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English summary 
Once a year self-employed Danish taxpayers have to choose which taxation scheme they want to 

use for taxation. 

They can choose between those three taxation schemes: 

 

 The personal taxation scheme 

 The business taxation scheme 

 The return on capital scheme 

 

This study is meant to describe these three taxation schemes, and analyze the difference between 

them, and establish guidelines for the selection of taxation schemes. 

 

This study targets advisors who shall help the self-employed to choose between the taxation 

schemes, and therefore already know something about taxation. 

 

If the self-employed don’t choose a taxation scheme, the personal taxation scheme will be used. 

The personal taxation scheme is used by all Danish wage earners, and are therefore also used on 

self-employed unless they choose otherwise. 

The personal taxation scheme divides the income in two main groups: into personal income and 

capital income. This split has an effect on the three taxation schemes. The personal taxation 

scheme describes, that all income that isn’t capital income is personal income. Capital income is 

typical interest.  

The net positive capital income is less taxed than personal income, but at the same time it gives a 

lower deduction if there is net positive capital income, rather than if it has been deduct in personal 

income. 

 

By using the business taxation scheme in place for the personal taxation scheme, is one of the 

differences, that the commercial interest will be calculated/deducted from personal income rather 

than capital income. This ensures 100% deduction for interest costs. 

Another advantage is the return on capital. The return of capital is calculated on the basis of a 

calculated return on capital base. The return of capital are deducted from personal income and 

added to the capital income, which means moving income to a lower taxation. 

Furthermore, the business taxation scheme allows two different methods for short-term relief. One 

is the accumulated profits, which saves the difference between net profit and net withdrawals in an 

income year. This savings will require an advance tax of 25%. The final taxation will happen in one 

or more income year(s) in which savings is withdrawal again. 

The other option is to set aside for later withdrawal. This will typically occur in an income year in 

which there is no income right up to the upper tax limit. In this case the self-employed choose to be 

taxed more than necessary. The more income, that the self-employed have chosen to be taxed, 

can then be withdrawn without tax in future income years. 
 

If the return on capital scheme is chosen, is the commercial interest handled by the same method 

as for the personal taxation scheme. The difference between the personal taxation scheme and the 

return of capital scheme is that in the return on capital scheme there will be calculated a return on 

capital, like the business taxation scheme. However, the return on capital will typically be larger in 
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the return of on capital scheme, due manner return on capital base is calculated in the two 

schemes. 

The return on capital scheme, also allows the self-employed to use short-term relief. This is a 

short-term closure. The short-term closure cannot exceed 25% of the business earnings before 

interest and the self-employed have to pay an advance tax of 25% of the short-term closure. The 

rest of the short-term closure is tied to a bank account, and therefore requires 100% liquidity. The 

final taxation, in this scheme, also occurs when the self-employed withdrawal the short-term 

closure. 

 

The conclusion, on whether there may be a final answer on which set of tax rules to be applied, is 

that such an answer cannot be given in principle. It should be assessed in each situation, because 

of the many factors that come into play, then the self-employed have to chose which taxations 

scheme to be used.   

 

Overall, when choosing a taxation scheme, the following conditions should be in mind as a staring 

point:   

 Administration 

 Interest and return on capital 

 Short-term compensation 

 Liquidity 

 Deferred tax 

 Taxation scheme used the year before
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1.0 Indledning 

1.1 Forord 

Personer, der driver virksomhed, som ikke er et kapitalselskab, defineres i udgangspunktet som 

selvstændige erhvervsdrivende. 

 

Selvstændige erhvervsdrivende kan hvert indkomstår vælge mellem særlige beskatningsregler; 

Personskatteloven, Virksomhedslovens afsnit I eller Virksomhedslovens afsnit II.  

Såfremt der ikke aktivt vælges beskatning efter reglerne i Virksomhedsloven, anvendes reglerne i 

Personskatteloven. 

 

Personskatteloven opdeler bl.a. indkomsten i personlig indkomst og kapitalindkomst. 

Denne opdeling påvirker, hvordan det endelige skattetilsvar ender. 

 

Virksomhedslovens afsnit I omhandler virksomhedsordningen, som omrokerer på fordelingen 

mellem personlig indkomst og kapitalindkomst i forhold til den fordeling, som Personskatteloven 

foretager, og giver mulighed for at konjunkturudligne over indkomstårene. 

 

Virksomhedslovens afsnit II vedrører Kapitalafkastordningen, som også omrokerer på fordelingen 

mellem personlig indkomst og kapitalindkomst, og giver mulighed for konjunkturudligning, blot på 

en anden måde end afsnit I med Virksomhedsordningen. 

 

De forskellige muligheder for beskatning, reglerne giver, kommer til udtryk i skattetilsvaret, hvorfor 

det, er interessant at foretage en analyse heraf samt hvilke situationer og forhold, der er afgørende 

for valg af, hvilke regler der skal foretages beskatning efter. 

 

For at give et indtryk af, hvorfor dette valg af regler for beskatning er relevant for den selvstændige 

erhvervsdrivende, vises nedenfor en fordeling af selvstændige erhvervsdrivende ud fra hoved- og 

bierhverv og yderligere fordelt på henholdsvis Personskatteloven, Virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen. 

 

 
Hovederhverv 

 
Ikke i 

ordning 
Virksom- 
hedsord. 

Kapitalaf- 
kastord. 

  
I alt i 1.000 

2005 64 96 18 178 

2006 68 98 18 184 

2007 70 99 19 188 
Figur 1.1.1 – Hovederhverv, egen tilvirkning samt bilag 1 

 

Det beregnes ud fra ovenstående figur, at 54%(2005), 53%(2006) og 53%(2007) af de 

selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed som hovederhverv, benytter reglerne i 

virksomhedsordningen, og 10% (2005-2007) benytter reglerne i kapitalafkastordningen. 
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Dette giver et klart indtryk af, at de forskellige beskatningsregler benyttes. Derfor er denne 

afhandling relevant for selvstændige erhvervsdrivende, når de skal træffe deres valg af 

beskatningsregler. 

 

 
Bierhverv 

 
Ikke i 

ordning 
Virksom- 
hedsord. 

Kapitalaf- 
kastord. 

  
I alt i 1.000 

2005 96 63 53 212 

2006 96 63 53 212 

2007 94 67 47 208 
Figur 1.1.2 – Bierhverv, egen tilvirkning samt bilag 1 

 

For bierhverv er fordelingen ikke helt den samme som ved hovederhverv. På trods af dette er 

afhandlingen alligevel også relevant for bierhverv, da der kan være fordele i den enkelte 

virksomhed ved at benytte en anden beskatningsform. 

 

Det har fra Skatteministeriet desværre ikke været muligt at få nyere tal end fra 2007, da de ikke har 

haft ressourcer til at opdatere tallene, jf. mail i bilag 1. 
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1.2 Problemformulering 

Denne afhandling omhandler den selvstændige erhvervsdrivendes valg af regler for beskatning. 

Der skal vælges mellem reglerne i Personskatteloven, Virksomhedsordningen og 

Kapitalafkastordningen. 

 

Valget kan have stor effekt for det endelige skattetilsvar. 

 

I denne afhandling udarbejdes følgende med fokus på valget af beskatningsregler: 

 

- Beskrivelse af gældende skattelovgivning 

Der foretages en beskrivelse af gældende lovgivning1 for henholdsvis Personskatteloven, 

Virksomhedsordningen og Kapitalafkastordningen.  

I forbindelse med beskrivelsen af lovgrundlaget for beskatningsreglerne vil nyere 

afgørelser2 blive omtalt og diskuteret, hvor dette har relevans. 

Der foretages ligeledes beregninger, for at vise hvorledes skattetilsvaret opgøres under de 

forskellige regler for beskatning. 

 

- Analyse af reglerne for beskatning 

Der foretages en analyse af forskellene mellem reglerne for beskatning. 

Der foretages en vurdering af, hvilke situationer og forhold der er medvirkende til valget af 

beskatningsregler. 

 

- Valget af regler for beskatning 

Det konkluderes, med udgangspunkt i den udarbejde analyse, hvornår hver især af 

beskatningsreglerne skal bruges frem for de to andre beskatningsregler. 

 

 

  

 

  

                                                           
1
 Frem til 31. marts 2012. 

2
 Inden for de seneste 10 år. 
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1.3 Problemafgrænsning 

Afhandlingen tager udgangspunkt i selvstændige erhvervsdrivende, der har bopæl i Danmark og 

derved er fuldt skattepligtige til Danmark3. 

