter de

samme regler som i PSL, hvilket betyder at overskuddet før nettorenteindtægter/udgifter medregnes

til den personlige indkomst. Der foretages ikke ligesom ved virksomhedsordningen periodisering af

renter, men indregnes efter forfaldstidspunktet. Renteindtægter og udgifter indgår som

kapitalindkomst desuden beregnes der et kapitalafkast, hvilket medtages i beregningen af

kapitalindkomsten. Det er blandt andet her, at ordningen adskiller sig fra eksempelvis

personskattelovens regler. Herved opnås der indirekte fradrag i den personlige indkomst; dette er en

af fordelene ved ordningen. Yderligere giver ordningen mulighed for opsparing lige som

Virksomhedsordningen. Dette foretages dog på en anden måde, hvilket er gennemgået i

nedenstående afsnit 11.9 konjunkturudligningsordningen.96

11.9. Konjunkturudligningsordningen

Lige som i virksomhedsordningen er der også i kapitalafkastordningen mulighed for at opspare en

del af virksomhedens overskud og derved udligne skattebetalingen ved svingende indkomster fra år

til år, jf. VSL § 22 b. Det er kun selvstændigt erhvervsdrivende der benytter sig af

kapitalafkastordningen, som kan bruge reglerne der relaterer sig til konjunkturudligningsordningen

og foretage henlæggelser herefter, jf. VSL § 22 a.

Det beløb der henlægges til konjunkturudligning fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige

indkomst for det indkomstår hvor henlæggelsen foretages, jf. VSL § 22 b, stk. 1, 2. pkt. Fradraget

til henlæggelsen foretages i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 8.

I og med at henlæggelsen fradrages i den personlige indkomst fragår henlæggelsen også ved

opgørelsen af beregningsgrundlaget for AM-bidrag efter AMBL § 4, stk. 1.97

Selve konjunkturudligningen må maksimum udgøre 25 % af det samlede overskud af selvstændig

erhvervsvirksomhed i henlæggelsesåret; dog sættes et minimum til DKK 5.000.

Det samlede overskud opgøres således efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst.

Herved indgår renteudgifter og kurstab på både fordringer og gæld og herudover er der fradrag for

rente- og udbytteindtægter og kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette

overskud.

96 Virksomhedsbeskatning af Inge Nilsson side 188
97 LV 2011-1 E.G.3.2.2
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For samme indkomstår kan der ikke både henlægges til konjunkturudligning og indtægtsføres

tidligere henlagte beløb efter reglerne i VSL § 22 b, stk. 4, 7 og 8.98

I de år der foretages henlæggelser skal der, jf. VSL § 22 b, stk. 2 betales en

konjunkturudligningsskat på 25 % af det beløb der henlægges. Dette svarer sammenligneligt til

virksomhedsskatten for de selvstændigt erhvervsdrivende der har valgt at anvende

virksomhedsordningen.99

Efter VSL § 22 b, stk. 3 er det en betingelse for at opnå fradrag for henlæggelse til

konjunkturudligning. Kravet er at henlæggelsen efter konjunkturudligningsskat, dvs. 75 % af

henlæggelsen indsættes på en bunden konto.

Krav til brug af ordningen er at der skal oprettes en bunden bankkonto her i landet, EU-land, eller

andet godkendt land hvor beløbet sættes ind. Der er altså tale om en fysisk konto i modsætning til

kontoen for opsparet overskud der benyttes i Virksomhedsordningen. Yderligere stilles der, jf. VSL

§ 22 b, stk. 3 krav til at 75 % af beløbet, som der foretages henlæggelse af, skal indbetales på den

bundne bankkonto.

Jf. VSL § 22 b, stk. 3 er der følgende krav til den bundne bankkonto:

Krav til bunden bankkonto:

 Kontoen skal betegnes Konjunkturudligningskonto,

 bære påtegning om den skattepligtiges navn adresse, personnummer,

 virksomhedens regnskabsår og henlæggelsesåret,

 Kontoen skal være en kontantforrentet indlånskonto og kan ikke være en

gevinstopsparingskonto.

 Kontoen kan ikke overdrages og pantsættes m.m. og kan ikke gøres til genstand

for retsforfølgning.

Figur 23: Krav til bunden bankkonto
Kilde: VSL § 22 b, stk. 3

98 LV 2011-1 E.G.3.2.3
99 LV 2011-1 E.G.3.2.4
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11.10. Underskud i Kapitalafkastordningen

Ifølge VSL § 22 b, stk. 7 skal der foretages indtægtsførelse af henlæggelser til konjunkturudligning

svarende til et eventuelt underskud for indkomståret. Således at den skattepligtiges personlige

indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed før fradrag for konjunkturudligningshenlæggelser og

efter fradrag af kapitalafkast er negativ100. Dvs. at hvis det skattepligtiges resultat er negativt skal

der foretages hævelse på konjunkturudligningskontoen, som har effekt på den personlige indkomst,

hvilket medfører at den negative personlige indkomst bliver udlignet.

Som tidligere nævnt kan der ikke foretages henlæggelser til konjunkturudligning for indkomstår

hvor der indtægtsføres henlæggelser. Desuden kan der heller ikke foretages henlæggelser til

konjunkturudligning for indkomstår, hvor der er underskud efter VSL § 22, stk. 7. Hvis der

foreligger underskud henvises der til PSL § 13 stk. 3 og 4. Herved kan, der hvis der fortsat er

underskud foretages fremførsel til senere indkomstår.101

11.11. Sammenfatning

På baggrund af det ovenstående fremgår det, at der generelt set foreligger lempeligere regler for

Kapitalafkastordningen end for eksempelvis virksomhedsordningen, hvilket også var en af

grundstenene for udarbejdelsen af ordningen. Endvidere er reglerne dog mere krævende end ved

personskatteloven.

I kapitalafkastordningen beregner man på samme måde som i virksomhedsordningen et

kapitalafkast. Dog beregnes det ikke på samme måde, da man i kapitalafkastordningen ikke har

fradrag for gælden. Kapitalafkastet indgår under kapitalindkomst.

Kapitalafkastordningen giver mulighed for konjunkturudligning, således at man kan opspare

overskud i gode tider for herved senere at udnytte dem i dårligere tider. Måden det foretages på, i

kapitalafkastordningen er ved brug af den såkaldte konjunkturudligningsordning

100
LV 2011-1 E.G.3.2.8

101 Skattekartoteket Magnus informatik, maj 2011 afsnit 71.8.16 Underskud
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Der beregnes på samme måde som i virksomhedsordningen et kapitalafkast. Dette fradrages ved

opgørelsen af AM-bidraget, hvilket giver en skattemæssig fordel når dette opgøres, hvis

kapitalafkastet er positivt.

Kravet til antal af konti der skal oprettes er lavere end for f.eks. virksomhedsordningen. De

oplistede krav til blandt andet henlæggelseskontoen er dog strammere, da man her er nødsaget til at

indbetale henlæggelserne på en lukket konto. Hvilket medfører at likviderne ikke aktivt kan

investeres aktivt i selskabet.
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12. Udligningsordningen for forfattere og skabende
kunstnere

12.1. Indledning

Et alternativ til både Kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen kom i 2003 da den såkaldte

udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere blev en realitet. Ordningen blev indført i

2003, ved lov nr. 1062 af 17. december 2002 og skulle være med til at hjælpe kunstneren med en

svingende indkomst.102 Måde at foretage udligninger på er, at benytte de tilførte regler i VSL § 22 d

vedr. ”Udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere”. Ordningen retter sig som navnet

antyder specifikt mod forfattere og skabende kunstnere, og kan ikke anvendes at andre

erhvervsgrupper.103

12.2. Krav

Jf. Ligningsvejledningen afsnit E.G. 6.2 forudsætter det ikke, at den skattepligtige er selvstændigt

erhvervsdrivende i skattemæssig forstand før udligningsordningen kan anvendes. Både selvstændigt

erhvervsdrivende og honorarmodtagere kan altså benytte ordningen. Ordningen kan ikke anvendes

for indtægter stammende fra ansættelsesforhold, jf. VSL § 22 d, stk. 1, 2. pkt..

Det er et ubetinget krav for brug af ordningen, at hverken virksomhedsordningen,

kapitalafkastordningen eller konjunkturudligningsordningen benyttes.104 Ved valg af

udligningsordningen har SKAT udarbejdet en særlig selvangivelse til kunstnere som benytter denne

ordning.105

12.3. Regnskabskrav

Benyttes ordningen gælder samme regler vedr. regnskab som ved anvendelse af

kapitalafkastordningen. Reglerne reguleres i VSL § 22 B stk. 11 som oplyser at regnskabet for

henlæggelsesåret og følgende år skal opstilles således, at de indeholder de posteringer, der er

102 LV 2011-1 E.G.6
103 VSL § 22d, stk. 1
104 LV 2011-1 E.G. 6.2 og Kunstnerne beskatning 2011 s. 71
105 Hjemmeside: http://cms.skat.dk/getFile.aspx?Id=80692
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nødvendige af hensyn til kontrollen med foretagne henlæggelser til konjunkturudligninger og

hævede indskud. Desuden følger ordningen på samme måde som de andre ordninger reglerne i

mindstekravsbekendtgørelsen.106

12.4. Indkomster der kan indgå

Udligningsordningen er konstrueret til at imødekomme forfattere og skabende kunstnere. Hvorfor

kun indkomst fra et litterært eller skabende kunstnerisk arbejde, der er udført af den skattepligtige,

kan indgå i ordningen. På den måde sikres det, at ordningen kommer selve kunstneren til gode.

Det er ikke alle indkomster der kan indgå i ordningen. I Ligningsvejledningen for erhvervsdrivende

afsnit E.G. 6.3 oplyses det, at indkomsten alene kan komme fra kunstnerisk aktivitet. Her kan

nævnes:

Indkomster der kan medtages i ordningen

 Indkomst fra salg af billedkunst, skulpturer, malerier, grafik etc.

 Indtægt fra salg af kunsthåndværk

 Indtægt fra royalties

 Biblioteksafgifter m.v. fra forfatteres bøger

 Komponisters indtægt fra deres musik, eksempelvis royalties m.v.

 Koreografers indtægt fra de indstuderede værker

Figur 24: Indkomster der kan medtages i ordningen
Kilde: LV 2011-1 E.G.6.3

Indkomst optjent i et selskab ejet af forfatteren eller den skabende kunstner, og indkomst fra

rettigheder knyttet til værker udført af andre end skatteyderen selv, vil således ikke kunne

henlægges. Yderligere kan øvrig indkomst heller ikke danne grund for henlæggelser; desuden må

legater, stipendier og lignede heller ikke indgå, jf. VSL § 22 d. stk. 1, 3. pkt.107

Det beløb som henlægges til indkomstudligning fradrages ved opgørelse af den skattepligtiges

indkomst for indkomståret. Fradraget foretages i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, nr. 8.

Yderligere skal betingelsen i VSL § 22 d, stk. 1, 5. pkt. overholdes. Denne foreskriver at der kun

106 LV 2011-1 E.G.6.14
107 LV 2011-1 E.G.6.3
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kan foretages en evt. henlæggelse, hvis den skattepligtiges indkomst efter fradrag af henlæggelsen

overstiger DKK 96.500 (1987-niveau), er i 2010 reguleret til DKK 176.400.108 Beløbet reguleres

efter personskattelovens § 20. Det er altså ikke muligt at benytte ordningen hvis den skattepligtiges

indkomst udgør et beløb under DKK 176.400.

12.5. Krav for anvendelse af udligningsordningen

For at anvende udligningsordningen skal henlæggelsesbeløbet, jf. VSL § 22d, stk. 1, 6 pkt. mindst

udgøre DKK 5.000 og maksimalt DKK 587.800 (2010 og 2011 niveau).109

Skattepligtiges indkomst skal udgøre minimum DKK 176.400 (2010) før det er muligt at foretage

henlæggelser.

Jf. VSL § 22 d, stk. 2 skal der for henlæggelsesåret betales konjunkturudligningsskat Denne skat

udgør 25 % af henlæggelsen. Efter at der er betalt skat indsættes beløbet på en bunden konto i et

pengeinstitut.

Der kan i modsætning til konjunkturudligningsordningen hæves på kontoen og henlæggelse på ny i

samme år. Dette skyldes at kunstnere som sagt kan opleve store udsving i indtægten år efter år. Har

kunstneren foretaget hævninger i løbet af året, kan ordningen stadig bruges ultimo året.110

Begrundelsen for dette er, at kunstnerne ikke skal være blokeret fra at bruge ordningen ved

indkomstårets slutning, fordi der i starten år året er hævet på ordningen, begrundet i lave eller ingen

indtægter.

Jf. VSL § 22b stk. 4 vil en henlæggelse, der ikke er hævet inden det 10. indkomst år efter

hensættelsen, blive tillagt den skattepligtiges personlige indkomst for det 10. indkomstår efter

henlæggelsesårets udløb.

108 LV 2011-1 E.G.6.5
109 LV 2011-1 E.G.6.5
110 Kunsternes beskatning 2011, side 71
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Betingelserne kan oplistes som følgende i nedenstående figur;

Krav for anvendelse af udligningsordningen

 Kunstnere kan anvende ordningen, uanset om der er tale om selvstændig virksomhed i skattemæssig forstand.

Det vil sige at den kan anvendes af personer, der enten er selvstændige eller honorarmodtagere.

 Arbejdet, der danner grundlag for henlæggelsen/overførslen til endelig beskatning senere, må ikke hidrører fra

et ansættelsesforhold.

 Indtægter fra legater, stipendier og lignende berettiger ikke til anvendelse af ordningen.

 Hvis to ægtefæller begge har arbejde, der berettiger til henlæggelse, kan de hver især anvende ordningen.

 Ordningen kan anvendes sideløbende med nedslagsreglen for ekstraordinært store indtægter (ligningslovens §

7 O).

 Anvendes ordningen kan virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen

ikke anvendes.

 Der er således valgfrihed mellem de forskellige ordninger, hvis man opfylder betingelserne for at anvende alle

fire typer.

 Henlæggelse kan finde sted hvis den skattepligtige indkomst efter fradrag for henlæggelsen andrager mindst

176.400 kr. (2010 og 2011)

 Henlæggelsen skal for det enkelte år andrage minimum 5.000 kr..

 Der kan i alt for flere år højst henlægges 587.800 kr..

 Det henlagte beløb skal efter fradrag af 25 % a conto skat indsættes på en særligt konto i et pengeinstitut.