 

Afhandlingen tager yderligere udgangspunkt i en selvstændig erhvervsdrivende i live samt med en 

bestående virksomhed, der ikke står over for generationsskifte eller virksomhedsomdannelse. 

 

Ægtefæller behandles ikke i afhandlingen, da det ikke vurderes at have effekt på valget af 

beskatningsregler og samtidig vil gøre beregningerne mere uoverskuelige i forhold til den effekt, 

det vil have på konklusionen. 

 

Ligeledes behandles CFC-indkomst eller aktieindkomst ikke, da der på disse områder ligger en 

særlig lovgivning til beskatning. Dette påvirker ikke valget af regler for beskatning, da den særskilte 

beskatning af henholdsvis CFC-indkomst og aktieindkomst er ens i de tre beskatningsregler. 

 

De særlige ordninger under Virksomhedslovens afsnit II a og b vedrørerne kapitalafkastberegning 

på aktier samt udligningsordning for kunstnere. Disse ordninger rammer kun en meget snæver 

målgruppe af selvstændige erhvervsdrivende og behandles derfor ikke i afhandlingen. 

 

  

                                                           
3
 KSL §1, stk. 1. 
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1.4 Metode og strukturering 

Afhandlingen er baseret på gældende skattelovgivning frem til 31. marts 2012, samt beregninger 

foretaget ud fra lovgivningen til analyse af den i kapitel 1.2 beskrevne problemstilling. 

Endvidere inddrages der udelukkende afgørelser inden for de seneste 10 år i beskrivelsen af den 

gældende skattelovgivning. 

 

Strukturen er opbygget således: først defineres begrebet selvstændige erhvervsdrivende. Dernæst 

fremlægges kendskab til Personskatteloven samt Virksomhedsskattelovens afsnit I og afsnit II. 

Derefter analyseres de tre beskatningsregler, hvorefter der konkluderes på problemformuleringen. 

 

Strukturen ses nedenfor beskrevet i ord samt i nedenstående figur 1.4.1. 

 

1. Indledning – Beskriver under hvilke forhold afhandlingen er udarbejdet 

2. Selvstændigt erhvervsdrivende – Definerer begrebet selvstændige erhvervsdrivende 

3. Personskatteloven – Beskriver reglerne og beregninger for beskatning efter Personskatteloven 

4. Virksomhedsordningen – Beskriver reglerne og beregninger for beskatning efter Virksomhedsordningen 

5. Kapitalafkastordningen – Beskriver reglerne og beregninger for beskatning efter Kapitalafkastordningen 

6. Analyse af beskatningsreglerne – Analyserer forskelle ved de tre beskatningsregler 

7. Valg af beskatningsregler – Analyserer hvilke forhold og situationer, der har indvirkning på valget af 

beskatningsregler 

8. Konklusion – Konkluderer på problemformuleringen 

9. Litteratur – Liste over anvendt litteratur 

10. Bilagsoversigt – Oversigt over vedlagte bilag 

 

 
Figur 1.4.1 – Struktur, egen tilvirkning. 

 

Der anvendes sekundært data i form af bøger, lovgivning, gældende praksis osv.  

1 • Indledning 

2 • Selvstændig erhvervsdrivende 

3 • Personskatteloven 

4 • Virksomhedsordningen 

5 • Kapitalafkastordningen 

6 • Analyse på regler for beskatning 

7 • Valg af beskatningsregler 

8 • Konklusion 

9 • Litteratur 

10 • Bilagsoversigt 
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Skatteberegningerne i afhandlingen baseres, medmindre andet er beskrevet, på en selvstændig 

erhvervsdrivende bosiddende i Faxe Kommune med en skatteprocent på 26,10% og en kirkeskat 

på 1,08%, for indkomståret 2011. 

Derudover er der i alle beregningerne indbetaling til privattegnet ratepension på kr. 35.000 samt A-

kasse på kr. 4.500. 

 

1.5 Målgruppe 

Målgruppen er revisorer, der ønsker viden til at rådgive selvstændige erhvervsdrivende om valg af 

regler for beskatning efter Personskatteloven, Virksomhedsordningen eller Kapitalafkastordningen. 

 

1.6 Forkortelser 

Nedenstående forkortelser anvendes fremover i afhandlingen. 

 
 

•Aktieavancebeskatningsloven ABL 

•Afskrivningsloven AL 

•Arbejdsmarkedsbidragsloven AMBL 

•Ejendomsavancebeskatningsloven EBL 

•Kapitalafkastordningen KAO 

•Kursgevinstloven KGL 

•Kildeskatteloven KSL 

•Ligningsloven LL 

•Pensionsbeskatningsloven PBL 

•Personskatteloven PSL 

•Skattekontrolloven SKL 

•Statsskatteloven SL 

•Varelagerloven VLL 

•Virksomhedsskatteordningen VSO 

•Årsregnskabsloven ÅRL 
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2.0 Selvstændig erhvervsdrivende 

2.1 Definition 

Der er ikke vedtaget en lov, der be- eller afkræfter om en person er selvstændig erhvervsdrivende. 

Dette skal i stedet søges via retspraksis samt i Ligningsvejledningen. 

 

Ifølge Ligningsvejledningen er en selvstændig erhvervsdrivende kendetegnet ved, at der udføres 

virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud for egen regning og risiko4. 

 

Det er endvidere en forudsætning, at virksomheden udøves regelmæssigt og gennem en længere 

periode5. 

 

Der kan dog i praksis forekomme gråzone-tilfælde, hvor det er svært at passe personen ind i 

ovenstående definition, mens personen samtidig ikke vurderes som værende klar lønmodtager. 

 

Ligningsvejledningen har oplistet en del kriterier til vurderingen af, hvorvidt der er tale om en 

selvstændig erhvervsdrivende, nedenstående er direkte oplistet direkte fra Ligningsvejledningen6: 

 

a) Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden 

anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre, 

b) Hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte 

ordreforhold, 

c) Indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidigt at 

udføre arbejde for andre, 

d) Indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse 

eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko, 

e) Indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af 

medhjælp, 

f) Vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført 

som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet, 

g) Indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere, 

h) Indkomsten afhænger af et eventuelt overskud, 

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

j) Indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der medgår til arbejdets 

udførelse, 

k) Indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, 

klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvist udøves herfra, 

l) Indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevillig o.l. og 

indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse, 

m) Indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at vedkomne 

er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art, 

                                                           
4
 Ligningsvejledningens afsnit E.A.4.1. 

5
 Ligningsvejledningens afsnit E.A.4.1. 

6
 Ligningsvejledningens afsnit E.A.4.1. 
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n) Indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er 

faktureret med tillæg af moms, 

o)  Ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdes udførelse påhviler indkomstmodtageren. 

 

Ovenstående kriterier er kun vejledende. 

 

Sondringen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende kommer bl.a. til udtryk i et 

bindende svar fra Skatterådet, SKM2009.794.SR, hvor en person udfører personundersøgelser for 

Kriminalforsorgen. 

Spørgeren stiller Skatterådet to spørgsmål. Det ene er, om kriterierne for selvstændig 

erhvervsdrivende er opfyldt. Det andet spørgsmål er vedrørende momspligt. Det er kun 

spørgsmålet omkring selvstændig erhvervsdrivende der behandles i afhandlingen, da moms-

spørgsmålet ikke har relevans for emnet. 

 

Spørger ligger til grund for sit spørgsmål: 

 at han tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra 

Kriminalforsorgen 

 at Kriminalforsorgens forpligtelse begrænser sig til den afgivne ordre 

 at han ikke er begrænset i at kunne udfører arbejde for andre hvervgivere 

 at han selv påtager sig den økonomiske risiko 

 at aflønningen foregår efter regning, og betaling først modtages efter endt arbejde ifølge 

aftalens indhold 

 at han selv helt eller delvist leverer de materialer, der går med til arbejdets udførelse 

 at han på et senere tidspunkt vil etablere sig i egne lokaler, og arbejdet vil helt eller delvist 

udøves herfra. 

 

Skatterådet henviser i deres svar til de tidligere anførte vejledninger i Ligningsvejledningens afsnit 

E.A.4.1. Skatterådet henviser samtidig til, at ingen af de i Ligningsvejledningen nævnte kriterier i 

sig selv er afgørende for selvstændig erhvervsdrivende, men at det er en samlet vurdering. 

 

Skatterådet udtaler, at til fordel for spørger er, at Kriminalforsorgen kun er forpligtet for hver enkelt 

ordre, endvidere at spørger selv tilrettelægger sit arbejde, samt at der aflønnes efter regning i 

sammenhæng med udført arbejde. 

 

Skatterådet besvarer dog spørgsmålet med ”nej”, hvilket betyder, at spørger ikke kan defineres 

som selvstændig erhvervsdrivende. Skatterådet ligger følgende til grund for deres begrundelse: 

 Der er kun tale om en hvervgiver og kun en type opgave 

 Opgaven er nøje specificeret af hvervgiver 

 Der er ingen særlige udgifter forbundet med opgaven, hvorfor spørger ikke kan vurderes at 

være selvstændig økonomisk ansvarlig og derfor ikke påtager sig nogen selvstændig 

økonomisk risiko 

 Spørger har intet personale, hvorfor opgaven ikke kan overdrages helt eller delvist til 

medhjælpere 

 Der er ikke etableret egne forretningslokaler, da arbejdet udføres fra hjemmet, samt at der 

ikke annonceres, skiltes eller lignende 
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Skatterådet vurderede ud fra ovenstående, at der ikke var tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed.   

 

Skatterådet henviser til, at spørger måske kan falde ind under begrebet, honorarmodtager, som er 

en mellemting af lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende. 

Opgaverne en honorarmodtager udfører, er uden økonomisk risiko, men vurderes ikke som 

værende et led i et ansættelsesforhold. 

Dette er dog under forudsætning af, at omfanget af opgaver der udføres ikke medfører, at arbejdet 

er tidsmæssigt hovederhverv. 

En honorarmodtager kan fratrække de omkostninger der har været direkte i forbindelse med den 

udførte opgave. 

 

Ovenstående sondringer kan også illustreres således: 

 

 
Figur 2.1.1 – Omformuleret fra SKATs pjece ”Er du selvstændig erhvervsdrivende?”, december 2007, egen tilvirkning. 

 

 

2.2 Skattelovgivning 

Som tidligere beskrevet foreligger der ingen lovgivning, der fastlægger, om en person er 

selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Det har dog stor effekt på den efterfølgende 

skattelovgivning, hvad denne sondring er endt op i, da lønmodtagere ikke kan vælge, hvilke regler 

de ønsker benyttet til beregning af skattetilsvaret. Det kan den selvstændige erhvervsdrivende 

derimod. 
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Når det kommer til skat kan det gøres op i tre hovedspørgsmål: 

1: Hvem? 

2: Hvad? 

3: Hvordan? 

 

Hvem der skal betale skat er defineret i KSL afsnit 1.  

Der er her bl.a. tale om personer med bopæl i Danmark, personer der opholder sig i mindst 6 

måneder i Danmark, samt personer der er udsendt af det offentlige til at gøre tjeneste i udlandet 

for Danmark. 

 

Hvad der skal beskattes defineres i SL § 4 – 6, der er dog undtagelser, som er underlagt 

særlovgivning i LL, KGL, ABL, EBL og AL. 

 

SL § 4 definerer hvilke indkomster, der skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Dette 

omfatter globalindkomstprincippet, da al indkomst skal medregnes, lige meget hvor det er optjent i 

verden. Dette gælder både penge samt formuegoder af pengeværdi. 

 

SL § 5 definerer hvilke indtægter, der ikke skal medregnes i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Der er her bl.a. tale om værdistigninger og værditab på formuen for ikke-

næringsdrivende. 

 

SL § 6 definerer hvilke udgifter, der er fradrag for i den skattepligtige indkomst. Der er her tale om 

driftsomkostninger, med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 

 

Hvordan skatten opgøres afhænger af sondringen mellem lønmodtager og selvstændig 

erhvervsdrivende. 

 

Lønmodtagere kan, som før omtalt, ikke vælge hvilke regler, de ønsker at blive beskattet efter. Der 

er obligatorisk beskatning efter PSL. 

 

Selvstændige erhvervsdrivende har valget, som før omtalt, mellem PSL, VSO og KAO. 

Dette valg påvirker kun, hvordan skatten beregnes, og ikke hvilke indtægter og udgifter, der skal 

medregnes. 
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2.3 Resumé 

Der foreligger ikke en egentlig definition, af begrebet selvstændig erhvervsdrivende i lovgivningen. 

Definitionen skal søges i ligningsvejledningen samt retspraksis. 

Her er en selvstændig erhvervsdrivende bl.a. defineret ved, at der udføres virksomhed for egen 

regning og risiko, af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud. 

 

Yderligere giver ligningsvejledningen 15 punkter til vejledning af, om en person kan betegnes som 

selvstændig erhvervsdrivende. 

 

Skattelovgivningen vedrørende selvstændige erhvervsdrivende kan deles op i tre områder, hvem 

skal betale skat, hvad skal der betales skat af, og hvordan skatten opgøres. 

 

Hvem der skal betale skat, er defineret i KSL afsnit 1, hvad der skal betales skat af, defineres i SL 

§ 4-6 og hvordan skatten opgøres, afhænger af valget af beskatningsregler og kan enten opgøres 

efter PSL eller VSL, herunder VSO og KAO.  
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3.0 Personskatteloven 

3.1 Skattelovgivning 

Opgørelsen og beregningen af skatten for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende 

er i PSL opdelt i 8 afsnit. Alle fysiske personer beskattes efter PSL, medmindre man som 

selvstændig erhvervsdrivende har valgt VSO eller KAO. 

 

De 8 afsnit i PSL er følgende: 

1. Opgørelse af den skattepligtige indkomst, § 1 – 4b 

2. Beregning af indkomstskat, § 5 – 9 

3. Personfradrag, § 10 – 11 

4. Skatteværdi, § 12 

5. Underskud, § 13 – 13a 

6. Omregning, § 14 

7. Skatteloft, § 19 

8. Regulering, § 20 

 

I de efterfølgende kapitel af afhandlingen beskrives det hvorledes skatten opgøres og beregnes 

ifølge PSL. 

 

3.2 Krav til regnskabsaflæggelse 

Ifølge SKL §6 stk. 1 har alle erhvervsdrivende pligt til, på SKATs begæring at aflevere 

regnskabsmateriale, der kan have betydning for skatteligningen. Dette gælder også, selvom der 

ikke er regnskabspligt for f.eks. A-virksomheder jf. ÅRL § 3 stk. 1 modsætningsvist. 

 

Dette betyder, at på SKATs anfordring skal selvstændige erhvervsdrivende kunne udarbejde et 

skattemæssigt regnskab, der overholder kravene i mindstekravsbekendtgørelsen samt 

bogføringsloven7. Mindstekravsbekendtgørelsen er opdelt i to, en for mindre virksomheder8 og en 

for større virksomheder9. 

 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende ikke overforholder selvangivelsesfristen, betales et 

fastsat skattetillæg jf. SKL §5. 

Såfremt der ikke foreligger en selvangivelse på ansættelsestidspunktet, kan den skattepligtige 

indkomst blive ansat skønsmæssigt af SKAT jf. SKL §5, stk. 3. 

 

Sammenfattet betyder det, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke har pligt til at indsende et 

skattemæssigt regnskab, men skal kunne fremskaffe et såfremt SKAT spørger til det. 

 

  

                                                           
7
 Processuelle regler på SKATs område 2009-1 – P.2.1 Regnskabsmateriale m.v. 

8
 Bekendtgørelse 594 af 12. juni 2006 

9
 Bekendtgørelse 593 af 12. juni 2006 
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3.3 Indkomstopgørelsen 

3.3.1 Skattepligtig indkomst  

Den skattepligtige almindelige indkomst opgøres for alle personer, der er skattepligtige til 

Danmark, efter skattelovgivningens almindelige regler, hvilket vil sige SL §4-6, dog med ændring af 

reglerne i PSL10. 

 

Jf. PSL §2 opgøres den skattepligtige almindelige indkomst i 4 indkomsttyper: 

 Personlig indkomst 

 Kapitalindkomst 

 Aktieindkomst 

 CFC-indkomst 

 

Personlig indkomst og kapitalindkomst vil blive omtalt senere i dette kapitel11. 

Aktieindkomst og CFC-indkomst holdes ude af den skattepligtige indkomst12 og er afgrænset fra 

denne afhandling. 

 

Af LL fremgår det, at ligningsmæssige fradrag skal fratrækkes den skattepligtige indkomst ved 

beregningen af skatten. 

 

 

 

Den skattepligtige indkomst benyttes til at beregne kommuneskatten samt sundhedsbidraget. 

Begge skatter vil blive omtalt i kapitel 3.4.1 og 3.4.2. 

 

3.3.2 Personlig indkomst  

Den personlige indkomst defineres ud fra PSL § 3, hvor stk. 1 betyder, at al skattepligtig indkomst, 

der ikke er kapitalindkomst jf. PSL § 4, er personlig indkomst. 