 I modsætning til konjunkturudligningsordningen kan der hæves på kontoen og henlægges på ny i samme år.

Begrundelsen er, at kunstneren ikke skal være afskåret fra at bruge ordningen ved indkomstårets slutning,

fordi der i årets begyndelse er hævet på ordningen på grund af manglende eller få indtægter i første del af året.

Figur 25: Krav for anvendelse af udligningsordningen
Kilde: Kunsternes beskatning 2011 og LV 2011-1 E.G.6

12.6. Underskud

De kunstnere, der agerer som selvstændigt erhvervsdrivende har ”risiko for tab” og kan på samme

måde som ved brug af de andre ordninger, foretage fremførsel af underskud. Endvidere foreligger

der i udligningsordningen ingen direkte henvisning til behandling af underskud hverken, jf. loven. I

ligningsvejledningen kommenteres det; ” Da de to ordninger i VSL §§ 22 c og 22 d ikke indeholder

nogen specielle regler om underskud finder PSL almindelige regler anvendelse”111Hvorfor

underskud vurderes at opgøres således.

111 Ligningsvejledningen E.B.8.4.4
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Vedr. hævninger gælder de samme regler som ved konjunkturudligningsordningen, jf. LV 2011-1

3.2.8. Dette betyder at, hvis det skattepligtiges resultat er negativt skal der foretages hævninger på

henlæggelsesskontoen.

12.7. Sammenfatning

Udligningsordningen er et alternativ til de andre ordninger. Ordningen begrænser sig til en mindre

gruppe pga. betingelserne, da ikke alle indtægter kan indgå. Kun indtægter stammende fra

kunstnerisk aktivitet kan indgå; indtægten må endvidere ikke være oparbejdet i et selskab.

Der kan henlægges til ordningen hvis indkomsten i det aktuelle år er på minimum DKK 176.400

efter fradrag for henlæggelser. Yderligere kan der ikke foretages henlæggelser på beløb over DKK

587.800. Når dette beløb er nået kan der ikke henlægges yderligere og derfor kommer alt indkomst

til beskatning i det år det optjenes, hvis henlæggelseskontoen har ramt de DKK 587.800.

I modsætning til konjunkturudligningsordningen kan der ved brug af udligningsordningen foretages

hævninger på kontoen og henlægges igen i samme år.

Vedr. underskud vurderes det ud fra ligningsvejledningen at disse skal behandles på samme måde

som i konjunkturudligningsordningen, jf. LV 2011-1 3.2.8. Dvs. at hvis det skattepligtige resultat er

negativt skal der foretages hævninger på udligningskontoen, der indregnes som personlige indkomst

dette medfører at den negative personlige indkomst bliver udlignet.
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13. Statistik af ordningerne

I nedenstående figur er antallet af brugere der anvendte ordningerne i henholdsvis årene 2005 –

2008 oplyst.

Som det kan ses jf. nedenstående figur, benyttes virksomhedsordningen og personskatteloven stort

set af samme antal personer. Disse to beskatningsformer er de mest anvendte.

Som det kan ses blev udligningsordningen anvendt af henholdsvis 45 og 55 kunstnere i 2006 og

2007. Jf. nedenstående figur fremgår det at antallet, der anvender ordningen er meget lavt i forhold

til de resterende ordninger.

2005 2006 2007 2008

Personskatteloven 160.000 160.000* 160.000* 160.000*

Virksomhedsordningen 160.000 163.000 164.000 165.000

Kapitalafkastordningen 71.000 71.000 68.000 67.000

Udligningsordningen N/A 45 55 N/A

* Tallet er fremført fra 2005, da tal fra 2006 og frem ikke foreligger

Statistik over anvendte ordninger

Figur 26: Statistik over anvendte ordninger
Kilde http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/659.html samt Skatteministeriet, se bilag 8

I nedenstående figur er det oplyst hvor mange, der har foretaget henlæggelser i udligningsordningen

i årene 2006-10, endvidere er det oplyst hvilken kategori, henlæggelsen stammer fra.

Som det kan ses er antallet, der foretager henlæggelser faldet fra 2008 til 2010. Henlæggelsen pr.

person er ligeledes faldet. Faldet i både antal og størrelsen på henlæggelsen, kan skyldes den

globale finanskrise, da kunstnere ligesom alle andre erhvervsgrupper har oplevet en afmatning i

efterspørgslen.

År Totale henlæggelser Antal
Total

antal

Henlæggelser pr.

person
Felttype

Total antal brug af

ordningen

kr. 953.575 9 kr. 105.952,78 Felt 422*

kr. 1.799.899 12 21 kr. 149.991,58 Felt 424**

kr. 2.125.468 18 kr. 118.081,56 Felt 422

kr. 3.480.227 17 35 kr. 204.719,24 Felt 424

kr. 3.514.141 20 kr. 175.707,05 Felt 422

kr. 3.274.701 18 38 kr. 181.927,83 Felt 424

kr. 2.703.483 13 kr. 207.960,23 Felt 422

kr. 2.838.993 22 35 kr. 129.045,14 Felt 424

kr. 888.894 8 kr. 111.111,75 Felt 422

kr. 3.937.127 22 30 kr. 178.960,32 Felt 424

Oversigt over anvendelse samt henlæggelser i udligningsordningen

* Honorarmodtagers henlæggelser ** Erhvervsdrivendes henlæggelser

45

55

N/A

N/A

N/A2010

2009

2008

2007

2006

Figur 27: Oversigt over anvendelse samt henlæggelser i udligningsordningen
Kilde: Skatteministeriet – Ved chefkonsulent; Poul Christensen.
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14. Sammenligning af de fire ordninger

14.1. Indledning

Gennemgangen af ordningerne angav flere forskelle i mellem de fire ordninger. Forskellene vil i

dette kapitel blive anskueliggjort. Kapitlet vil ud fra den teoretiske gennemgang belyse de fordele

og ulemper der er ved de forskellige ordninger. Det vil endvidere blive konkretiseret hvilke

faldgrupper der er for kunstnere og hvad, i særdeleshed netop denne gruppe skal tage højde for,

inden det endegyldige valg af ordning foretages.

14.2. Bogføring- og regnskabskrav

Det er et ufravigeligt krav at BL overholdes; lige meget hvilken ordning den selvstændigt

erhvervsdrivende benytter. Der er altså ikke forskel ordningerne imellem på dette punkt. Alle

ordningerne skal som minimum også overholde reglerne i mindstekravsbekendtgørelsen.

Reglerne vedr. udarbejdelse af regnskab er ikke den samme, ordningerne imellem, hvorfor

kunstnere skal være opmærksomme på netop dette forhold, da de forskellige ordninger stiller vidt

forskellige krav hertil.

Personskatteloven

Som gennemgået i kapitel 9 skal selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter sig af

personskattelovens regler, udarbejde et regnskab endvidere er kravene hertil dog mere lempelige.

Virksomhedsordningen

Benyttes virksomhedsordningen skal der, som nævnt i den teoretiske gennemgang i kapitel 10, jf.

VSL § 2, stk. 1, udarbejdes et årligt regnskab. Derudover foreligger der særlige krav til

bogføringen, da der skal ske en opdeling af virksomheds- og privatøkonomien. Yderligere

foreligger der krav til hvilke konti der skal oprettes. Dette medfører at ordningen er administrativt

krævende i forhold til de andre ordninger. For de fleste vil dette betyde inddragelse af en

økonomisk rådgiver, så som en revisor.
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Kapitalafkastordningen

Ved valg af kapitalafkastsordningen foreligger der ingen krav for udarbejdelse af et årligt regnskab.

Benyttes kapitalafkastordningen følges Bogføringsloven og SKL § 3 i stedet. Der stilles dog krav

til udarbejdelse af et skatteregnskab, således at skat kan identificere de hævninger og henlæggelser

der foretages.

Udligningsordningen

Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende kunstner at benytte udligningsordningen, skal der

opstilles et regnskab, der på samme måde som ved kapitalafkastordningen angiver de posteringer,

der er nødvendige af hensyn til kontrollen af henlæggelser og hævede indskud. På samme måde

som de resterende ordninger skal mindstekravsbekendtgørelsen også her overholdes.

14.3. Selvangivelse

Som nævnt tidligere i afhandlingen skal den selvstændigt erhvervsdrivende ved indsendelse af

selvangivelsen, selv proaktivt foretage tilvalg, hvis beskatning efter enten virksomhedsordningen,

kapitalafkastordningen eller udligningsordningen ønskes. Foretager den selvstændigt

erhvervsdrivende sig intet ved indsendelsen vil denne automatisk blive beskattet efter reglerne i

personskatteloven. Ved valg af udligningsordningen er der udarbejdet en særlig selvangivelse til

kunstnere som benytter denne ordning.

Kunstnere bør være opmærksomme på de krav der er til ordningerne og overveje om de skal benytte

sig af virksomhedsordningen der, i forhold til kapitalafkastordningen, udligningsordningen og

personskatteloven, er administrativ tung.

14.4. Renter

Ved valget af ordning er det essentielt at være opmærksom på de vidt forskellige regler der

foreligger på renteområdet. Det kan have stor betydning på ”skattebilletten”, at vælge den ene

ordning frem for den anden.
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Personskatteloven

Benyttes reglerne i personskatteloven opnås der ikke fuldt fradrag for virksomhedens

renteomkostninger, da disse ikke opfattes på samme måde som driftsudgifter. Renterne medregnes

som kapitalindkomst på den skattepligtiges årsopgørelse. Ved anvendelse af personskatteloven skal

det endvidere bemærkes, at renterne beskattes ved forfald; der foretages derfor ikke periodisering af

renterne.

Virksomhedsordningen

De mest lempelige regler vedrørende renter findes i virksomhedsordningen. I ordningen anses

renteomkostninger som 100 % driftsmæssige. Den selvstændigt erhvervsdrivende opnår dermed

stor effekt af sine renteudgifter, hvilket i sidste ende medfører lavere beskatning end ved valg af

personskatteloven. Ved brug af virksomhedsordningen skal der ske en periodisering af renter på

fordringer og gæld. Desuden skal der foretages rentekorrektion af ved negativ indskudskonto samt

hvis der i året løb er foretaget hævninger og indsat beløb.

Kapitalafkastordningen

Ligesom ved anvendelse af personskattelovens regler indgår renterne som kapitalindkomst. Der

opnås derved fuldt fradrag for renterne. Endvidere opnås samme høje skatteeffekt som ved

virksomhedsordningen dog ikke. Renter beskattes, ligesom efter personskattelovens regler, ved

forfald.

Udligningsordningen

Da udligningsordningen er en ordning, der kun vedrører henlæggelse af indkomst fra kunstnerisk

aktivitet, og dermed ikke berører renterne, behandles renterne efter personskattelovens regler.

14.5. Mulighed for udligning af overskud

Muligheden for at foretage udligninger af overskud er et centralt element for de fleste selvstændigt

erhvervsdrivende, herunder kunstnere, da disse tit kan have svingede indtægter. I de forskellige
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ordninger foreligger der som beskrevet i teorikapitlerne mulighed for udligning; mulighederne i

ordningerne er dog forskellige.

Personskatteloven

Anvendes reglerne i personskatteloven er det ikke muligt at foretage indkomstudligning ved at

opspare en del af overskuddet. Herved har den selvstændigt erhvervsdrivende ikke mulighed for at

optimere sin skattebetaling for indkomstårene, da årets beskatning vil være endelig.

Virksomhedsordningen

I virksomhedsordningen er der som beskrevet i kapitel 10 mulighed for at foretage henlæggelser til

senere hævning, for på den måde at foretage indkomstudligning fra år til år, hvis årets hævning er

mindre end årets resultat. Denne mulighed er med til at gøre det muligt at ”kontrollere”

skattebetalingen, da der ved at opspare overskud i virksomheden kan foretages indkomstudligning,

så den selvstændige erhvervsdrivende kommer under topskattegrænsen.

Endvidere beskattes opsparet overskud med 25 %, hvorfor der i det år der opspares opnås en

skattebesparelse.

Kapitalafkastordningen (konjunkturudligningsordning)

Anvendes kapitalafkastordningen er der mulighed for at henlægge ved brug af

konjunkturudligningsordningen. Herved kan der maks. foretages henlæggelser på 25 % af

overskuddet i henlæggelsesåret; henlæggelsen skal minimum udgøre DKK 5.000. Henlæggelserne

skal ske på en lukket konto. Der kan kun henlægges i de indkomstår hvor der ikke er foretaget

hævninger fra konjunkturudligningskontoen. Beløbet der er henlagt kan maksimalt stå på den

bundne konto i 10 år, herefter skal det hæves. Der betales skat af udligninger, ligesom det er

tilfældet i virksomhedsordningen.

Udligningsordningen

Ordningen kan først benyttes, hvis den skattepligtiges indkomst er over DKK 176.400 (2010 sats).

Beløbet der henlægges skal ligesom ved konjunkturudligningsordningen minimum udgøre DKK



79

5.000 og maks. DKK 587.800 (2010 sats). I modsætning til konjunkturudligningsordningen kan der

hæves og indsættes på kontoen i samme år.

Udligningsordningen retter sig konkret mod kunstnere og bør ud fra teorien være et oplagt valg for

netop denne erhvervsgruppe, da den giver mulighed for at opspare sit overskud til senere hævning.

Der er dog visse begrænsninger ved ordningen, da den som sagt kun kan anvendes på indkomster

der stammer fra kunstnerisk aktivitet og den skattepligtige indkomst minimum skal udgøre DKK

176.400.

14.6. Kapitalafkast

Der skal som gennemgået i Kapitel 10 og 11 opgøres et kapitalafkast, hvis virksomhedsordningen

eller kapitalafkastordningen benyttes.

Beregningen af kapitalafkastet beregnes i begge ordninger ved at gange kapitalafkastsatsen med

kapitalafkastgrundlaget. Ved beregning af kapitalafkastgrundlaget for virksomhedsordningen indgår

aktiver med fradrag for gæld. Ved kapitalafkastordningen indgår kun aktiver; dog ikke likvider.

14.7. Modregning af underskud

Modregning af underskud er forskelligt for de fire Skatteberegningsmetoder og generelt er det

praktisk opstillet således, at har man opsparet overskud fra tidligere år, så skal dette først

modregnes før man kan skyde underskuddet frem, for at bruge fradraget næste år.

Personskatteloven

Anvendes personskatteloven skelnes der mellem om underskuddet fremkommer fra den

skattepligtige eller personlige indkomst. Stammer underskuddet fra den skattepligtige indkomst

benyttes reglerne i PSL 13, stk. 1, der som beskrevet i kapitel 9 foreskriver at underskuddet

modregnes i de beregnede skatter (bund- og topskat).

Forekommer der stadigvæk et skattemæssigt underskud vil dette blive modregnet i en evt.

ægtefælles skattepligtige indkomst. Yderligere underskud fremføres til senere indkomstår, jf. PSL §

13, stk. 2.
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Stammer underskuddet derimod fra den personlige indkomst benyttes reglerne i PSL § 13, stk. 3,

der forskriver at underskuddet først modregnes i indkomstårets eventuelle positive kapitalindkomst.

Derefter opgøres beregningsgrundlaget for bund- og topskat.

Virksomhedsordningen

Anvendes virksomhedsordningen skal et eventuelt underskud først modregnes i det opsparede

overskud; oparbejdet i tidligere indkomstår. Kan årets underskud ikke indeholdes i tidligere års

oparbejdede overskud foretages der modregning i eventuel positiv kapitalindkomst. Kan

underskuddet heller ikke indeholdes heri foretages der modregning efter PSL § 13, stk. 3, som

berørt i ovenstående kapitel. Der kan foretages fremførsel af underskud uden for

virksomhedsordningen.

Kapitalafkastordningen

Opstår der underskud ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal dette modregnes i tidligere års

henlæggelse. Kan underskuddet ikke indeholdes heri skal reglerne i personskattelovens § 13 følges.

Udligningsordningen

Underskud i udligningsordningen kommenteres ikke direkte i loven. Der foreligger, jf.

ligningsvejledningen E.B. 8.4.4 følgende vejledning. ”Da de to ordninger i VSL §§ 22 c og 22 d

ikke indeholder nogen specielle regler om underskud finder PSL almindelige regler anvendelse.”

Hvorfor der kan foretages modregning af tidligere år.

14.8. Delkonklusion

Ud fra ovenstående sammenligning af de fire ordninger må det konkluderes at ordningerne passer til

forskellige typer kunstnere, det bør derfor overvejes hvilken ordning man vælger.

Samlet set bør kunstnere være opmærksomme på de forskelle der er, og overveje om de skal benytte

sig af de administrativt krævende regler i virksomhedsordningen eller vælge de mindre krævende

regler i kapitalafkastordningen, udligningsordningen og personskatteloven.
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Det kan konkluderes at hvis kunstneren ønsker mulighed for at hensætte en del af overskuddet til

senere hævning, for på den måde at udligne sin indkomst, skal valget falde på enten

virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller udligningsordningen, da hensættelse ikke er

mulig hvis personskatteloven anvendes. Anvendes personskatteloven hvor hensættelse til senere

hævning ikke er muligt, vil beskatningen blive endegyldig hvert år.

I sine overvejelser omkring valg af ordning er det en god start, at se på virksomhedens passiver,

herunder hvor stor gæld man har. Der her kan opnås fordele ved den ene ordning frem for den

anden, da reglerne vedrørende kapitalindkomst/udgift som sagt ikke er ens ordningerne i mellem.

For de fleste vil det ud fra ovenstående gennemgang være en fordel, at vælge

virksomhedsordningen, da den indeholder de fleste fordele, så som opsparing af overskud uden de

samme begrænsninger, som gør sig gældende i kapitalafkast- og udligningsordningen.

For de fleste kunstnere vil det kræve professionel rådgivning, når valget af ordning skal foretages,

da reglerne på området kan være komplekse.

Samlet viser figuren i kapitel 13, at størstedelen benytter reglerne i enten personskatteloven eller

virksomhedsordningen. Antallet der benytter kapitalafkastordningen er faldende og udgør 67.000

hvilket er ca. 17 % af den samlede masse.

Udligningsordningen bliver benyttet af en meget lille gruppe hvilket vurderes at være delvist pga. at

den kun retter sig i mod en enkelt erhvervsgruppe, samt de begrænsninger der er i ordningen.
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15. Interessentskab (I/S)

Formålet med dette kapitel er at give en overblik over interessentskaber og regelsæt knyttet hertil.

Endvidere danner kapitlet grundlag for afhandlingens case. Kapitlet vil på ingen måder være

udtømmende og vil kun vedrører de elementer der vurderes væsentlige for udarbejdelse af casen.

Der foretages ingen konklusion eller sammenfatning på kapitlet.

15.1. Interessentskaber generelt

Interessentskabet er i lighed med enkeltmandsvirksomheden stort set en ikke lovreguleret

virksomhedsform, hvorfor hovedparten af reglerne må udledes af retspraksis. Interessentskabet

fungerer som et erhvervsmæssigt samvirke mellem flere fysiske personer og/eller juridiske

personer.112

Regnskabet for interessentskaber udarbejdes med udgangspunkt i den løbende bogføring og er

omfattet af bogføringsloven113. Årsregnskabsloven omfatter også personselskaber, herunder

interessentskabet, som endvidere ikke har pligt til at aflægge årsrapport, da et interessentskab indgår

i ”laveste” regnskabsklasse, dvs. regnskabsklasse A.114

Et interessentskab er et selvstændigt retssubjekt, der på samme måde som kapitalselskaber ejer egne

aktiver og forpligtelser. Et interessentskab er derimod ikke et selvstændigt skattesubjekt som et

kapitalselskab, idet hver enkelt interessent beskattes af sin del af selskabets overskud; underskud og

afskrivninger. Interessenterne kan altså selv vælge hvilken ordning de ønsker beskatning efter, da

interessentskaber er skattetransperante.115

15.2. Stiftelse

Der er ikke noget kapitalkrav ved oprettelse af et interessentskab, desuden kan interessentskaber

stiftes ved indgåelse af en skriftlig selskabskontrakt, men kan også ske på formløst basis. Formløs

stiftelse kan bestå i en mundtlig aftale, men kan også ske stiltiende.116 Der er som udgangspunkt

112
Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side. 71

113 Lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 jf. § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 2.
114 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side. 110
115 Hjemmeside http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=148526
116 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 72
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ikke noget krav for interessentskaber til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette

fremgår af LEV § 8, der foreskriver, at det kun er selskaber med begrænset ansvar der skal

registreres. Endvidere findes der særskilte regler, hvis samtlige af interessenterne er juridiske

personer, dvs. selskaber mv., i så fald skal interessenterne aflægge årsregnskab efter ÅRL på lige

fod med aktie- og anpartsselskaber.117 118

Ved opstart af interessentskab udarbejdes der normalt en interessentskabskontrakt, denne

indeholder virksomhedens formål, navn, hjemsted, samt yderligere ejerandele,

over/underskudsdeling og kapitalkonti.119 I kontrakten skal det oplyses hvem der sidder i

interessentskabets ledelse, deltagernes arbejdsforpligtelser, rettigheder, forpligtelser samt ejerandel,

og sidst men ikke mindst retten til at kunne disponere. Endvidere skal der indgå et regelsæt vedr.

evt. udtræden, opløsning samt bestemmelser der regulerer interessentskabsandelens

overdragelighed.120 Regelsættet skal udformes således, at det er overflødigt så længe samarbejdet

eksisterer, men være helt klart hvis der opstår problemer.121

15.3. Hæftelse

Der er tre væsentlige forhold som karakteriserer interessentskabet;

(1) selskabet driver erhvervsmæssig virksomhed122

(2) Interessentskabets særlige hæftelsesform, hvilket betyder at interessenterne hæfter personligt

(dvs. den enkelte interessent hæfter med hele deres personlige formue), solidarisk (dvs. at de hver

for sig hæfter for hele fordringen mod selskabet)123 og principalt (dvs. at selskabskreditor, kan rette

kravet direkte mod den enkelte selskabsdeltager uden forinden, at skulle undersøge, om selskabet

kan og vil betale). Retspraksis er ikke helt klar på sidstnævnte punkt, hvorfor det flere steder

diskuteres om selskabskreditor først skal rette sit krav mod interessentskabet eller mod

117 Hjemmeside http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=148526
118 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 80 - 81
119 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 75
120 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 76
121 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 74
122 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 64
123 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 125
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interessenterne. Men reelt set har kreditor ret til at rette sit krav direkte mod én af interessentskabets

interessenter, hvis kreditor vurderer, at interessentskabet ikke kan indfri tilgodehavendet.124

(3) Selskabet har til formål at fremme økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.125

15.4. Beskatning af interessentskaber

Som nævnt tidligere er interessentskabet ikke et selvstændigt skattesubjekt, men er i stedet et

skattetransparent virke, hvor beskatningen sker hos de enkelte interessenter. Der skal derfor ikke

indgives selvangivelse for interessentskabet. Derimod skal de enkeltstående interessenter indgive en

særskilt selvangivelse der svarer til den pågældendes andel.126

15.5. Fordelingsbrøken

Der sondres mellem fordelingsbrøken og ejerbrøken, der ikke nødvendigvis behøver at være ens.

Fordelingsbrøken bestemmer deltagernes andel i overskud og underskud. Den angiver ligeledes

hvor stor en del af bruttoindtægterne og -udgifterne deltageren skal medregne til sin skattepligtige

indkomst.

Der kan accepteres flere typer af aftaler, herunder fordelingsbrøk = ejerbrøk, antal arbejdstimer,

vederlag for indtræden og forlodsbelønning for arbejdsindsats.

Det afgørende kriterium for accept er, at det er forretningsmæssigt begrundet.127

15.6. Ejerbrøken

Ejerbrøken er udtryk for deltagernes ideelle andele (bruttoanpart) i aktiver og passiver og er

bestemmende for afskrivninger samt avancebeskatningen.

Da beskatningsmetoden sker hos deltagerne i et personselskab er det essentielt at de skatteretligt

hver anses for at eje en ideel andel af hvert enkelt aktiv og passiv. Herved kan der afskrives

individuelt.

Selskabsretligt anser man derimod hver deltager for at eje en nettoandel (andel af egenkapitalen).128

124 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 125
125 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 64
126 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 137-138
127 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 82-86
128 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret side 82-86
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15.7. Særregler ved brug af interessentskab

Oprettes der er et interessentskab, som ejes af flere interessenter, kan de enkelte personer

uafhængigt af hinanden vælge om de vil anvende virksomhedsordningen eller en af de andre

ordninger. En interessent kan således uafhængigt af de andre interessenters beslutning om

udbetaling af interessentskabets overskud vælge at lade sin andel af overskuddet forblive i sin egen

virksomhed, jf. Se SKM2010.610. SR. Denne virksomhed består af interessentens andel af aktiver

og passiver i interessentskabet samt de eventuelle aktiver og passiver, der i øvrigt indgår i

virksomheden.129

129
Ligningsvejledning E.G.2.1.1
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16. TAX Rock I/S

Afsnittets formål er at vurdere og analysere den teoretiske gennemgang, for her at afklare hvilken

ordning der beskatningsmæssigt er bedst. Beregningerne vil blive foretaget ud fra den belyste teori

samt den viden der er opnået heraf. Kapitlet vil indeholde en præsentation af casen. Præsentationen

vil indeholde TAX Rock I/S’ regnskab for året 2010 samt dets budgetter for 2011-2014.

Beregningerne for de fire ordninger vil blive analyseret og kommenteret. Kapitlet vil til sidste

sammenholde ordningerne og konkludere på resultaterne. Ud fra resultaterne i casen vil der blive

stillet spørgsmålstegn om hvorvidt udligningsordningen er det bedste alternativ for kunstnere.

Ideen med at vælge et interessentskab skyldes, at man på den måde kan fremstille de fire

forskellige ordninger og beregne fire forskellige udfald. Interessentskabet ses som transparent,

derved sker beskatningen hos de enkelte interessenter.

Casen er opstillet således at de fire interessenter er fuldstændigt ens, dette er gjort for at sikre det

bedste sammenligningsgrundlag, således at der ikke indgår variable udover regelsættet i de

forskellige ordninger. I interessentskabet indgår de fire kunstnere ligeligt fordelt i ejerskabet,

hvorfor alle sammen ejer 25 % af interessentskabet og derfor er både fordelingsbrøken og

ejerbrøken også sat til 25 %. Interessentskabet er en fiktiv case udarbejdet af afhandlingens to

forfattere. Interessentskabet TAX Rock I/S er et veletableret rock-band, som driver deres forretning

ved at udgive musik samt spille koncerter. Bandet er i forvejen anerkendt og har tidligere udgivet

musik. Interessenterne er alle sammen skabende kunstnere og lever af den indkomst de modtager

fra TAX Rock I/S. De fire interessenter har inden start udarbejdet en interessentkontrakt, hvor

samtlige formalier fra kapitlet ”interessentskaber” indgår. Ejerne hæfter personligt og solidarisk,

samt principalt.

Bandet har eksisteret i mange år i en anden form, og er først blevet et interessentskab for tre år

siden, hvorfor der ikke vil være fokus på evt. forhold vedr. opstart. Dog er der lavet en

åbningsbalance for at kunne lave de nødvendige beregninger efterfølgende år. Der er udarbejdet

følgende oversigt over de aktiver og passiver som indgår i TAX Rock I/S primo 2010:
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Åbningsbalance i DKK

Aktiver:

Øvelokale 3.000.000

Indretning af lejede lokaler 1.000.000

Inventar og driftsmateriel 1.000.000

Deposita 200.000

Total 5.200.000

Passiver:

Primo indestående egenkapital 1.250.000

Gæld hos kreditinstitutter 3.700.000

Kassekredit 250.000

Total 5.200.000

Figur 28: Åbningsbalance
Kilde: Egen tilvirkning

Øvelokalet samt inventar og driftsmateriel er købt for flere år tilbage og gælden er optaget igennem

realkreditinstitut og bank med fordelingen 80 % / 20 %. Der er ikke betalt meget af på

realkreditlånet, da det har været vigtigt for TAX Rock I/S at afdrage på det omkostningstunge

banklån først. Deposita stammer fra lejet udstyr, som har været for dyrt at anskaffe selv.

I casen udgør egenkapitalen det beløb som er oparbejdet gennem tidligere år. Desuden foreligger

der en ubetalt kassekredit på DKK 250.000, hvilket bliver tilbagebetalt i 2010.