 

PSL § 3 stk. 2 beskriver, hvilke omkostninger der er fradrag for i den personlige indkomst. 

Der er 12 oplistede punkter i PSL § 3 stk. 2. De væsentligste for denne afhandlings målgruppe er 

nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8 og 1113. 

Dette er alle forhold, der hovedsagligt vedrører personer, der driver selvstændig 

erhvervsvirksomhed. 

Det er bl.a. omkostninger, der er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed, der kan fradrages i personlig indkomst.  

Arbejdsmarkedsbidrag kan også fradrages. 

For både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan bidrag og præmier til 

pensionsordningen fradrages i det omfang, der er nævnt i PBL §§ 18 og 52. 

 

 

                                                           
10

 PSL §1. 
11

 Kapitel 3.3.2 og kapitel 3.3.3. 
12

 jf. PSL §4a, stk. 4 og PSL §4b, stk. 2. 
13

 Se listen i bilag 2. 

Personlig indkomst +/- Kapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst 
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3.3.3 Kapitalindkomst  

Kapitalindkomst opgøres i PSL § 4, som er en udtømmende paragraf, hvor det oplistes hvilke 

indtægter og omkostninger, der er kapitalindkomst. 

 

Den typiske kapitalindkomst er renteindtægter og –udgifter, samt kapitalafkast, som vil blive 

behandlet senere i afhandlingen i kapitlerne om VSO og KAO. 

 

I forbindelse med skatteberegningerne senere i afhandlingen benyttes begreberne positiv 

nettokapitalindkomst og negativ nettokapitalindkomst. 

Dette skyldes, at kapitalindkomsten opgøres som en nettopost og kan derved være positiv eller 

negativ. 

 

3.3.4 Ligningsmæssige fradrag  

De ligningsmæssige fradrag fremgår af LL og enkelte af PBL. 

 

De typiske ligningsfradrag er: 

 Gaver til almennyttige foreninger (efter kr. 500 og maks. 14.500), LL § 8 A 

 Arbejdsløn til istandsættelse og reparation af hjemmet, LL § 8 V 

 Befordringsfradrag, LL § 9 C 

 Beskæftigelsesfradrag, LL § 9 J 

 Underholdsbidrag, LL § 10 

 Underhold af børn uden for ægteskab, LL § 11 

 Kontingent til arbejdsgiverforeninger, LL § 13 

 A-kasse kontingent, PBL § 49 

 Efterlønskontingent, PBL § 49A 

 

I de fremtidige skatteberegninger vil jeg i alle tilfælde have de samme ligningsmæssige fradrag, 

som er følgende: 

 Beskæftigelsesfradrag14 

 Kontingent til a-kasse – kr. 4.500. 

 

 

  

                                                           
14

 Afhænger af AM-grundlag. 
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3.4 Skatteberegning 

3.4.1 Statsskat  

I PSL § 5 beskrives det, at indkomstskatten opgøres som summen af: 

 Bundskat, § 6 

 Topskat, § 7 

 Udligningsskat, § 7 a 

 Sundhedsbidrag, § 8 

 Skat af aktieindkomst, § 8 a 

 Skat af CFC-indkomst, § 8 b 

 Skat svarende til kommunal indkomstskat, § 8 c 

 

Som beskrevet i kapitel 1.3 Problemafgrænsning bliver aktieindkomst og CFC-indkomst ikke 

behandlet i afhandlingen. 

Skat svarende til kommunal indkomstskat vedrører hovedsagligt personer, der ikke er fuldt 

skattepligtige til Danmark, hvorfor det heller ikke vil blive behandlet i afhandlingen. 

 

Udligningsskat vedrører kun udbetalinger fra pensionsinstitutter. Denne behandles ikke i 

afhandlingen, da den er ens, uanset hvilke beskatningsregler der vælges, og derved ingen effekt 

har for konklusionen på problemstillingen. 

 

Bundskat beregnes af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst15. Den anvendte 

procent til beregningen af bundskatten er 3,64% for indkomståret 201116. Bundskatten vil frem til 

indkomståret 2019 stige lidt hvert år, indtil 2019 hvor bundskatten vil være 11,64. Det skyldes, at 

sundhedsbidraget udfases i samme periode, dette er en del af Forårspakken 2,0. 

 

Topskat beregnes ligeledes af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst. Hertil 

tillægges indskud på kapitalpension jf. PBL § 16, stk. 117. 

Den positive nettokapitalindkomst skal dog kun tillægges, såfremt den overstiger kr. 40.000. 

Der skal kun betales topskat, hvis det samlede grundlag er over kr. 389.90018. 

Topskatten beregnes med 15% af grundlaget19. 

 

Sundhedsbidrag betales af den skattepligtige indkomst med 8%20. Frem til indkomståret 2019 vil 

sundhedsbidragsprocenten blive nedsat løbende, således at den i 2019 er 0%. Som beskrevet 

ovenfor bliver sundhedsbidraget lagt over på bundskatten. 

 

Det giver som udgangspunkt en højere beskatning, da de 8% bliver tillagt et højere 

beskatningsgrundlag under bundskat, frem for beskatningsgrundlaget af sundhedsbidrag, som er 

skattepligtig indkomst. Denne ændring var en del af Forårspakken 2,0, hvor den generelle skat 

samlet blev sat ned, bl.a. ved eliminering af mellemskat osv. 

                                                           
15

 PSL § 6, stk. 1. 
16

 PSL § 6, stk. 2. 
17

 PSL § 7, stk. 1. 
18

 PSL § 7, stk. 2. 
19

 PSL § 7, stk. 3 og 4. 
20

 PSL § 8, stk. 1. 
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3.4.2 Kommune- og kirkeskat  

Udover den tidligere beskrevne skat til staten skal der også betales skat til kommunen21. Samtidig 

kan det også vælges, om man vil være medlem af folkekirken og derved betale en kirkeskat22.  

 

Grundlaget for beregningen af kommune- og kirkeskat er den skattepligtige indkomst23, og 

beregningsprocenten afhænger af, hvilken kommune man bor i. 

 

En persons bopæl pr. 5. september 2010 angiver, hvilken kommune der skal betales 

kommuneskat til i indkomståret 201124.  

 

3.4.3 Personfradrag  

Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, har et personfradrag.  

For personer over 18 år er fradraget kr. 42.900. For personer under 18 er fradraget kr. 32.20025. 

 

Skatteværdien af fradraget fratrækkes den endelige slutskat ved skatteberegningen. 

 

Skatteværdien opgøres som en procentdel af fradraget. Der anvendes samme procent som ved 

beregning af kommune- og kirkeskat med tillæg af procenten for bundskat og sundhedsbidrag26. 

 

3.4.4 Grøn check  

Ifølge lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifters § 1 ydes der en skattefri 

kompensation på kr. 1.300 årligt til personer over 18 år, som samtidig er skattepligtige efter KSL § 

1. 

 

Såfremt en person har børn, der ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år, ydes en supplerende 

skattefri kompensation på kr. 300 pr. barn, dog maksimum kr. 600. 

 

Jf. § 2 nedsættes kompensationen med 7,5% af grundlaget for topskat, såfremt 

topskattegrundlaget overstiger et bundfradrag på kr. 362.800. 

 

  

                                                           
21

 Kommuneskatteloven § 1. 
22

 Lovbekendtgørelse om folkekirkens økonomi § 18. 
23

 Kommuneskatteloven § 5 og Lovbekendtgørelse om folkekirkens økonomi § 18. 
24

 Kommuneskatteloven § 2 
25

 PSL § 10, stk. 1 og stk. 2. 
26

 PSL § 12, stk. 1. 
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3.4.5 Skatteloft  

I Personskatteloven er anført to forskellige regler for skatteloft27. 

 

Personlig indkomst 

Det første skatteloft er vedrørende den personlige indkomst28 og bestemmer, at den skattepligtiges 

samlede indkomstskatteprocenter ikke må overstige 51,5%. Det ”skrå” skatteloft i daglig tale. Det 

vil sige, at bundskat, topskat, sundhedsbidrag tillagt kommuneskat ikke må oversigte 51,5%, og da 

bundskat, topskat og sundhedsbidrag er faste procentsatser, er det afgørende, hvilken kommune 

den skattepligtige betaler kommuneskat til. 

 

Såfremt den skattepligtiges indkomstskatteprocenter ligger over 51,5%, reduceres beregningen af 

topskatten af den personlige indkomst med den procent, der ligger over 51,5%. 