Casen strækker sig over en femårig periode, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt for at give et

klart billede af de særlige effekter der er ved et evt. underskud samt overskud de forskellige

ordninger i mellem. Desuden vil en evt. skattebesparelse også bedre kunne afdækkes da

sammenligningsgrundlaget strækker sig over flere år.
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16.1. Interessenterne

De fire ejere er samlet set interesseret i at få rådgivning om de fire forskellige ordninger. Derfor har

afhandlingen valgt at opdele de fire interessenter i hver deres ordning for at give det bedste

sammenligningsgrundlag og herved komme frem til den endelige skattebetaling.

Fordelingen er følgende:

Interessent nr. 1: Personskatteloven

Interessent nr. 2: Virksomhedsordningen

Interessent nr. 3: Kapitalafkastningsordningen (brug af konjunkturudligning)

Interessent nr. 4: Udligningsordningen

16.2. Forudsætninger for beregningerne – interessenterne

For at udarbejde den mest retvisende sammenligning antages det som tidligere nævnt, at de fire

interessenters private forhold er fuldstændig ens. Det eneste der differentierer dem er valget af

ordning. Dette giver det bedste udgangspunkt for at kunne besvare afhandlingens problemstilling,

og det bedste grundlag for en sammenligning.

Interessenterne er ikke gift, casen berører derfor ikke reglerne omkring brug af modpartens fradrag;

desuden har ingen af interessenterne børn. Ingen af dem har telefon, computer eller anden hardware

stillet til rådighed, hvorfor ingen af dem betaler multimediebeskatning på årligt DKK 3.000.

Interessenterne har ingen bil og bor tæt på deres øvelokale. Alle interessenterne er medlem af

folkekirken og betaler derfor kirkeskat, yderligere er alle interessenterne bosiddende i København

og har ingen pensionsordninger. De har heller ingen private renteindtægter eller udgifter og bor alle

i hver deres lejelejlighed, hvorfor der ikke foreligger ejendomsværdiskat samt effekter af

rentefradrag, privat set.

Interessenterne investerer ikke i aktier og er heller ikke medlem af en fagforening.
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16.3. Case resultat

Resultatopgørelse TAX Rock I/S
Bruttofortjeneste 2.176.054 5.160.478 4.886 4.635.638 5.971.610

Afskrivninger -420.000 -420.000 -420.000 -420.000 -420.000

Resultat før finansielle poster 1.756.054 4.740.478 -415.114 4.215.638 5.551.610

Finansielle indtægter 13.085 37.813 19.123 43.641 47.803

Finansielle omkostninger -220.000 -206.000 -212.180 -218.545 -225.102

Resultat 1.549.139 4.572.291 -608.171 4.040.733 5.374.312

Korrigeret resultat

Regnskabmæssige afskrivninger 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000

Skattemæssige afskrivninger -570.000 -502.700 -451.217 -411.637 -381.023

Korrigeret resultat 1.399.139 4.489.591 -639.388 4.049.096 5.413.288

Resultat uden renter 1.606.054 4.657.778 -446.331 4.224.001 5.590.587

Resultat pr. interessant 401.514 1.164.445 -111.583 1.056.000 1.397.647

Figur 29: Resultatopgørelse TAX Rock I/S
Kilde: Egen tilvirkning

Driften af TAX Rock I/S ser ud som i ovenstående resultatopgørelse. Der er beregnet korrigeret

resultat for, at effekten af regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger er medtaget.

Interessentskabets resultater for perioden er tilfredsstillende de første to år. Herefter falder

bruttoresultatet markant, hvilket skyldes at der dette år ikke bliver udgivet nyt musik. Der afholdes

desuden kun få koncerter dette år, hvorfor omsætningen primært fremkommer fra salg af musik,

udgivet tidligere år.

Der er i casen stor forskel i renteindtægter og udgifter pga. effekterne af realkreditlånet.

Interessentskabet har som det kan ses lave renteindtægter. Dette skyldes det lave renteniveau;

endvidere varierer dette, hvilket skyldes stigningen i likviditet. Renteudgifterne knytter sig til

realkreditlånet; lånet er variabelt forrentet. Yderligere er renteudgifterne højere første år, hvilket

skyldes afvikling af kassekreditten som indgik i åbningsbalance.
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16.4. Case Balance

Aktiver
2010 2011 2012 2013 2014

Bygninger og grunde 2.880.000 2.760.000 2.640.000 2.520.000 2.400.000

Indretning af lejede lokaler 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000

Driftsmateriel og inventar 800.000 600.000 400.000 200.000 0

Materielle anlægsaktiver 4.580.000 4.160.000 3.740.000 3.320.000 2.900.000

Deposita 200.000 206.000 212.180 218.545 225.102

Finansielle anlægsaktiver 200.000 206.000 212.180 218.545 225.102

Anlægsaktiver 4.780.000 4.366.000 3.952.180 3.538.545 3.125.102

Varebeholdning 80.000 82.400 84.872 87.418 90.041

Tilgodehavender fra salg 450.434 544.354 554.354 796.304 934.043

Periodeafgrænsningsposter 34.834 50.355 85.303 102.300 113.200

Tilgodehavender 485.268 594.709 639.657 898.604 1.047.243

Likvide beholdninger 415.019 2.219.209 574.871 1.846.447 2.725.363

Omsætningsaktiver 980.287 2.896.318 1.299.400 2.832.469 3.862.646

Aktiver 5.760.287 7.262.318 5.251.580 6.371.014 6.987.748

Figur 30: Case Balance - Aktiver
Kilde: Egen tilvirkning

Aktiverne udgøres af indgangsværdierne som nævnt tidligere fra åbningsbalancen. Størstedelen af

aktivsiden består af anlægsaktiver. Deposita knytter sig til leje af udstyr. TAX Rock I/S har vurderet

at udstyret ville være for omkostningstungt selv at anskaffe, hvorfor det er lejet i stedet.

Varebeholdningen består af merchandise og andet reklamemateriale.

Afskrivningerne for materielle anlægsaktiver forekommer i følgende bilag 4; der afskrives lineært.

Bygninger afskrives over 25 år

Indretning af lejede lokaler 10 år

Driftsmateriel og inventar 5 år

De resterende poster vurderes at være selvforklarende.
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Passiver
2010 2011 2012 2013 2014

Primo indestående 1.250.000 1.635.287 3.133.965 1.325.793 2.610.561

Årets resultat 1.549.139 4.572.291 -608.171 4.040.733 5.374.312

Årets hævninger -750.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.600.000

Årets udbetaling KAO -12.339 -441.798 0 -359.205 -214.992

Årets udbetaling PSL -401.514 -1.164.445 0 -1.056.000 -1.397.647

Årets udbetaling ULO 0 -267.371 0 -140.759 -1.397.647

Indestående i virksomhed 1.635.287 3.133.965 1.325.793 2.610.561 3.374.588

Kreditinstitutter 3.200.000 2.950.000 2.700.000 2.450.000 2.200.000

Langfristede gældsforpligtelser 3.200.000 2.950.000 2.700.000 2.450.000 2.200.000

Kreditinstitutter - kortfristede 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Kassekredit 0 0 0 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 325.000 535.303 534.391 723.945 734.349

Anden gæld 350.000 393.050 441.395 336.508 428.811

Kortfristede gældsforpligtelser 925.000 1.178.353 1.225.786 1.310.453 1.413.160

Gældsforpligtelser 4.125.000 4.128.353 3.925.786 3.760.453 3.613.160

Passiver 5.760.287 7.262.318 5.251.580 6.371.014 6.987.748

Figur 31: Case balance - Passiver
Kilde: Egen tilvirkning

Passiverne er i starten af den femårige periode opdelt næsten ligeligt imellem egenkapital og

fremmedkapital. Herefter bliver interessentskabet væsentligt mere egenkapitalfinansieret pga. af de

pæne resultater.

Der hæves forskelligt i perioden, hvilket foretages ud fra en vurdering af den gældende

likvidbeholdning. Interessenten der benytter Kapitalafkastordningen begrænses af 25 % -reglen, og

derved udbetales den resterende del i det år det optjenes.

I personskatteloven, får interessenten alt til udbetaling i det år det optjenes, hvorfor udbetalingen vil

være lig med resultatet pr. interessent i TAX Rock I/S minus AM-bidrag.

Udligningsordningen fremgår ud over hævninger på DKK 400.000 med den andel som ikke kan

opspares og herved overstiger grænsen på DKK 587.800 - da denne del kommer til udbetaling i det

år det optjenes på samme måde som PSL.
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Fremmedkapitalen udgøres af gæld til kreditinstitutter som er opdelt i lang- og kortfristet

gældforpligtelse. Der afbetales DKK 250.000 årligt; dette optræder som den kortfristede del af den

langfristede gældforpligtelse.

Interessentskabet har gennem perioden ingen kassekredit, da denne er afdraget i løbet af 2010.

Yderligere har interessentskabet skyldige poster i form af kreditorer og anden gæld, nærmere

redegørelse af disse poster vurderes ikke nødvendigt.

Beregninger samlet for ordningerne
2010 2011 2012 2013 2014

Samlede resultat TAX Rock I/S før renter 401.514 1.164.445 -111.583 1.056.000 1.397.647

Finansielle indtægter 3.271 9.453 4.781 10.910 11.951

Finansielle udgifter -55.000 -51.500 -53.045 -54.636 -56.275

Virksomhedsindkomst 349.785 1.122.398 -159.847 1.012.274 1.353.322

Figur 32: Beregning af virksomhedsindkomst
Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur angiver resultatet af interessentskabet TAX Rock I/S. Herfra er der beregnet

virksomhedsindkomst for de enkelte deltagere. De finansielle poster fratrækkes ovenfor, hvilket

skyldes, at de beskattes forskelligt i de fire ordninger, hvorfor det er nødvendig at få opdelt hvilken

indkomst det er og hvorledes beskatningen foretages.

16.5. Indledninger til de forskellige ordninger:

I de kommende afsnit vil, de opstillet beregninger blive gennemgået for de fire ordninger.

Yderligere vil der for hver ordning bliver udarbejdet en delkonklusion som angiver de vigtigste

elementer ordningerne i mellem.

Alle procentsatser der benyttes i beregningerne er opdateret til gældende satser fra SKAT. For de

satser som ikke er kendt fremadrettet er seneste sats brugt. Der henvises til følgende afsnit 9.14

samt bilag 6.
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16.6. Beskatning - Personskatteloven

Beregninger PSL
2010 2011 2012 2013 2014

Personlig indkomst 369.393 1.071.289 -111.583 811.673 1.285.835

Kapitalindkomst -51.729 -42.047 -48.264 -43.726 -44.325

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600 - -14.400 -14.900

Skattepligtig indkomst 304.064 1.015.642 -159.847 753.547 1.226.610

Opgørelse af skatter

Bundskat 10.833 34.136 - 38.594 75.107

Sundhedsbidrag 20.893 77.819 - 42.639 59.186

Kommuneskat (Købehavns kommune) 62.157 231.513 - 169.134 281.723

Kirkeskat (Københavns komunne) 2.089 7.782 - 5.685 9.470

Topskat - 102.208 - 63.266 131.510

Skattebetaling 95.972 453.458 - 319.318 556.995

AM-Bidrag 32.121 93.156 - 84.480 111.812

Total skattebetaling Inkl. AM-Bidrag 128.093 546.614 - 403.798 668.807

Korrigeret for skatteloft 523.056 388.077 631.704

EffektivSkatteprocent 37,65% 51,50% 0,00% 51,50% 51,50%

Figur 33: Beregninger PSL
Kilde: Egen tilvirkning

Bruges reglerne i personskatteloven kommer al indkomst til beskatning i det år det optjenes, hvorfor

der heller ikke som ved de andre ordningen vil blive udarbejdet en hævningsoversigt. Derfor er den

personlige indkomst også identisk med det samlede resultat før renter i TAX Rock I/S minus AM-

bidraget, som er det eneste der fragår i den personlige indkomst. Det første år er beskatningen ikke

særlig høj, hvilket skyldes at den skattepligtige indkomst kun marginalt bliver påvirket af

topskattegrænsen. Dette ændres i år to, hvortil andelen der betales til topskat stiger kraftigt og den

samlede skatteprocent er væsentligt højere. I 2012 forekommer der et underskud som, jf. teorien,

kan bruges som modregning senere år. Derfor indgår årets underskud i 2012 som et fradrag af

personlig indkomst i 2013.

I 2013 bliver skatteprocenten høj, delvist pga. af bund og topskat beregnes ud fra personlig

indkomst, hvorfor fordelen af fradraget fra året før ikke indgår.
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16.7. Delkonklusion - Personskatteloven

PSL giver ikke mulighed for opsparing af overskud, hvorfor hele indkomsten kommer til

beskatning i det år den er oparbejdet, jf.

Beregninger PSL
2010 2011 2012 2013 2014

Personlig indkomst 369.393 1.071.289 -111.583 811.673 1.285.835

Kapitalindkomst -51.729 -42.047 -48.264 -43.726 -44.325

Beskæftigelsesfradrag -13.600 -13.600 - -14.400 -14.900

Skattepligtig indkomst 304.064 1.015.642 -159.847 753.547 1.226.610

Opgørelse af skatter

Bundskat 10.833 34.136 - 38.594 75.107

Sundhedsbidrag 20.893 77.819 - 42.639 59.186

Kommuneskat (Købehavns kommune) 62.157 231.513 - 169.134 281.723

Kirkeskat (Københavns komunne) 2.089 7.782 - 5.685 9.470

Topskat - 102.208 - 63.266 131.510

Skattebetaling 95.972 453.458 - 319.318 556.995

AM-Bidrag 32.121 93.156 - 84.480 111.812

Total skattebetaling Inkl. AM-Bidrag 128.093 546.614 - 403.798 668.807

Korrigeret for skatteloft 523.056 388.077 631.704

EffektivSkatteprocent 37,65% 51,50% 0,00% 51,50% 51,50%

Figur 33. Den selvstændigt erhvervsdrivende vil derfor blive beskattet som normal lønmodtager.

Endvidere er der heller ikke mulighed for beregning af et kapitalafkast, som kan være med til at

give et nedslag i skatten. Fordelen ved PSL er at ordningen er nem at overskue og den stiller ikke de

samme krav til opdeling af privat- og virksomhedsøkonomi.