 

Ved denne beregning ses der bort fra kirkeskat. Da kirkeskatten er frivillig, kan man ikke få nedsat 

topskatten med kirkeskatten. 

 

Nedenstående beregningseksempel viser det skrå skatteloft: 

I dette beregningseksempel er kommuneskatten for Faxe Kommune benyttet, som er på 26,1%. 

 
          

  Personlig indkomst efter AM   598.000   

  Kapitalindkomst   -25.000   

  Ligningsmæssige fradrag   -13.600   

  Skattepligtig indkomst   559.400   
          

 
          

  Personlig indkomst   598.000   

  Bundfradrag   -389.900   

  Topskatte grundlag   208.100   

  Topskat, 15%   31.215   

          

  Nedslag i procent       

  Statsskat (3,64%+15%+8%)   26,64   

  Kommuneskat i %   26,10   

  I alt   52,74   

  Skatteloft i procent   51,50   

  Nedslag i procent   1,24   

          

  Nedslag i kr. (208.100*1,24%)   2.580   

          

  Topskat til betaling i alt efter nedslag   28.635   

          

Figur 3.4.5.1 – Nedslag i topskat på personlig indkomst, egen tilvirkning. 

 

 

Kapitalindkomst 

Det andet skatteloft er vedrørende kapitalindkomsten29. 

Her er der tale om et skatteloft, hvis bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommuneskat 

overstiger 47,5% for indkomståret 2011. 

                                                           
27

 PSL § 19, stk. 1 og stk. 2. 
28

 PSL § 19, stk. 1. 
29

 PSL § 19, stk. 2. 
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Denne procent falder løbende således at den i indkomståret 2014 og frem er 42%. 

 

Såfremt statsskatterne og kommuneskatten overstiger 47,5%, nedsættes beregningen af 

topskatten for positiv nettokapitalindkomst med den overstigende procentsats. 

 

Ved denne beregning ses ligeledes bort fra kirkeskatten af samme årsag som ved skatteloft for 

personlig indkomst. 

 

Se beregningseksempel herunder: 

I dette beregningseksempel er benyttet kommuneskatten for Solrød Kommune som er på 24,8%. 

Årsagen til at der i dette beregningseksempel benyttes Solrød Kommune, er at der er 

kommuneskatten lavere således at der ikke opnås skatteloft i den personlige indkomst, men kun i 

kapitalindkomst. 

 
          

  Personlig indkomst efter AM   598.000   

  Kapitalindkomst   60.000   

  Ligningsmæssige fradrag   -13.600   

  Skattepligtig indkomst   644.400   
          

 
          

  Personlig indkomst   598.000   

  Kapitalindkomst over 40.000   20.000   

      618.000   

  Bundfradrag   -389.900   

  Topskatte grundlag   228.100   

          

  Topskat, 15%   34.215   

  Topskat af Personlig indkomst ((598.000-389.900)*15%)   31.215   

  Topskat af kapitalindkomst   3.000   

          

  Nedslag i procent       

  Statsskat (3,64+15+8)   26,64   

  Kommuneskat   24,80   

  I alt   51,44   

  Skatteloft i procent   47,50   

  Nedslag i procent   3,94   

          

  Nedslag i kr (20.000*3,94%)   788   

          

  Topskat til betaling i alt efter nedslag       

  Topskat af personlig indkomst   31.215   

  Topskat af kapitalindkomst   2.212   

  Topskat til betaling i alt   33.427   

          

Figur 3.4.5.2 – Nedslag i topskat på kapitalindkomst, egen tilvirkning. 

 

3.4.6 AM-bidrag  

Foruden tidligere nævnte skatter skal der betales et arbejdsmarkedsbidrag på 8%30. 

 

Grundlaget for AM-bidrag for selvstændige erhvervsdrivende, der benytter PSL, er den personlige 

indkomst31. Pensionsindbetalinger fratrækkes ikke af grundlaget for AM-bidrag32. 

                                                           
30

 AMBL § 1. 
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3.4.7 Eksempel på skatteberegning efter personskatteloven  

          

  Virksomhed:       

  Resultat før renter   650.000   

  Renteindtægter   60.000   

  Renteomkostninger   0   

      710.000   

          

  Indkomstopgørelse:       

  Personlig indkomst (PI):       

  Resultat før renter   650.000   

  Indskud på ratepension   -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%   -52.000   

      563.000   

          

  Kapitalindkomst (KI):       

  Renteindtægter fra virksomhed   60.000   

  Renteomkostninger fra virksomhed   0   

      60.000   

          

  Ligningsmæssige fradrag (LF):       

  Fagligt kontingent   -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag   -13.600   

      -18.100   

          

  Skattepligtig indkomst (SI):   604.900   

          

          

  Skatteberegning:       

  Bundskat af PI, 3,64% x (PI + positiv KI)   22.677   

  Topskat af PI, 15% x (PI - 389.900)   25.965   

  Topskat af KI, 15% x (KI > 40.000)   3.000   

  Sundhedsbidrag, 8% x SI   48.392   

  Kommuneskat, 26,1% x SI   157.879   

  Kirkeskat, 1,08% x SI   6.533   

  Skatteværdi af personfradrag   -16.654   

  Nedslag topskat PI, 1,24% x (PI-389.900)   -2.146   

  Nedslag topskat KI, 5,24% x (KI > 40.000)   -1.048   

      244.598   

          

  Arbejdsmarkedsbidrag   52.000   

          

  Sum af skatter og AM-bidrag   296.598   

          

Figur 3.4.7.1 – Skatteberegning efter PSL, egen tilvirkning. 

Den ovenstående skatteberegning viser, hvordan skatten for en selvstændig erhvervsdrivende 

beregnes med et overskud på kr. 650.000 og en renteindtægt på kr. 60.000. 
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3.5 Skatteberegning ved henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst 
 

                      

      A   B   C   D   

  Virksomhed:                   

  Resultat før renter   650.000   700.000   770.000   710.000   

  Renteindtægter   60.000   10.000   0   0   

  Renteomkostninger   0   0   -60.000   0   

      710.000   710.000   710.000   710.000   

                      

  Indkomstopgørelse:                   

  Personlig indkomst (PI):                   

  Resultat før renter   650.000   700.000   770.000   710.000   

  Indskud på ratepension   -35.000   -35.000   -35.000   -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%   -52.000   -56.000   -61.600   -56.800   

      563.000   609.000   673.400   618.200   

                      

  Kapitalindkomst (KI):                   

  Renteindtægter fra virksomhed   60.000   10.000   0   0   

  Renteomkostninger fra virksomhed   0   0   -60.000   0   

      60.000   10.000   -60.000   0   

                      

  Ligningsmæssige fradrag (LF):                   

  Fagligt kontingent   -4.500   -4.500   -4.500   -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag   -13.600   -13.600   -13.600   -13.600   

      -18.100   -18.100   -18.100   -18.100   

                      

  Skattepligtig indkomst (SI):   604.900   600.900   595.300   600.100   

                      

                      

  Skatteberegning:                   

  Bundskat af PI, 3,64% x (PI + positiv KI)   22.677   22.532   24.512   22.502   

  Topskat af PI, 15% x (PI - 389.900)   25.965   32.865   42.525   34.245   

  Topskat af KI, 15% x (KI > 40.000)   3.000   0   0   0   

  Sundhedsbidrag, 8% x SI   48.392   48.072   47.624   48.008   

  Kommuneskat, 26,1% x SI   157.879   156.835   155.373   156.626   

  Kirkeskat, 1,08% x SI   6.533   6.490   6.429   6.481   

  Skatteværdi af personfradrag   -16.654   -16.654   -16.654   -16.654   

  Nedslag topskat PI, 1,24% x (PI-389.900)   -2.146   -2.717   -3.515   -2.831   

  Nedslag topskat KI, 5,24% x (KI > 40.000)   -1.048   0   0   0   

      244.598   247.423   256.294   248.377   

                      

  Arbejdsmarkedsbidrag   52.000   56.000   61.600   56.800   

                      

  Sum af skatter og AM-bidrag   296.598   303.423   317.894   305.177   

                      

Figur 3.5.1 – Skatteberegninger efter PSL, egen tilvirkning. 
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Figur 3.5.1 viser, hvor stor forskel der kan være på skattetilsvaret, på trods af at resultatet efter 

renter af virksomheden er uændret, når blot sammensætningen af resultat før renter samt renter er 

ændret. 

 

I kolonne A, som har det laveste skattetilsvar, er resultatet før renter på kr. 650.000 og 

renteindtægterne på kr. 60.000. Da dette er det beregningseksempel med den laveste personlige 

indkomst, er det også det beregningseksempel, hvor der skal betales mindst AM-bidrag. 

Ydermere er der i kolonne A ”rabat” for de første kr. 40.000 af kapitalindkomsten, før der skal 

betales topskat af kapitalindkomsten. 

 

I kolonne B skal der betales noget mere i både AM-bidrag og topskat, da den personlige indkomst 

er højere end i kolonne A. 

På trods af lidt lavere bundskat, sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat opvejer det ikke 

meromkostningen i AM-bidrag og topskat. 

 

I kolonne C er der den største skattebetaling, hvilket skyldes den højeste personlige indkomst i 

beregningseksemplerne, samtidig giver negativ kapitalindkomst kun fradrag i den skattepligtige 

indkomst, som kun påvirker beregningen af sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat, og 

dermed ikke bundskat og topskat. 

 

Kolonne D er den ”neutrale” beregning, hvor der ikke er nogen kapitalindkomst. Sammenligningen 

med de andre kolonner viser, hvilken effekt kapitalindkomst har på beregningen både negativt og 

positivt. 
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3.6 Underskud 

Underskud kan opdeles i to kategorier. 

 

Underskud i skattepligtig indkomst: 

Såfremt den skattepligtige indkomst giver et underskud, beregnes skatteværdien af underskuddet 

vedrørende sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat og modregnes i skatten først for bundskat 

og derefter topskat33. 

 

Eventuelt resterende underskud i den skattepligtige indkomst, der ikke kan indeholdes i den 

beregnede bundskat og topskat, kan fremføres til senere indkomstår til modregning i positiv 

skattepligtig indkomst33.  

 

Se beregning herunder: 
          

  Virksomhed:     

  Resultat før renter 400.000   

  Renteindtægter 0   

  Renteomkostninger -390.000   

      10.000   

          

  Indkomstopgørelse:     

  Personlig indkomst (PI):     

  Resultat før renter 400.000   

  Indskud på ratepension -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8% -32.000   

      333.000   

          

  Kapitalindkomst (KI):     

  Renteindtægter fra virksomhed 0   

  Renteomkostninger fra virksomhed -390.000   

      -390.000   

          

  Ligningsmæssige fradrag (LF):     

  Fagligt kontingent -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag -13.600   

      -18.100   

          

  Skattepligtig indkomst (SI): -75.100   

  
 

      

  Skatteberegning:     

  Grøn check -1.300   

  Bundskat af PI, 3,64% x (PI + positiv KI) 12.121   

  Topskat af PI, 15% x (PI - 389.900) 0   

  Topskat af KI, 15% x (KI > 40.000) 0   

  Sundhedsbidrag, 8% x SI 0   

  Kommuneskat, 26,1% x SI 0   

  Kirkeskat, 1,08% x SI 0   

  Skatteværdi af personfradrag 0   

  Reduktion underskud skattepligtig indkomst -12.121   

      -1.300   

          

  Arbejdsmarkedsbidrag 32.000   

          

  Sum af skatter og AM-bidrag 30.700   

          

Figur 3.6.1 – Skatteberegning ved underskud i skattepligtig indkomst, egen tilvirkning. 
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 jf. PSL § 13, stk. 1. 
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  Opgørelse skatteværdi underskud     

  Skattepligtig indkomst -75.100   

          

  Skatteværdi sundhedsbidrag, 8% -6.008   

  Skatteværdi kommuneskat, 26,1% -19.601   

  Skatteværdi kirkeskat, 1,08% -811   

      -26.420   

  Beregnet bundskat og topskat 12.121   

  Skatteværdi der ikke kan udnyttes -14.299   

          

  Underskud der ikke kan udnyttes 40.646   

          

  Skattepligtig indkomst -75.100   

  Underskud til modregning 34.454   

  Underskud til fremførsel fremtidige år 40.646   

          

Figur 3.6.2 – Opgørelse ved underskud i skattepligtig indkomst, egen tilvirkning. 

 

Ovenstående beregning illustrerer, hvordan et underskud i den skattepligtige indkomst benyttes i 

skatterne beregnet på baggrund af den personlige indkomst, samt hvordan det opgøres, hvis ikke 

hele underskuddet kan benyttes, men derimod fremføres. 

 

Underskud i personlig indkomst: 

Underskud i den personlige indkomst modregnes først i positiv kapitalindkomst ved beregningen af 

bundskat og topskat. Resterende underskud fremføres til fremtidige indkomstår, hvor det først 

anvendes i positiv nettokapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst34. 

 

Se beregning herunder: 
          

  Virksomhed:     

  Resultat før renter -200.000   

  Renteindtægter 300.000   

  Renteomkostninger 0   

      100.000   

          

  Indkomstopgørelse:     

  Personlig indkomst (PI):     

  Resultat før renter -200.000   

  Indskud på ratepension -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8% 0   

      -235.000   

          

  Kapitalindkomst (KI):     

  Renteindtægter fra virksomhed 300.000   

  Renteomkostninger fra virksomhed 0   

      300.000   

          

  Ligningsmæssige fradrag (LF):     

  Fagligt kontingent -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag 0   

      -4.500   

          

  Skattepligtig indkomst (SI): 60.500   

          

Figur 3.6.3 – Skateberegning ved underskud i personlig indkomst, egen tilvirkning. 
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 Jf. PSL § 13, stk. 3. 
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  Skatteberegning:     

  Grøn check -1.300   

  Bundskat, 3,64% x (PI + positiv KI) 2.366   

  Sundhedsbidrag, 8% x SI 4.840   

  Kommuneskat, 26,1% x SI 15.791   

  Kirkeskat, 1,08% x SI 653   

  Skatteværdi af personfradrag -16.654   

  Reduktion underskud skattepligtig indkomst 0   

      5.696   

          

  Arbejdsmarkedsbidrag 0   

          

  Sum af skatter og AM-bidrag 5.696   

          

Figur 3.6.3, fortsat – Skatteberegning ved underskud i personlig indkomst, egen tilvirkning. 

 

I beregningen i figur 3.6.3 kan hele den negative personlige indkomst indeholdes i den positive 

nettokapitalindkomst, hvorfor bundskatten blot beregnes som nettobeløbet af negativ personlig 

indkomst og positiv kapitalindkomst. 

 

3.7 Overgang til Virksomhedsskatteloven 

Der er ingen skattemæssige konsekvenser ved at skifte fra beskatning efter PSL til hverken VSO 

eller KAO. 

Dette skyldes bl.a., at det ikke er muligt at foretage nogen form for opsparing til en acontoskat i 

reglerne efter PSL, hvorfor der ikke skal ske endelig beskatning af opsparing. 

 

Reglerne for det skattemæssige regnskab er dog skærpede i VSO og KAO i forhold til reglerne i 

PSL. Dette beskrives yderligere under VSO og KAO. 

 

3.8 Ophør af virksomhed 

Ved ophør af virksomhed skal der ske beskatning af avance og fradrag for tab. 

Som udgangspunkt medregnes avancer og tab i den personlige indkomst jf. PSL § 3 stk. 1. Det er 

kun områder nævnt i PSL § 4, der ikke medregnes som personlig indkomst. 

I PSL § 4 er der tale om avance/tab ved salg af ejendom, som er kapitalindkomst, og der er tale 

om avance/tab ved salg af aktier, som er aktieindkomst. 
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3.9 Resume 

Som udgangspunkt beskattes alle skattepligtige fysiske personer efter PSL. Selvstændige 

erhvervsdrivende har mulighed for at vælge reglerne i VSL (mere herom i kapitel 4 og kapitel 5).  

PSL benyttes også som bagvedliggende lovgivning til beskatningsreglerne i VSL. 

 

Anvender den selvstændige erhvervsdrivende reglerne i PSL, er der ikke et krav til aflæggelse af 

årsregnskab. Det skal dog kunne fremskaffes på SKAT’s forespørgsel. Derudover skal 

bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen overholdes. 

 

Indkomstopgørelsen i PSL opdeles i personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag, 

aktieindkomst og CFC-indkomst. 

Denne afgrænser sig fra Aktieindkomst og CFC-indkomst. 

Personlig indkomst defineres i PSL som al indkomst, der ikke er kapitalindkomst. 

PSL § 4 er en udtømmende paragraf, der definerer al kapitalindkomst. De væsentligste poster er 

renteindtægter og -udgifter. 

Ligningsmæssige fradrag defineres i LL samt PBL, og her kan bl.a. nævnes befordringsfradrag, 

beskæftigelsesfradrag og kontingent til A-kasse. 