Ud fra den praktiske gennemgang bør personskatteloven bruges af selvstændigt erhvervsdrivende

med indkomster under topskattegrænsen og med lave renteudgifter. Yderligere har kunstneren der

anvender ordningen ikke har fordel af svingende indkomst, da udligning ikke er en mulighed i

ordningen. Desuden bør den selvstændigt erhvervsdrivende ikke have væsentlige aktiver, da

vedkommende ved personskatteloven ikke får nogen effekt heraf. Det vurderes ud fra case-

beregningerne samt den teoretiske gennemgang at personskattelovens regler sætter en væsentlig

begrænsning for kunstnere pga. den manglende mulighed for opsparing af overskud.
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16.8. Kapitalafkast

Kapitalafkast
2010 2011 2012 2013 2014

Kapitalafkast VSO 8.852 16.256 7.028 13.354 17.107

Kapitalafkast KAO 26.152 24.552 22.533 21.674 20.296

Figur 34: Kapitalafkast
Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur er medlagt for at angive de beregnede kapitalafkast der benyttes i henholdsvis

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Kapitalafkastet giver forskellige resultater, da

indgangsværdierne i ordningerne er forskellige. I virksomhedsordningen tillægges aktiver med

fradrag for gæld. I kapitalafkastordningen medregnes kun aktiver, dog med undtagelse af kontante

beholdninger (likvider). Årsagen til at kapitalafkastet i virksomhedsordningen svinger skyldes, at

likviderne medtages i beregningen. Da den likvide beholdning er meget svingede fra år til år i TAX

Rock I/S har dette en stor effekt på kapitalafkastet. I bilag 5 fremgår det hvilke poster der er

medtaget for at komme frem til ovenstående resultater. Hertil skal det nævnes at værdierne er delt

ud på de fire interessenter, og at hver interessent ejer en fjerdedel, hvorfor ovenstående kapitalafkast

er udtryk for den enkelte interessents afkast. Det skal også anføres at afkastet kun benyttes for

interessenten i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Kapitalafkastsatsen der er benyttet

i hele perioden er på 2 %, og er sat ud fra kendskab til 2010- og 2011-satsen, samt det faktum at

satsen er sænket jf. afsnit 10.16.
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16.9. Beskatning - Virksomhedsordningen

VSO Beregninger - Hævninger
2010 2011 2012 2013 2014

Hævninger -250.000 -400.000 -400.000 -400.000 -800.000

Opsparet overskud eksl. skat, før evt. hensat

senere hævning 99.785 722.398 -159.847 612.274 553.322

Betalt skat af opsparet overskud 33.262 240.799 - 204.091 184.441

Opsparet overskud inkl. skat 133.046 963.197 -159.847 816.365 737.763

Skat ved anvendelse af overskud - - -53.282 - -

Akkumulleret

Opsparet overskud eksl. skat 99.785 822.183 262.336 874.610 1.427.932

Betalt skat af opsparet overskud 33.262 274.061 220.779 424.870 609.311

Opsparet overskud inkl. skat 133.046 1.096.244 483.114 1.299.479 2.037.242

Virksomhedsindkomst 133.046 963.197 -159.847 816.365 737.763

Figur 35: VSO Hævninger
Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående figur kan det ses hvor stort et beløb der er opsparet årligt i virksomheden, hvis

virksomhedsordningen anvendes. Endvidere oplyses det akkumulerede overskud; dette ses nederst i

figuren. Da der ikke er nogen begrænsning for beløbet der kan opspares i virksomhedsordningen,

opspares alt der ikke udbetales til interessenten. Som det ses i

VSO Beregninger - Hævninger
2010 2011 2012 2013 2014

Hævninger -250.000 -400.000 -400.000 -400.000 -800.000

Opsparet overskud eksl. skat, før evt. hensat

senere hævning 99.785 722.398 -159.847 612.274 553.322

Betalt skat af opsparet overskud 33.262 240.799 - 204.091 184.441

Opsparet overskud inkl. skat 133.046 963.197 -159.847 816.365 737.763

Skat ved anvendelse af overskud - - -53.282 - -

Akkumulleret

Opsparet overskud eksl. skat 99.785 822.183 262.336 874.610 1.427.932

Betalt skat af opsparet overskud 33.262 274.061 220.779 424.870 609.311

Opsparet overskud inkl. skat 133.046 1.096.244 483.114 1.299.479 2.037.242

Virksomhedsindkomst 133.046 963.197 -159.847 816.365 737.763

Figur 35 forekommer der i 2012 et underskud på DKK 159.847, dette plus hævningen på DKK

400.000 modregnes i tidligere opsparede overskud. I 2014 hvor case-budgettet stopper er der

opsparet DKK 1.427.932. Dette beløb kan aktivt investeres i virksomheden, hvilket er en fordel i

forhold til, kapitalafkastordningen og udligningsordningen hvor opsparet overskud er placeret på en

fysisk konto, der ikke må investeres.
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Beregninger VSO
2010 2011 2012 2013 2014

Personlig indkomst 191.255 131.509 -7.028 167.950 550.576

Kapitalindkomst 8.852 16.256 7.028 13.354 17.107

Beskæftigelsesfradrag -8.128 -5.589 - -7.558 -14.900

Skattepligtig indkomst 191.979 142.176 - 173.747 552.783

Opgørelse af skatter

Bundskat 5.785 3.828 - 7.806 34.846

Sundhedsbidrag 11.926 7.942 - 7.851 25.494

Kommuneskat (Købehavns kommune) 35.481 23.628 - 31.141 121.352

Kirkeskat (Københavns komunne) 1.193 794 - 1.047 4.079

Virksomhedsskat 33.262 240.799 - 204.091 184.441

Topskat - - - - 17.787

Skattebetaling 87.647 276.991 - 251.936 387.999

AM-Bidrag 16.631 11.436 - 14.604 47.876

Total skattebetaling Inkl. AM-Bidrag 104.278 288.426 - 266.541 435.875

Skattepligtig indkomst eksl. ligningsmæssigt

fradrag 36,99% 33,50% 0,00% 35,94% 45,49%

Figur 36: Beregninger VSO
Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående figur fremgår personlig indkomst lav, sammenlignet med de andre ordninger. Dette

skyldes det faktum at der ikke foreligger begrænsninger for størrelsen af henlæggelserne.

Henlæggelserne fradrages i personlig indkomst og herved forekommer disse lave. Som det ses er

den personlige indkomst lig med kapitalindkomsten i 2013 grundet underskuddet. Ud fra figuren

kan det ses at den procentmæssige beskatning er høj de år hvor den personlige indkomst er høj.

Dette kommer især til udtryk i 2014, hvor der foretages en højere hævning end tidligere år. Hvorfor

der betales topskat.

Som det ses svinger virksomhedsskatten også meget fra år til år. Dette kan henføres til hvor stor en

del af årets overskud der opspares i virksomheden. Jo større del der opspares, jo højere

virksomhedsskat. Virksomhedsskatten modregnes dog når der foretages hævninger af det opsparede

overskud.
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16.10. Delkonklusion - Virksomhedsordningen

I virksomhedsordningen er der fuldt skattemæssigt fradrag for renteomkostningerne. Dette

forekommer fordi virksomhedsindkomsten opgøres som resultat efter renter; dette indregnes som

personlig indkomst og ikke som kapitalindkomst som ved de resterende ordninger. Dette faktum er

med til at give et større rentefradrag og hermed en lavere beskatning.

Ordningen giver desuden mulighed for at udjævne svingende indtægter således at man kan

begrænse skatten til et minimum. Den selvstændigt erhvervsdrivende har derved større råderum

over skatten, da der er forskellige parametre der kan justeres.

Udover at kunne planlægge sin skat bedre har den selvstændigt erhvervsdrivende også mulighed for

at foretage investeringer ved brug af den likviditet, som indgår som opsparet overskud. Derved

opnår den selvstændigt erhvervsdrivende en bedre likviditet end ved de andre ordninger. I både

kapitalafkastordningen og udligningsordningen skal der benyttes en lukket konto, hvor pengene er

bundet. Derimod har virksomhedsordningen mulighed for at investere kapitalen i virksomheden.

Desuden har likviderne en positiv effekt på beskatningsgrundlaget, da likviderne i

virksomhedsordningen indgår i kapitalafkastgrundlaget og derfor påvirker beregningen af

kapitalindkomst positivt, og derved i sidste ende den skattepligtige indkomst.

Udover ovenstående beregnes AM-bidraget i virksomhedsordningen af virksomhedens resultat efter

renter, i stedet for før renter, som det er tilfældet i de andre ordninger.

Dette vil i de tilfælde, hvor renteudgifterne overstiger renteindtægterne, betyde at AM-bidraget vil

blive opgjort af et lavere grundlag end ved de andre ordninger. Desuden opnås der fradrag for AM-

bidrag af henlæggelserne, AM-bidraget betales dog når der hæves af det opsparede overskud.
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16.11. Beskatning - Kapitalafkastordningen

KAO Beregninger - Hævninger
2010 2011 2012 2013 2014

Overskud selvstændig erhvervsvirksomhed 349.785 1.122.398 -159.847 1.012.274 1.353.322

Hævninger -250.000 -400.000 -400.000 -400.000 -800.000

Opsparet overskud eksl. skat 99.785 722.398 -559.847 612.274 553.322

Maxopsparet overskud 25 % 87.446 280.599 - 253.068 338.331

Skat af opsparet overskud 29.149 93.533 - 84.356 112.777

Skat ved anvendelse af overskud - - -53.282 - -

Totalt opsparet inkl. skat 116.595 374.133 - 337.425 451.107

Skatteunderskud Samlet - - -559.847 - -

Akkumulleret

Indtægsførte hævninger - - -559.847 - -

Opsparet overskud eksl. skat 87.446 368.046 - 253.068 591.399

Betalt skat af opsparet overskud 29.149 122.682 69.400 153.756 266.533

Opsparet overskud inkl. skat 116.595 490.728 - 406.824 857.932

Resterende underskud -69.119

Virksomhedsindkomst 116.595 490.728 - 406.824 857.932

Figur 37: KAO hævninger
Kilde: Egen tilvirkning

Kapitalafkastordningen læner sig meget op ad virksomhedsordningen. Beskatningsmæssigt består

forskellene i, at renterne ikke er 100 % fradragsberettiget, da de i stedet indgår som

kapitalindkomst. Dette betyder at beskatningen sker af virksomhedens samlede resultat før renter i

stedet for resultat efter renter, som er tilfældet i virksomhedsordningen.

I ovenstående figur kan det ses hvor meget der opspares årligt, hvis kapitalafkastordningen

anvendes. Der kan som tidligere gennemgået maksimalt opspares 25 % af det samlede overskud,

hvorfor det opsparede overskud ved anvendelse af ordningen er lavere end tilfældet var i

virksomhedsordningen. Desuden foreligger der i 2012 et restunderskud, hvilket er en afledt effekt

af underskuddet i året, fratrukket hævningerne samt opsparet overskud. Det resterende beløb indgår

som personlig indkomst.

I 2014 hvor casen stopper er der opsparet DKK 591.399, dvs. ca. DKK 830.000. mindre end i

virksomhedsordningen. Dette skyldes 25 %-reglen, der som sagt sætter en grænse for opsparing.

Det opsparede beløb må ikke investeres i virksomheden, men står i stedet bundet på en konto,
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hvilket er en forskel i forhold til virksomhedsordningen, da kapitalen dermed ikke kan arbejde for

den selvstændigt erhvervsdrivende.

KAO kunjunkturudligningsordning
2010 2011 2012 2013 2014

Personlig indkomst 238.065 704.499 -69.119 546.298 852.144

Kapitalindkomst -25.577 -17.495 -25.732 -22.052 -24.029

Beskæftigelsesfradrag -10.118 -13.600 - -14.400 -14.900

Skattepligtig indkomst 202.371 673.404 -94.851 509.846 813.215

Bundskat 6.420 21.912 - 25.247 48.814

Sundhedsbidrag 12.758 50.440 - 28.017 38.516

Kommuneskat (Købehavns kommune) 37.954 150.060 - 111.133 183.335

Kirkeskat (Københavns komunne) 1.276 5.044 - 3.736 6.163

Virksomhedsskat 29.149 93.533 - 84.356 112.777

Topskat - 47.190 - 23.460 66.457

Skattebetaling 87.556 368.180 - 275.949 456.060

AM-Bidrag 20.701 61.261 - 55.752 74.099

Total skattebetaling Inkl. AM-Bidrag 108.258 429.441 - 331.701 530.160

EffektivSkatteprocent 34,09% 47,86% 0,00% 45,69% 49,49%

Figur 38: Beregninger KAO - konjunkturudligningsordning
Kilde: Egen tilvirkning

Som det kan ses ud fra ovenstående figur ligger den personlige indkomst og dermed den

skattepligtige indkomst højere end i virksomhedsordningen. Dette skyldes 25 % reglen der

begrænser opsparingsmulighederne og derved fradraget i den personlige indkomst.

Kapitalindkomsten varierer fra år til år, hvilket skyldes at både kapitalafkast samt positive og

negative renter indgår. Derfor er det ikke attraktivt at vælge kapitalafkastordningen, hvis det

beregnede kapitalafkast er mindre end renteudgifterne, da effekten af kapitalafkastet bliver udlignet.

Virksomhedsskatten er derfor også lavere end det er tilfældet i virksomhedsordningen i alle år.

Dette skyldes at der opspares mere end i virksomhedsordningen.
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16.12. Delkonklusion - Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen læner sig meget op af virksomhedsordningen, forskellene er da også

begrænsede. I Kapitalafkastordningen har man ikke på samme måde skattemæssigt fradrag for

renterne som ved virksomhedsordningen; her indregnes renterne som kapitalindkomst og resultat

før renter indgår som personlig indkomst. Desuden er der forskellen i beregningen af

kapitalafkastgrundlaget, der beregnes ud fra virksomhedens aktiver, i modsætning til

virksomhedsordningen, hvor der er fradrag for gælden. Endvidere skal det, som nævnt under

gennemgangen af virksomhedsordningen, nævnes at likviderne ikke indgår ved

kapitalafkastordningen.

Kapitalafkastordningens begrænsninger ligger yderligere i mulighederne for opsparing af overskud,

herunder kan der foretages henlæggelser på en bunden konto, og likviditeten er dermed bundet til

denne konto og kan derfor ikke indgå i driften. Samtidig må der kun henlægges maksimum 25 % af

årets resultat før renter. Den sidste begrænsning ligger i, at henlæggelserne har en tidsfrist på 10 år.

Herefter vil det opsparede beløb komme til endelig beskatning.

Benyttes ordningen kan der ikke spekuleres på samme måde som ved virksomhedsordningen.