 

Personlig indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst (eller fratrukket negativ nettokapitalindkomst) 

fratrukket ligningsmæssige fradrag udgør den skattepligtige indkomst. 

 

Skatteberegningen i PSL kan ligeledes opdeles i nogle grupper: 

 Statsskat som udgøres af bundskat, topskat og sundhedsbidrag Dertil kommer de 

kommunale skatter, som er kommune- og kirkeskat. 

 Bundskat beregnes med en fastsat procentsats ud fra den personlige indkomst tillagt 

positiv nettokapitalindkomst. 

 Topskat beregnes ligeledes af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst 

over kr. 40.000. 

 

Sundhedsbidrag og de kommunale skatter beregnes derimod ud fra den skattepligtige indkomst. 

I slutskatten modregnes skatteværdien af personfradraget, som er kr. 42.900 gange summen af 

skatteprocenterne ved skatteberegningen. 

 

Der er i PSL indregnet et skatteloft som gør, at personer ikke kan beskattes med mere end 51,5% 

af den personlige indkomst og 47,5% af positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000. 

 

Der skal også betales AM-bidrag, som beregnes med 8% af personlig indkomst.
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4.0 Virksomhedsordningen 

4.1 Skattelovgivning 

Som led i skattereformen fra 1985 med virkning fra 1. januar 1987 blev rentefradraget begrænset. 

Derfor blev der udarbejdet en ordning således, at selvstændige erhvervsdrivende kunne få fuld 

fradragsret for erhvervsmæssige renteomkostninger, i samme omfang som for kapitalselskaber. 

Denne ordning var Virksomhedsordningen35. 

 

Formålet med VSO var fra opstarten følgende36. 

1. Fuld fradragsværdig for erhvervsmæssige renter 

2. Proportionalbeskatning af afkast af investering i egen virksomhed 

3. Konjunkturudligning 

4. Konsolidering med 50% acontoskat 

5. Bogholderimæssig løsning 

6. Selskabslignende forhold 

7. Underskud kan fradrages i anden indkomst 

8. Enkelt at administrere 

 

Senere er tilkommet: 

9. Arbejdsmarkedsbidrag 

 

Vælger den selvstændige erhvervsdrivende at blive beskattet efter reglerne i VSO, anvendes 

reglerne i VSL afsnit I. 

 

VSL afsnit I er opdelt i otte kapitler: 

 Kapitel 1 – Indledende bestemmelser - §§ 1-2 

 Kapitel 2 – Indskudskonto - §§ 3-4 

 Kapitel 2a – Mellemregningskonto - § 4a 

 Kapitel 3 – Overførsel af værdier til den skattepligtige - § 5 

 Kapitel 4 – Indkomstopgørelse og skatteberegning - §§ 6-14 

 Kapitel 5 – Afståelse, ophør og omdannelse - §§ 15-16c  

 Kapitel 6 – Dødsfald - §§ 17-20 (ophævet) 

 Kapitel 7 – Påligning og opkrævning af virksomhedsskat - §§ 21-22 

 

Til beregning af skatter benyttes i tillæg til VSL de almindelige regler i PSL. 

 

  

                                                           
35 ”Virksomhedsbeskatning” s. 146 af Inge Nilsson og Lars Nyhegn-Eriksen. 
36

 Inspireret fra undervisningsmateriale fra faget Erhvervs- og pensionsbeskatning 2011, plancher udarbejdet af 
Anders Lützhøft under ”Virksomhedsordningen i praksis” side 20. 
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4.2 Krav til regnskabsaflæggelse 

Den selvstændige erhvervsdrivende skal for at benytte VSO, udarbejde et selvstændigt regnskab, 

som skal opfylde bogføringslovens samt mindstekravsbekendtgørelsens krav. Der skal i 

forbindelse med udarbejdelse af dette regnskab foretages fuld opdeling mellem 

virksomhedsøkonomi (VSO) og privatøkonomi, som ikke må sammenblandes37. 

 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende driver flere virksomheder, behandles alle virksomheder 

som en virksomhed under VSO38. 

 

4.3 Valg af virksomhedsordningen og eventuelt omvalg 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende ønsker beskatning efter reglerne i VSO, skal den 

selvstændige erhvervsdrivende tilvælge dette på selvangivelsen for det pågældende indkomstår39. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at vælge om efter indgivelse af 

selvangivelsen. Senest den 30. juni i det andet kalenderår efter det pågældende indkomstår. For 

indkomståret 2011, er sidste frist for omvalg 30. juni 201339. 

 

For at have muligheden for at vælge VSO, skal der være tale om en selvstændig erhvervsdrivende 

som omtalt i kapitel 2, derudover skal der være tale om en virksomhed af et vist omfang, hvor den 

erhvervsmæssige aktivitet skal ske nogenlunde regelmæssigt gennem en vis periode.  

Er der tale om en hobbyvirksomhed, må VSO ikke benyttes40. 

 

Dette underbygges af en afgørelse fra 2008, benævnt SKM2008.943.SR. 

Afgørelsen er opdelt i to områder, den ene er om der kan ske anvendelse af VSO, og den anden 

del er genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningsloven, nedenfor tages kun udgangspunkt i 

spørgsmålet omkring VSO. 

 

Spørgsmålet går på om udlejning af 2,04 ha frijord kan anses for erhvervsmæssig virksomhed og 

herunder anvendelse af reglerne i VSO. 

Skatterådets svar var et ”nej” på spørgsmålet, begrundelse var at virksomheden med udlejning af 

frijorden var tilrettelagt således, at størrelsen af det forventede overskud var så beskedent at det 

ikke anses for at være en erhvervsvirksomhed, hvorfor VSO ikke kan anvendes. 

 

4.4 Indkomstopgørelsen 

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter den almindelige skattelovgivning41. 

Der skal foretages renteperiodisering ved anvendelse af VSO42, således at der ikke kan spekuleres 

i anvendelse af VSO eller andre beskatningsregler, alt efter hvornår renter tilskrives. 
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 VSL § 2, stk. 1. 
38

 VSL § 2, stk. 3. 
39

 VSL § 2, stk. 2. 
40

 Thomson Reuters vejledning, P nr. 16, version 2.5. 
41

 VSL § 6, stk. 1. 
42

 VSL § 6, stk. 2. 
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I VSO anvendes begrebet kapitalafkast43, som behandles i kapitel 4.6.  

Dette er et beløb, der i indkomstopgørelsen flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst. 

 

I VSO findes også rentekorrektion44, som ligeledes behandles senere i afhandlingen, i kapitel 4.7.  

Dette beløb flyttes modsat af kapitalafkastet, altså fra kapitalindkomst til personlig indkomst. 

 

Virksomhedens skattepligtige overskud fratrukket kapitalafkast overføres til den selvstændige 

erhvervsdrivendes personlige indkomst45. Det betyder, at renteindtægter og -omkostninger, som er 

med i det skattepligtige overskud for virksomheden, kommer med i den personlige indkomst for 

den selvstændige erhvervsdrivende. 

 

Hvis den skattepligtige indkomst af virksomheden bliver negativ, modregnes den i konto for 

opsparet overskud46, se kapitel 4.16. 

Kan underskuddet ikke rummes i konto for opsparet overskud, foretages der fradrag i positiv 

kapitalindkomst47, og kan det heller ikke rummes heri, fradrages der i personlig indkomst, også 

selvom denne bliver negativ48. 

 

Ønsker den selvstændige erhvervsdrivende ikke at overføre hele overskuddet til personlig 

indkomst, kan det ikke overførte beløb, opspares i VSO.  

Denne opsparing hedder i indkomstopgørelsen virksomhedsindkomst, og hvoraf betales en 

acontoskat på 25%49. Reglerne for opsparing omtales i kapitel 4.9. 

 

Virksomhedens indkomstopgørelse overføres således til den selvstændige erhvervsdrivendes 

selvangivelse/årsopgørelse: 
      

  Personlig indkomst   

   + Overført virksomhedsoverskud eller underskud   

   -  Opsparet virksomhedsoverskud inkl. acontoskat   

   -  Beregnet kapitalafkast   

   + Beregnet rentekorrektion   

      

  Kapitalindkomst   

   + Beregnet kapitalafkast   

   -  Beregnet rentekorrektion   

      

  Virksomhedsindkomst   

   + Opsparet virksomhedsoverskud inkl. acontoskat   
      

Figur 4.4.1 – Indkomstopgørelse VSO, egen tilvirkning med inspiration fra ”Virksomhedsbeskatning” s. 146 af Inge 

Nilsson og Lars Nyhegn-Eriksen. 
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 VSL § 7, stk. 1. 
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 VSL § 11, stk. 3. 
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 VSL § 10, stk. 1. 
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 VSL § 13, stk. 1. 
47

 VSL § 13, stk. 2. 
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 VSL § 13, stk. 3. 
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 VSL § 10, stk. 2. 
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4.5 Indskudskonto 

4.5.1 Opgørelse af indskudskonto 

Det første indkomstår VSO anvendes, opgøres ved indkomstårets start en indskudskonto50. 