25 %-reglen sætter en grænse for hvor meget den selvstændigt erhvervsdrivende kan optimere sin

skattebetaling, da 75 % af årets resultat bliver beskattet efter personskattelovens regler, hvorfor der i

år med en høj indkomst vil blive betalt en høj skat pga. topskatten. Dette er en ulempe i forhold til

virksomhedsordningen, hvor den selvstændige bedre kan kontrollere sin skattebetaling, så der aldrig

betales topskat, grundet muligheden for henlæggelse uden loft. Desuden foreligger muligheden for

at investere det opsparede overskud ikke på samme måde som i virksomhedsordningen, da

henlæggelserne ved opsparing efter reglerne i konjunkturudligningsordningen skal stå opsparet på

en bunden konto.

I Kapitalafkastordningen beregnes der på samme måde som i virksomhedsordningen et

kapitalafkast. Dette modregnes i AM-bidraget, hvilket giver en fordel i forhold til

udligningsordningen og personskattelovens regler.
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16.13. Beskatning - Udligningsordningen:

Udligningsordningen - Henlæggelseskonto
2010 2011 2012 2013 2014

Resultat 349.785 1.122.398 -159.847 1.012.274 1.353.322

Hævninger -250.000 -400.000 -400.000 -400.000 -800.000

Total efter hævning 99.785 722.398 -559.847 612.274 553.322

Kun 50 % indgår som Kunstnerisk indkomst 35.635 561.199 -559.847 506.137 676.661

Betalt skat af opsparet overskud 106.906 187.066 168.712 225.554

Opsparet overskud inkl. skat 142.541 748.265 -559.847 674.849 902.215

Reel opsparet skat pga af grænse - 160.298 - - 53.710

Modregning af skat -53.282

Akkumulleret

Betalt skat af opsparet overskud 35.635 195.933 142.651 168.712 195.933

Opsparet overskud inkl. skat 106.906 587.800 27.953 534.090 587.800

Tilgang på henlæggelseskonto 142.541 480.894 - 534.090 53.710

Hævet fra henlæggelseskonto - - 559.847 - -

Virksomhedsindkomst 142.541 748.265 -559.847 674.849 902.215

Figur 39: Udligningsordningen Hævninger
Kilde: Egen tilvirkning

Af figuren fremgår, det hvad der hæves samt hvad der opspares årligt. I casen er det antaget at 50 %

af den årlige indkomst stammer fra kunstnerisk aktivitet. Det er kun denne andel som kan

henlægges, endvidere kan der kun foretages henlæggelser, hvis indkomsten overstiger DKK

176.400. Som det kan ses rammes grænsen for opsparing i 2011 samt 2014, grundet det høje

overskud. Næsten hele henlæggelsen benyttes i 2012, grundet hævningen på DKK 400.000 samt

modregningen af underskuddet. Kontoen oparbejdes igen grundet det høje overskud i 2013, hvorfor

der kun forekommer marginale ændringer i opsparingen for 2014, herunder udbetales det resterende

overskud.
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Udligningordningen
2010 2011 2012 2013 2014

Personlig indkomst 238.255 628.866 - 431.893 1.236.422

Kapitalindkomst -51.729 -42.047 -48.264 -43.726 -44.325

Beskæftigelsesfradrag -10.126 -13.600 - -14.400 -14.900

Skattepligtig indkomst 176.400 573.220 -48.264 373.767 1.177.197

Opgørelse af skatter

Bundskat 6.427 19.392 - 19.584 72.111

Sundhedsbidrag 10.680 45.858 - 19.852 56.715

Kommuneskat (Købehavns kommune) 31.773 126.216 - 78.746 269.963

Kirkeskat (Københavns komunne) 1.068 4.243 - 2.647 9.074

Virksomhedsskat 35.635 160.298 - 168.712 27.221

Topskat - 35.845 - 6.299 124.098

Skattebetaling 85.583 391.851 - 295.841 559.182

AM-Bidrag 20.718 54.684 - 41.753 107.515

Total skattebetaling Inkl. AM-Bidrag 106.301 446.535 - 337.594 666.697

Korrigeret for skatteloft - - - 606.257

Korrigeret for skatteloft + virk. indk. - - - - 633.478

EffektivSkatteprocent 34,32% 47,56% 0,00% 41,33% 53,81%

Figur 40: Beregninger Udligningsordningen
Kilde: Egen tilvirkning

Som det kan ses i ovenstående figur er den personlige indkomst ved anvendelse af

udligningsordningen svingende. Dette skyldes grænsen for opsparet overskud. Den personlige

indkomst er lav i første år da der opnås fradrag for det opsparede overskud. I 2011 opspares der til

grænsen på DKK 587.800. Dette forhold samt det faktum at årets overskud er højt medvirker til en

høj personlig indkomst.
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I 2012 bruges langt størstedelen af overskuddet. Der er dog en lille rest tilbage, der fremgår af

Udligningsordningen - Henlæggelseskonto
2010 2011 2012 2013 2014

Resultat 349.785 1.122.398 -159.847 1.012.274 1.353.322

Hævninger -250.000 -400.000 -400.000 -400.000 -800.000

Total efter hævning 99.785 722.398 -559.847 612.274 553.322

Kun 50 % indgår som Kunstnerisk indkomst 35.635 561.199 -559.847 506.137 676.661

Betalt skat af opsparet overskud 106.906 187.066 168.712 225.554

Opsparet overskud inkl. skat 142.541 748.265 -559.847 674.849 902.215

Reel opsparet skat pga af grænse - 160.298 - - 53.710

Modregning af skat -53.282

Akkumulleret

Betalt skat af opsparet overskud 35.635 195.933 142.651 168.712 195.933

Opsparet overskud inkl. skat 106.906 587.800 27.953 534.090 587.800

Tilgang på henlæggelseskonto 142.541 480.894 - 534.090 53.710

Hævet fra henlæggelseskonto - - 559.847 - -

Virksomhedsindkomst 142.541 748.265 -559.847 674.849 902.215

Figur 39. Da hele underskuddet dækkes af henlæggelsen forekommer der ikke nogen personlig

indkomst. I de to resterende år opspares der igen og i 2014 er grænsen for henlæggelser nået,

hvorfor beskatningen i 2014 bliver meget høj; beskatningen begrænses i dette år af

skatteprocentengrænsen på 51,5 %.

16.14. Delkonklusion - Udligningsordningen

Vil en kunstner benytte sig af udligningsordningen, skal personen først afklare om de indtægter

han/hun har reelt set vurderes som værende ”kunstnerisk aktivitet”, da kun denne form for indtægt

kan indbetales på henlæggelseskontoen. Desuden skal man sikre, at man har en skattepligtig

indkomst på DKK 176.400 (2010). Har man det må man ikke have væsentligt større overskud, da

det maksimale man kan indbetale er DKK 587.800. Ud fra navnet på ordningen, samt den teoretiske

gennemgang, skulle man uden at vide bedre mene, at var man kunstner og ønskede at drive

selvstændigt virke burde valget af udligningsordningen være oplagt.

Ordningen giver lidt de samme muligheder som virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen,

ved at der kan opspares overskud. Begrænsninger ligger som sagt i at der foreligger en grænse;

desuden kan det opsparede overskud ikke investeres som i virksomhedsordningen.
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I modsætning til virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen beregnes der ikke et

kapitalafkast, hvorfor effekterne heraf ikke indgår i udligningsordningen.

Samlet set kan det konkluderes at ordningen kun vil være favorabel for kunstnere med en indtægt

som i høj grad stammer fra kunstnerisk aktivitet, da der kun kan foretages henlæggelser af denne

indtægtskilde.

16.15. Samlet for de 4 ordninger - ekskl. udskudt skat

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Virksomhedsordningen 104.278 288.426 - 266.541 435.875 1.095.120

Personskatteloven 128.093 523.056 - 388.077 631.704 1.670.930

Kapitalafkastordningen 108.258 429.441 - 331.701 530.160 1.399.559

Udligningsordningen 106.301 446.535 - 337.594 633.478 1.523.907

Beskatning samlet oversigt

Figur 41: Beskatningsresultat for de fire ordninger
Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående figur fremgår den samlede skattebetaling for den femårige periode casen strækker sig

over. Virksomhedsordningen er den mest fordelagtige. Dette skyldes primært muligheden for

opsparing uden loft; endvidere har det en effekt at renterne indgår i den personlige indkomst.

Kapitalafkastordningen er også attraktiv da denne ordning ligeledes giver mulighed for opsparing,

dog med den ulempe at der maksimalt må opspares 25 % af overskuddet. Dette kan ses på

skattebetalingen der er højere; dette skyldes at en større del er kommet til beskatning som personlig

indkomst, til en højere sats.

Udligningsordningens begrænsninger kommer til udtryk i ovenstående figur hvor det kan se at

skattebetalingen grundet loftet for opsparing, samt det faktum, at der ikke beregnes et kapitalafkast

er højere end ved både virksomheds- og kapitalafkastordningen.

16.16. Udskudt skat

Resultatet af casen angiver at kapitalafkastordningen giver den laveste beskatning af de fire

forskellige muligheder. Virksomhedsordningen er næstbedst; herefter kommer udligningsordningen

og til sidst personskatteloven.
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Årsagen til at ordningerne med mulighed for udligninger giver det bedste resultat skyldes at de får

en ”besparelse” for de beløb der henlægges. Yderligere får selvsamme ordninger besparelsen af

AM-bidraget, da der ikke betales AM-bidrag af henlæggelserne.

Ved første øjekast vil man ud fra beregningerne konkludere, at virksomhedsordningen, her og nu

skulle være mest favorabel, skattemæssigt. Endvidere skal der tages højde for, at der i case-

beregningerne ikke er foretaget skatteafregning af de henlæggelser som er opsparet i de tre

ordninger, hvor muligheden foreligger.

Henlæggelserne der står opsparet i 2014 kommer ikke til udbetaling i casens femårige periode. Når

henlæggelserne kommer til udbetaling skal der betales skat heraf. Denne skat er ikke medtaget i den

samlede skattebetaling casen kommer frem til, jf.

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Virksomhedsordningen 104.278 288.426 - 266.541 435.875 1.095.120

Personskatteloven 128.093 523.056 - 388.077 631.704 1.670.930

Kapitalafkastordningen 108.258 429.441 - 331.701 530.160 1.399.559

Udligningsordningen 106.301 446.535 - 337.594 633.478 1.523.907

Beskatning samlet oversigt

Figur 41, hvorfor virksomheds- og kapitalafkastordningen fremkommer som de klart bedste rent

skattemæssigt.

Derfor skal der tages højde for udskudt skat, for at give det bedste sammenligningrundlag for de fire

ordninger, da der ved personskatteloven er foretaget udbetaling af hele beløbet.

Virksomhedsordningen er den ordning hvor opsparingerne er størst da der ikke ligesom i de andre

ordningen foreligger begrænsninger for, hvad der kan henlægges.

Figuren nedenfor angiver, hvor meget der er opsparet ud fra case beregningerne i afsnittet ovenfor.
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Beskatning samlet oversigt - inkl. udskudt skat

Ordning: Beregnet udskudt skat Total skattebetaling
Skattemæssig forskel i

forhold til KAO

Virksomhedsordningen 531.545 1.626.665 -13.197

Personskatteloven - 1.670.930 -57.462

Kapitalafkastordningen 213.909 1.613.468 -

Udligningsordningen 133.235 1.657.142 -43.674

Figur 42: Beskatning samlet oversigt - inkl. Udskudt skat.
Kilde: Egen tilvirkning

Beregningerne i figuren viser den samlede skattebetaling inkl. udskudt skat. Ud fra figuren kan det

ses at den samlede skattebetaling er forholdsvis ens, hvis denne tages med i betragtningen.

Beregningen er foretaget ud fra en marginalskat på 51,5 % samt yderligere kirkeskat og AM-bidrag,

hvorfor der er foretaget en beregning af udskudt skat i de tre ordninger på samlet set 56 %.

Den akkumulerede virksomhedsskat, der er oparbejdet i den femårige periode er modregnet i

beregning af den udskudte skat.

Samlet set kommer casen frem til det resultat, at virksomhedsordningen er bedst og

kapitalafkastordningen næstbedst; efter beregning af udskudt skat.

Dette skyldes bl.a. at der foretages fradrag i AM-bidraget af den beregnede kapitalindkomst; dette

er gældende for virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.

Yderligere fremgår forskellen mellem virksomhedsordningen og de resterende ordninger i måden at

beregne den personlige indkomst. I virksomhedsordningen beregnes dette med udgangspunkt i

virksomhedens resultat efter renter i modsætning til de andre ordninger, hvor der tages

udgangspunkt i indkomsten før renter. I casen ses denne forskel dog ikke særlig tydeligt, grundet

renternes størrelse, der udvander forskellen.

De forskellige ordninger, angiver nu at skattebetalingen er tæt på at være ens. Endvidere skal det

fastholdes, at fordelene for de ordninger med opsparinger foreligger i at kunne tilpasse sine

hævninger og herved optimere sin skattebetaling ved at slippe for topskat.

Overvejelserne for selvstændigt erhvervsdrivende kunstnere ligger desuden i, at det der opspares

kan hæves på et senere tidspunkt. En skattenedsættelse af personskatten vil dermed få en positiv

effekt på skattebetalingen og en skattestigning en negativ effekt. Yderligere skal det tages med i
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betragtningen at virksomhedsordningen adskiller sig, da det opsparede overskud kan investeres,

således at dette kan forrentes yderligere ved eksempelvis at investere sine likvider.

Samlet set giver beskatningen af de forskellige ordninger ikke de store forskelle. Konklusionen ud

fra den teoretiske gennemgang samt casen er, at virksomhedsordningen for de fleste kunstnere må

være at foretrække. Selv selvstændigt erhvervsdrivende med små virksomheder - herunder lave

bruttofortjenester og lave resultater vil kunne drage fordele af enten virksomhedsordningen eller

kapitalafkastordningen, grundet muligheden for udligning.

Kunstnere der står overfor valget af de forskellige ordninger, skal være opmærksom på at de fire

ordninger, muligvis adskiller sig prismæssigt. Her tænkes på omkostningen til udarbejdelse af

regnskab og selvangivelse. Det antages at virksomhedsordningen kan forekomme mere bekostelig

på grund af de højere krav end ved de andre ordninger.

Så selvom der findes en særskilt ordning for kunstnere er svaret ikke entydigt og kunstnere der står

overfor valget bør derfor overveje de tre resterende beskatningsformer.



109

17. Delkonklusion af caseresultat

Den praktiske gennemgang giver os et billede af fire forskellige ordninger, der foreskriver

forskellige metoder at beregne skatten på. Endvidere viser udfaldet ikke så stor grad af

forskellighed. Der er ingen tvivl om at det ud fra den opstillede case er virksomhedsordningen der

er at foretrække. Den giver den laveste beskatning og der er ingen begrænsninger omkring

opsparing af overskud som i de andre ordninger. Det skal dog også nævnes, at case-virksomheden

ikke kan bruges som endegyldigt resultat for valg af ordning. Casen afklarer derved ikke definitivt

valget af ordning, hvorfor det afgørende argument må være hvordan kunstnerens økonomi er

sammensat. Man skal derfor være yderst påpasselig med at konkludere at en ordning entydigt er

bedst. Man skal først afklare med sig selv hvilken kunstnertype man er og i hvor høj grad man selv

ønsker at kunne planlægge sin skattebetaling. Ordningerne tilpasser sig til forskellige typer af

kunstnere, men det kan dog være svært, hvis ikke umuligt, for en nyopstartede kunstner at vide

hvilken ordning der vil være bedst. Endvidere vurderes det at langt størstedelen af kunstnere (som

har svingende indtægter og har store aktiver i virksomheden samt en stor gæld) vil kunne drage

fordel af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Disse ordninger har de bedste

elementer af de fire ordninger.

Udligningsordningen retter sig ifølge vores beregninger samt teoretiske gennemgang imod en lille

gruppe af kunstnere, hvorfor også navnet er misvisende. Det må konkluderes at kunstnere, der kan

drage fordel af den såkaldte ”Udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere” udgør en

absolut minoritet, hvilket kan ses i kapitel 13. Vil en selvstændigt erhvervsdrivende, benytte sig af

udligningsordningen, skal personen først afklare om de indtægter han/hun har, reelt set vurderes

som værende ”kunstnerisk aktivitet”, da kun denne form for indtægter kan indbetales på

henlæggelseskontoen. Desuden skal kunstneren sikre sig at han/hun har en skattepligtig indkomst

der udgør minimum DKK 176.400. Gør dette sig gældende må kunstnerens overskud for perioden

ikke overstige grænsen på DKK 587.800 da ordningen herved vil fungere på samme måde som

personskatteloven.

Ud fra navnet på ordningen skulle man umiddelbart mene at ordningen var det optimale valg for

kunstnere, som ønsker at drive selvstændigt virke. Endvidere har afhandlingens analyse både

teoretisk og praktisk vist, at ordningen kun rammer en meget lille gruppe. I langt de fleste tilfælde

vil kunstnere kunne drage fordel af at vælge kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen,

hvor fordelene for udligninger er væsentligt mere favorable.
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18. Skatteoptimering

Hovedformålet for afhandlingen er ikke at foretage optimering af skatten. Det vurderes dog

essentielt for kunstnere at få et kendskab til mulighederne for, at kunne optimere deres skat, hvorfor

følgende afsnit er tilføjet. Afhandlingen er kommet frem til nedenstående områder, der kan give

anledning til optimering af skatten. Områderne er forklaret overordnet da mulighederne er meget

ens ordningerne i mellem, dog med enkelte undtagelser.

Beskatningen af de forskellige ordninger giver reelt set det samme resultat, hvilket må være bevidst

fra SKAT’s side. SKAT har udarbejdet de forskellige ordninger således, at skatten på sigt vil blive

stort set ens. Hvorfor muligheden for kunstnere ikke ligger i at ændre skattebetalingen, men at

optimere den ud fra de muligheder der er til rådighed i loven, så skattebetalingen udskydes.

De muligheder der foreligger, er, at man i de ordninger hvor det er muligt at foretage udligninger

bedre kan optimere sin skat, og herved udskyde sin skattebetaling til senere år.

Den udskudte skat jf. figur 42 er beregnet, således at skattebetalingen er sat til marginalskatten plus

AM-bidrag - ud fra dette er den samlede skat på 56 %. Dette er ikke fuldstændigt retvisende, da det

er antaget at hele det henlagte overskud kommer til udbetaling på en gang. Vælger den selvstændigt

erhvervsdrivende kunstner, at få udbetalt sine henlæggelser på et senere tidspunkt, kan denne hæve

dem af flere omgange. På denne måde kan den selvstændigt erhvervsdrivende optimere sin skat,

således at topskattegrænsen i de givende indkomstår ikke rammes. Foretages denne optimering vil

satsen ikke blive på 56 %, men derimod lavere. Dette er dog kun gældende for ordninger hvor der

foreligger mulighed for henlæggelser af overskuddet.

Et andet element ved optimering af skatten kan ske indirekte. Den selvstændige erhvervsdrivende

kunstner kan spekulere i indkomstskatten. Historien viser at indkomstskatten varierer over tid,

således kan der foretages spekulation i, at foretage store hævninger når indkomstskatten er lav og

spare op i tider hvor indkomstskatten er høj.
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Yderligere kan skatten optimeres hvis der foretages indbetalinger til en ratepension, da der er

fradrag for dette beløb i den personlige indkomst, herved bliver beskatningsgrundlaget i den

personlige indkomst lavere, og dermed betales en lavere skat.

Optimering kan desuden ske, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende er gift. Herunder foreligger

der særregler for medarbejdende ægtefæller. Dette er muligt for alle ordningen. Afhandlingens

fokus har ikke været ægteskaber; hvorfor området ikke belyses yderligere.

Optimering kan ved virksomhedsordningen (kun denne ordning) også ske ved, at den selvstændigt

erhvervsdrivende foretager investering af sit opsparede overskud, for herved at opnå en yderligere

effekt af den opsparede likviditet. Dette er dog ikke en direkte optimering af skattebetalingen, men

derimod en mulighed for et øget afkast af det opsparede overskud.

Samlet set giver de tre ordninger hvor opsparing er en mulighed, i højere grad lejlighed for at

optimere sin skat. Herved kan den selvstændige erhvervsdrivende kunstner med fordel tænke mere

spekulativt.
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19. Hovedkonklusion

”Kunstnere” er i almindelig tale et vidt begreb og det samme gør sig gældende ud fra et

skatteteknisk perspektiv. Derfor kan det være vanskeligt at angive hvilken type kunstner man er ud

fra det hverv man bedriver. Er man lønmodtager, honorarmodtager eller kan man kategorisere sig

som selvstændigt erhvervsdrivende. Grænsen imellem de forskellige typer kan være hårfin mens

udfaldet rent skattemæssigt kan være en afgørende faktor for kunstneren.

Specialet har valgt at afdække denne problemstilling ud fra følgende delspørgsmål:

 Hvordan defineres og afgrænses begrebet selvstændigt erhvervsdrivende, med henblik på

kunstnere?

På baggrund af den teoretiske gennemgang af begreberne lønmodtager, honorarmodtager, og

selvstændigt erhvervsdrivende kan det konkluderes at kunstnere kan falde ind under alle tre

kategorier; til tider falder de ind under flere kategorier samtidigt.

Det kan konkluderes at man betegnes som selvstændigt erhvervsdrivende, hvis man udfører et

arbejde hvor der er knyttet en økonomisk risiko. Endvidere skal den selvstændigt erhvervsdrivende

også drive forretningen forsvarligt, og i et sådan omfang at det vurderes seriøst. Er dette ikke

tilfældet vil den selvstændigt erhvervsdrivende virksomhed blive tolket som hobbyvirksomhed.

Denne gråzone kan være særdeles vanskelig at definere for kunstnere; grundet det abstrakte virke.

Den toneangivende forskel mellem lønmodtager, honorarmodtager, hobbyvirksomhed og

selvstændigt erhvervsdrivende er, at netop selvstændigt erhvervsdrivende har fradrag for de udgifter

der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændigt

erhvervsvirksomhed. Desuden adskiller selvstændig erhvervsdrivende sig ved, at have muligheden

for at anvende Virksomhedsordningen, Kapitalafkastordningen eller Udligningsordningen (kun

skabende kunstnere). Denne mulighed tilfalder ikke lønmodtageren og honorarmodtagere.

 Hvilke regler gør sig gældende for de fire beskatningsformer og hvordan adskiller de sig fra

hinanden?
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De fire forskellige skatteberegningsmetoder personskatteloven, virksomhedsordningen,

kapitalafkastordningen og udligningsordningen har ligheder, men adskiller sig også i lige så høj

grad. Skatteberegningsmetoderne ender alle i personskatteloven, herved skal forstås at de

beregninger, der ligger til grund for den skattepligtige indkomst foreligger i netop denne lov.

Endvidere følger de tre sidstnævnte reglerne i virksomhedsskatteloven.

Selvstændigt erhvervsdrivende står overfor valget om, hvilken af de forskellige ordninger de ønsker

at benytte sig af. Foretages der intet aktivt tilvalg beregnes skatten efter reglerne i

personskatteloven. Valget foretages på selvangivelsen. Ud fra valget af ordning kommer en række

administrative krav der varierer meget. Virksomhedsordningen er administrativt tung og rådgivning

bør overvejes. Kapitalafkastordningen er nemmere at administrere og kravene til oprettelse af konti

er ikke lige så omfangsrig som ved virksomhedsordningen. Endvidere vurderes det at en kunstner

også her bør overveje rådgivning fra revisor. Udligningsordningen er i teorien nem at administrere,

dog skal der som ved virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen også udarbejdes et

regnskab, således at SKAT kan kontrollere henlæggelser og hævninger. Det må dog konkluderes, at

de mange særregler og det begrænsede kendskab til ordningen gør den administrativt tung, derfor

vil det for de fleste kræve revisorbistand, at benytte ordningen.

En af de mest essentielle forskelle ved de forskellige ordninger er muligheden for at kunne udligne

sine overskud. I de tre ordninger, som er reguleret i virksomhedsskatteloven kan der foretages

udligninger. Endvidere foreligger der særregler ved hver af ordningerne, således at måden at

opspare på ikke er ens. Ved valg af personskatteloven har man ikke denne mulighed, og den

endelige beskatning foretages i det år den vedrører.

De tre ordninger hvor muligheden for udligning eksisterer, differentierer sig således at

virksomhedsordningen er meget fleksibel og reglerne lempelige. Der er ikke begrænsninger for

hvad man kan overføres til kommende år. Man har muligheden for at bibeholde likviditeten i

virksomheden, da de beløb der henlægges forbliver i virksomheden. Likviditeten kan altså forvaltes

aktivt og dermed være med til at øge afkastet i virksomheden i forbindelse med nye investeringer.

Kapitalafkastordningen giver som sagt også mulighed for udligning af overskuddet. Der sættes dog

begrænsninger til beløbet der kan henlægges, maks. 25 % af det samlede overskud må henlægges.
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Endvidere må beløbet højst stå opsparet i 10 år, og beløbet der henlægges skal være bundet på en

lukket konto. Overskuddet er altså passivt forvaltet og den selvstændige kan ikke få overskuddet til

at ”arbejde” for sig.

I udligningsordningen kan man, som navnet indikerer, også foretage udligninger. Begrænsningerne

ligger i, at indkomsten der henlægges skal komme fra skabende kunstnerisk aktivitet. Desuden skal

den skattepligtiges indkomst overstige DKK 176.400 før muligheden for henlæggelser kan finde

sted. Begrænsningen til henlæggelseskontoen er på DKK 587.800. Hvis denne overstiges har man

ikke mulighed for at foretage udligninger, før man har udbetalt en andel af det opsparede overskud.

Den del af overskuddet, som overstiger grænsen, kommer til udbetaling i det år det optjenes. I

modsætning til konjunkturudligningsordningen kan der dog hæves og indsættes samme år.

Overskuddet er på samme må lukket på en bundne konto og må højst være opsparet i 10 år.

Ordningerne differentierer sig ligeledes ved behandlingen af renter.

I personskatteloven, kapitalafkastordningen og udligningsordningen sker beskatningen af renter

som kapitalindkomst, hvorfor der ikke på samme måde opnås fuld skattemæssig effekt af renterne.

Virksomhedsordningen adskiller sig således ved at renterne i stedet for at indgå som

kapitalindkomst medgår som personlig indkomst og herved ligestilles med en driftsomkostning; der

opnås herved fuldt skatteværdi af virksomhedens renter.

Kapitalindkomsten i virksomhedsordningen beregnes ud fra den investerede kapital, herved

kommer man frem til et kapitalafkast. Dette indgår som kapitalindkomsten og modregnes i den

personlige indkomst. Ved brug af kapitalafkastordningen beregnes der også et kapitalafkast, dette

dannes på baggrund af hvad der indgår i kapitalafkastgrundlaget; forskellen i beregningen ligger i

de værdier som indgår i grundlaget.

 Kan det for kunstnere betale sig at anvende udligningsordningen eller er en af de andre

beskatningsformer mere favorabel?

Udligningsordningen er det nyeste skud på stammen i en jungle af særregler for selvstændigt

erhvervsdrivende. Ordningen betegnes i virksomhedsskatteloven som ”Udligningsordningen for

forfattere og skabende kunstnere”. Ud fra ordningens titel og en pragmatisk holdning burde valget
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af ordning, hvis man er kunstner eller forfatter, være forholdsvis klart; det reelle billede er dog

noget anderledes. Ordningen er begrænset af den beløbsgrænse der er opsat for henlæggelser,

desuden skal alle indtægter der henlægges komme fra ”skabende kunstnerisk aktivitet”. I de år hvor

man har positive resultater og gerne vil foretage henlæggelser, foreligger der en nedre skattepligtig

grænse, som skal overholdes før man kan foretage henlæggelser; grænsen udgør DKK 176.400.

Som det kom til udtryk i beregningerne af TAX Rock I/S kan det konkluderes, at

udligningsordningen ikke er favorabel ud fra den opstillede case. Dette skyldes at der sættes blandt

andet ordningens grænse for henlæggelser, hvorfor en stor del af kunstnere som kan benytte

ordningen ikke vil kunne drage fordel af ordningen pga. den lave grænse.

Der kan ud fra casen og den teoretiske gennemgang stilles spørgsmålstegn ved ordningens

berettigelse i den danske lovgivning. Reglerne i ordningen gør at segmentet der vil kunne drage

fordel af ordningen vurderes at være særdeles snævert. Man må i ordningen ikke have for lave

overskud, da den skattepligtige indkomst skal udgøre DKK 176.400 og hvis overskuddet er for højt

begrænses man af henlæggelsesgrænsen på DKK 587.800.

Det kan virke voldsomt for en mindre kunstner/forfatter at benytte virksomhedsordningen. Dette

skyldes det administrativt tunge regelsæt samt at de fleste kunstnere ikke har særligt mange aktiver,

hvorfor fordelene af et højt kapitalafkast vil blive minimale. Dog må det konkluderes ud fra

resultaterne i afhandlingen, at fordelene ved valg af virksomhedsordningen eller

kapitalafkastordningen frem for udligningsordningen på sigt vil overstige ulemperne. Dette gælder

muligheden for henlæggelse af overskud til senere hævning, der kan foretages i alle de år der er

overskud. Der er således ingen regler der blokerer for en henlæggelse af et forholdsvist lille beløb

som det er tilfældet i udligningsordningen.

Kapitalafkastordningen konkluderes at være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da

ordningen indeholder mange af de samme fordele. Der kan dog kun henlægges 25 % af overskuddet

til senere hævning. Dette kan være en hæmsko, hvis man har et forholdsvist stort overskud og ikke

ønsker at ramme topskattegrænsen. Dette kombineret med det lavere administrative krav til bl.a.

oprettelse af konti gør at ordningen vil være et godt alternativ til virksomhedsordningen.

Alt i alt må det konkluderes at den samlede beskatning i de fire ordninger er forholdsvis ens, når

den udskudte skat tages i betragtning. Skattebetalingen kan dog variere meget fra år til år, alt efter

hvilken ordning der anvendes. Dette blev illustreret i afhandlingens case, hvor netop den årlige
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skattebetaling blev beregnet. Det er dog utroligt vigtigt at tage den udskudte skat med i sin

betragtning. Denne er med til at udvande forskellene, og dermed gøre det klart for den

erhvervsdrivende, at der skattemæssigt ikke er de store forskelle på sigt, ordningerne imellem. Ud

fra dette perspektiv kan der derfor stilles spørgsmålstegn ved de mange ordningers berettigelse, da

skattebetaling over tid er meget ens.

Det skal dog nævnes, at den selvstændigt erhvervsdrivende der gør brug af ordningerne, som

reguleres i virksomhedsskatteloven, har mulighed for at foretage skatteoptimering. Mulighederne

konkluderes at være bedst i virksomhedsordningen, pga. de fordele der ligger i ordningen. Her kan

nævnes; muligheden for at henlægge uden grænse, samt bibeholdelse af likviditeten. Derved giver

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen større muligheder for at planlægge sin skat end

udligningsordningen.

Det kan endvidere konkluderes at den forskel der reelt set er på skattebetalingen, ordningerne

imellem skyldes måden AM-bidraget behandles på. Da dette i virksomhedsordningen,

kapitalafkastordningen og udligningsordningen beregnes efter der er foretaget henlæggelse af evt.

overskud; dette modregnes i kapitalafkastet. Da renter beskattes mest fordelagtigt i

virksomhedsordningen vil denne derfor rent skattemæssigt over tid være den mest fordelagtige.

Afhandlingen konkluderer at udligningsordningen i de fleste tilfælde ikke vil være at foretrække for

selvstændigt erhvervsdrivende kunstnere. Dette har kunstnerne også selv noteret sig; som det

fremgår i kapitel 13, benyttes ordningen af et fåtal, hvilket må være et udtryk for kunstnernes

fravalg af ordningen. Afhandlingen konkluderer desuden at ordningen er konstrueret på en sådan

måde, at målgruppen der rammes er særdeles snæver. Hvorfor der stilles spørgsmål ved ordningens

berettigelse.
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20. Perspektivering

Skattesystemet er i Danmark er en særdeles kompleks størrelse, ikke kun for den erhvervsdrivende,

men er gennemsyret hele vejen igennem det danske skattesystem. Bare se på antallet af

virksomhedstyper og skatteordninger der findes, herunder; VSO, KAO, APS, A/S, K/S, I/S,

A.m.b.a., S.m.b.a, partnerselskaber, partsrederier, osv. Og nu også en ordning specifikt for skabende

kunstnere.

Antallet af ordninger er højt. Alene fire skatteberegningsmetoder for selvstændigt erhvervsdrivende

samt en særskilt ordning for aktier. Afhandlingen stiller spørgsmålstegn ved antallet af ordninger

som måske er for højt. Det er meget få der vil få gavn af udligningsordningen, jf. afhandlingens

konklusion. Det er rimeligt at stille spørgsmålstegn ved hvorfor der er udarbejdet en særskilt

ordning for så lille et segment.

For de fleste kunstnere og generelt selvstændigt erhvervsdrivende er det ikke muligt at komme

udenom professionel hjælp fra økonomiske rådgivere, så som en revisor. Årsagen skyldes at

reglerne er for komplicerede og det faktum at den selvstændigt erhvervsdrivende på ingen måde har

mulighed for at afklare hvilken ordning der vil være bedst.

Ud fra en revisors synspunkt er kompleksiteten i skattereglerne en del af eksistensgrundlaget for

dennes virke. Endvidere kan der stilles spørgsmålstegn ved niveauet af kompleksiteten. Det

anbefales at regelsættet for kunstnere og herunder generelt selvstændigt erhvervsdrivende bør

efterrationaliseres.

Et alternativ for kunstnere og generelt selvstændigt erhvervsdrivende kan være, at oprettet et

kapitalsselskab.

Hvis man hypotetisk set ændrede strukturen for f.eks. et anpartsselskab, således at der kun skulle

betales et beskedent indskud ville de mange ordninger som relaterer sig til selvstændigt

erhvervsdrivende så overhovedet have deres berettigelse eller ville en større gruppe oprette et

anpartsselskab? Dette spørgsmål er relevant da en nedsættelse af indskud måske kan få en afledt

effekt på ordningerne. Da et lavere indskud kan være fatalt for ordningernes eksistens.

Der er ligesom ved de belyste ordninger fordele og ulemper ved kapitalselskaber.

I nedenstående figur er nogle af disse oplistet:
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Fordele og ulemper ved kapitalselskaber

Fordele:

 Begrænset hæftelse for kapitalen.

 Stiftelse af holding selskab som ejer af driftselskabet.

 Overskud kan flyttes til holdingselskab uden yderligere beskatning.

 Kreditorer kan ikke gøre krav gældende i holdingselskabet, hvis deres tilgodehavende hidrører fra

driftselskabet.

 handel med aktier

Ulemper:

 Årsrapport skal offentliggøres, anonymiteten forsvinder.

 Underskud kan ikke overføres til ejeren privat.

 Der er revisionspligt når selskabet når en hvis størrelse.

 Der kan ikke lånes i selskabet af ejeren.

Figur 43: Fordele og ulemper ved kapitalselskab
Kilde: Selskabsloven generelt samt egen tilvirkning

Problematikken ved en ændring af indskuddet i et kapitalselskab er at det kan resultere i en højere

andel af konkurser, da ejerne vil være mindre tilbøjelige til at sikre selskabets overlevelse, fordi

deres tab vil være minimalt pga. det lave indskud. Ved indførslen af den nye selskabslov blev

indskuddet ved oprettelse af et anpartsselskab nedsat til DKK 80.000 fra tidligere 125.000. Således

er anpartsselskabet og ordningerne for selvstændigt erhvervsdrivende er rykket tættere på hinanden.

Dette giver et incitament til at flere selvstændigt erhvervsdrivende vil oprette et

anpartskapitalselskab, grundet det lave indskud og det faktum at man ikke hæfter med sin

personlige formue. Fortsættes udviklingen med nedsættelse af indskudskapitalen kan der i fremtiden

stilles spørgsmålstegn til de omtalte ordninger eksistensgrundlag.

Det nuværende lave renteniveau taler endvidere heller ikke positivt for hverken

kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, da højere renteniveauer giver en bedre effekt

ved brug af ordningerne. Det nuværende lave renteniveau er således med til at incitamentet for

anvendelse af ordningerne falder. Yderligere sættes kapitalafkastsatsen også efter renteniveauet,

hvorfor afkastsatsen disse år er lav. Kapitalafkastsatsen beregnes en gang årligt. Satsen sættes efter
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er en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder. Beregningen nedrundes til

nærmeste hele antal procentpoints.130

Man kan derfor spørger sig selv om ordningerne for erhvervsdrivende vil blive ved med at have

deres berettigelse hvis renteniveauet forbliver lavt en længere årrække og indskuddet til et

kapitalselskab nedsættes?

130
Ligningsvejledningen E.G.1.2.2.1 Begreber i virksomhedsordningen
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Bilag 1 Kriterier til hobby vs. Selvstændig erhvervsdrivende

Kriterier til hobby vs. Selvstændig erhvervsdrivende

De relevante momenter, der har været lagt vægt på i praksis, har bl.a. været:

• om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel)

• om virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller om

virksomheden vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at

neutralisere et underskud

• om der forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af

ønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt budgetter m.v.

• om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet

• om ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden

har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv

• om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden

• om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug

• om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse

• om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art

• om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det

pågældende erhverv

• om virksomheden i givet fald kunne sælges til trediemand, dvs. om den trods hidtidigt

underskud i trediemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke

kunne tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været

drevet.
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Bilag 2 Indskudskonto til kapitalafkastgrundlag

Når en erhvervsdrivende vil anvende virksomhedsordningen, skal indskudskonto og

kapitalafkastgrundlag specificeres ved indgivelse af selvangivelsen for det pågældende år.

Der kræves særskilt oplysning om:

1. Summen af renteindtægter og renteudgifter, der er forfaldne i regnskabsåret, og

periodiseringsposter ved regnskabsårets begyndelse og slutning.

2. Indkomstårets reguleringer af og saldi ved regnskabsårets udløb på indskudskonto og konto

for opsparet overskud.

3. Beløb, der ved regnskabsårets udløb er hensat til senere hævninger.

4. Summen af samtlige indskud og summen af samtlige hævninger.

5. Art og værdiansættelse af indskud og hævninger, der ikke er kontante beløb.

6. Kapitalafkastgrundlag ved årets begyndelse, som efter indtrædelsesårets udløb dog kan

opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital.

7. Beregningen og størrelsen af kapitalafkast.

8. Beregningen og størrelsen af eventuelle rentekorrektioner.
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Bilag 3 Skattemæssige afskrivninger

Skattemæssige afskrivninger
Indretning af lejede lokaler 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo Primo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Afskrivninger primo 0 200.000 400.000 600.000 800.000

Afskrivninger 20% 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Afskrivninger ultimo 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

Driftsmidler 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo primo 1.000.000 750.000 562.500 421.875 316.406

Afskrivninger 25% 250.000 187.500 140.625 105.469 79.102

Saldo ultimo 750.000 562.500 421.875 316.406 237.305

Grunde og Bygninger 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo primo 3.000.000 2.880.000 2.764.800 2.654.208 2.548.040

Afskrivninger 4% 120.000 115.200 110.592 106.168 101.922

Saldo ultimo 2.880.000 2.764.800 2.654.208 2.548.040 2.446.118

Total skattemæssige afskrivninger 570.000 502.700 451.217 411.637 381.023
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Bilag 4 Regnskabsmæssige afskrivninger

Regnskabsmæssige afskrivninger

Indretning af lejede lokaler 2010 2011 2012 2013 2014

Kostpris 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Afskrivninger primo 0 100.000 200.000 300.000 400.000

Afskrivninger 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Afskrivninger ultimo 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

Bogført vædi 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000

Driftsmidler 2010 2011 2012 2013 2014

Kostpris 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Afskrivninger primo 0 200.000 400.000 600.000 800.000

Afskrivninger 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Afskrivninger ultimo 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

Bogført værdi 800.000 600.000 400.000 200.000 0

Grunde og Bygninger 2010 2011 2012 2013 2014

Kostpris 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Afskrivninger primo 0 120.000 240.000 360.000 480.000

Afskrivninger 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Afskrivninger ultimo 120.000 240.000 360.000 480.000 600.000

Bogført værdi 2.880.000 2.760.000 2.640.000 2.520.000 2.400.000

Total regnskabsmæssige afskrivninger 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
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Bilag 5 Beregnet kapitalafkastgrundlaget

Kapitalafkastgrundlag
2010 2011 2012 2013 2014

VSO

Bygninger og grunde 2.880.000 2.760.000 2.640.000 2.520.000 2.400.000

Indretning af lejede lokaler 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000

Driftsmateriel og inventar 800.000 600.000 400.000 200.000 0

Deposita 200.000 206.000 212.180 218.545 225.102

Tilgodehavender fra salg 450.434 544.354 554.354 796.304 934.043

Likvide beholdninger 415.019 2.219.209 574.871 1.846.447 2.725.363

Kreditinstitutter -3.200.000 -2.950.000 -2.700.000 -2.450.000 -2.200.000

Kassekredit 0 0 0 0 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser -325.000 -535.303 -534.391 -723.945 -734.349

Anden gæld -350.000 -393.050 -441.395 -336.508 -428.811

1.770.453 3.251.210 1.405.618 2.670.843 3.421.347

Kapitalafkast, 2% 35.409 65.024 28.112 53.417 68.427

Interessent ejer en fjerdedel 8.852 16.256 7.028 13.354 17.107

KAO 2010 2011 2012 2013 2014

Bygninger og grunde 2.880.000 2.760.000 2.640.000 2.520.000 2.400.000

Indretning af lejede lokaler 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000

Driftsmateriel og inventar 800.000 600.000 400.000 200.000 0

Deposita 200.000 206.000 212.180 218.545 225.102

Tilgodehavender fra salg 450.434 544.354 554.354 796.304 934.043

5.230.434 4.910.354 4.506.534 4.334.849 4.059.145

Kapitalafkast, 2% 104.609 98.207 90.131 86.697 81.183

Interessent ejer en fjerdedel 26.152 24.552 22.533 21.674 20.296
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Bilag 6 Beløbsgrænserne fra forårspakken

Beløbsgrænser angivet i 2010 niveau

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maks. beskæftigelses-
fradrag

13.600 13.600 14.100 14.400 14.900 15.400 16.000 16.600 17.300 17.900

Topskattegrænse 347.200 389.900 389.900 389.900 409.100 409.100 409.100 409.100 409.100 409.100

Bundfradrag for
positiv
nettokapitalindkomst i
topskat (ugifte/ægte-
par)

40.000 /
80.000

40.000 /
80.000

40.000 /
80.000

40.000 /
80.000

40.000 /
80.000

40.000 /
80.000

40.000 /
80.000

40.000 /
80.000

40.000 /
80.000

40.000
/

80.000

Multimediebeskatning 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Maksimalt årligt
indskud på
ratepensionsordninger
og ophørende livrenter 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
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Bilag 8 Svar fra skatteministeriet vedr. udligningsordningen
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