 

Indskudskontoen opgøres som værdien af de samlede indskudte aktiver fratrukket indskudt gæld, 

ved virksomhedens start51. 

 

Indskudskontoen reguleres hvert år ved indkomstårets udløb. Her tillægges årets indskud. Årets 

overførsel til den selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er overskud, fradrages i saldoen52. 

 

Indskudskontoen er et udtryk for, hvor meget der kan trækkes skattefrit ud af virksomheden, da der 

er betalt skat af værdierne ved primo opgørelsen. Hvorledes disse penge kan trækkes skattefrit ud 

af virksomheden beskrives i kapitel 4.11 omkring hæverækkefølgen. 

 

Erhvervsmæssige driftsmidler optages i indskudskontoen med den skattemæssige saldoværdi ved 

indkomstårets begyndelse. 

 

Delvist erhvervsmæssige driftsmidler medregnes til den uafskrevne værdi ved indkomstårets 

begyndelse. En blandet benyttet bil skal enten indgå i VSO 100% eller holdes helt udenfor VSO. 

 

Fast ejendom medregnes til enten den kontante anskaffelsessum eller ejendomsvurderingen ved 

indkomstårets start, dog med tillæg af anskaffelsessummen af eventuelle tilbygninger, der ikke er 

taget højde for i vurderingen.  

Udtrædes der af VSO og senere igen indtrædes skal samme værdi benyttes som senest blev 

anvendt, såfremt der ikke er gået mere end 5 år53. Dette vil i stort omfang forhindre spekulation ved 

ind og udtræden af VSO på denne baggrund. 

En blandet benyttet ejendom, kan indgå i VSO med den erhvervsmæssig andel, der dog mindst 

skal udgør 25% af den samlede værdi. Yderligere kræves at der er foretaget en offentlig vurdering 

af fordelingen. 

 

Et eventuelt varelager opgøres til skattemæssig værdi med fradrag af eventuelle nedskrivninger54. 

Varedebitorer samt øvrige tilgodehavender, optages til nominel værdi. 

 

Andre løsøre medregnes til handelsværdien. Virksomhedens indskudte gæld indregnes til 

kursværdi55. 
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Følgende aktiver kan ikke indgå i VSO, med mindre der drives næring hermed56: 

 Aktier 

 Uforrentede obligationer  

 Præmieobligationer 

 

Følgende finansielle aktiver kan indgå i VSO55:  

 Konvertible obligationer omfattet af ABL, andele i foreninger omfattet af 

selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3 og 4  

 obligationer der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter 

 

En opgørelse af indskudskontoen kunne se således ud: 
          

  Indskudskonto       

  Ejendom, offentlig vurdering   1.500.000   

  Driftsmidler   525.000   

  Varelager   100.000   

  Varedebitorer   85.000   

  Gæld til relkreditinstitut   -1.200.000   

  Gæld til kreditinstitutter   -155.000   

  Varekreditorer   -250.000   

  Anden gæld   -50.000   

  Indskudskonto i alt   555.000   

          

Figur 4.5.1 – Opgørelse af indskudskonto – Egen tilvirkning. 

4.5.2 Positiv eller negativ indskudskonto 

Er den opgjorte indskudskonto positiv, er det denne værdi, der indtrædes i VSO med. 

 

Er den opgjorte indskudskonto negativ, og kan den selvstændige erhvervsdrivende dokumentere, 

at alle aktiver og passiver tilhører virksomheden, det vil sige erhvervsmæssige, kan 

indskudskontoen nulstilles ved indtræden i VSO57. 

 

Indskudskontoen reguleres i fremtidige indkomstår kun med indskud og hævninger og dermed ikke 

med værdistigninger eller værditab på indregnede aktiver og passiver. 

 

4.6 Kapitalafkastgrundlag 

4.6.1 Opgørelse af kapitalafkastgrundlag 

Der beregnes hvert indkomstår et kapitalafkast, såfremt nogle nærmere bestemte betingelser er 

overholdt. 

For at der kan beregnes et kapitalafkast, skal det beregnede kapitalafkastgrundlag være positivt. 

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud58. 
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Kapitalafkastgrundlaget opgøres primo hvert indkomstår, som virksomhedens aktiver fratrukket59:  

 virksomhedens gæld  

 indestående på mellemregningskonto med indehaver,  

 hensat til senere hævning primo  

 beløb, der overføres til privatøkonomien fra indkomstårets begyndelse. 

 

Aktiver og passiver opgøres efter samme opgørelsesmetode som ved opgørelse af 

indskudskontoen i kapitel 4.5.1. 

Den eneste forskel er værdiansættelsen af fast ejendom, hvor det er den kontante 

anskaffelsessum, der skal anvendes. Der kan ikke vælges som ved opgørelse af indskudskontoen, 

hvor der kan anvendes offentlig vurdering60. 

Såfremt den faste ejendom er anskaffet før 1. januar 1987, kan anvendes værdien efter 18. alm. 

vurdering med tillæg af ikke medregnet anskaffelsessum af forbedringer, ombygning m.v.55. 

 

En opgørelse af kapitalafkastgrundlaget kunne se således ud: 
          

  Kapitalafkastgrundlag       

  Ejendom, anskaffelsessum   1.200.000   

  Driftsmidler   525.000   

  Varelager   100.000   

  Varedebitorer   85.000   

  Gæld til relkreditinstitut   -1.200.000   

  Gæld til kreditinstitutter   -155.000   

  Varekreditorer   -250.000   

  Anden gæld   -50.000   

  Hensat til senere hævning primo   0   

  Mellemregning med indehaver   -25.000   

  Kapitalafkastgrundlag i alt   230.000   

          

Figur 4.6.1 – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag – Egen tilvirkning. 

 

4.6.2 Positivt eller negativt kapitalafkastgrundlag 

Der beregnes kun kapitalafkast, hvis kapitalafkastgrundlaget er positivt. 

 

Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, kan det ikke nulstilles, som indskudskontoen kan. Der 

bliver blot ikke beregnet noget kapitalafkast det pågældende indkomstår. 

Negativt kapitalafkast bruges derimod i beregningen af rentekorrektion og den selvkontrollerende 

effekt, som bliver behandlet i kapitel 4.7 og 4.8. 

 

4.6.3 Beregning af kapitalafkast 

Selve beregningen af kapitalafkastet foretages ud fra det positive kapitalafkastgrundlag, som 

ganges med en fastsat sats61. 

 

Afkastsatsen beregnes som et gennemsnit af den daglige, udregnede effektive obligationsrente fra 

Københavns Fondsbørs for de første 6 måneder af det gældende indkomstår62. 
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Kapitalafkastsatsen for indkomståret 2011 er 2%63. 

 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivendes regnskabsår er over eller under 12 måneder, beregnes 

kapitalafkastet forholdsmæssigt over det antal måneder, regnskabsåret omfatter64. 

 

Beregningen af kapitalafkast på baggrund af det i figur 4.6.1 opgjorte kapitalafkastgrundlag. 
          

  Kapitalafkast       

  Kapitalafkastgrundlag   230.000   

  Kapitalafkastsats   2%   

  Beregnet kapitalafkast   4.600   

          

  Årets skattepligtige overskud   125.000   

          

  Kapitalafkast   4.600   

          

Figur 4.6.3 – Beregning af kapitalafkast – Egen tilvirkning. 

 

Da årets skattepligtige overskud er over det beregnede kapitalafkast, er kapitalafkastet kr. 4.600. 

Havde årets skattepligtige overskud været kr. 2.500, havde kapitalafkastet været begrænset til kr. 

2.500, og havde der været underskud, ville kapitalafkastet været begrænset til kr. 0. 

 

Kapitalafkastet er en form for belønning til den selvstændige erhvervsdrivende for at investere i sin 

egen virksomhed frem for at sætte pengene i banken eller i obligationer eller lignende. 

Dette afspejles også i, hvordan kapitalafkastet beregnes som tidligere beskrevet ud fra den 

effektive rente på obligationer. 

 

Belønningen kommer ved, at det beregnede kapitalafkast fradrages i personlig indkomst og 

tillægges kapitalindkomst, hvilket vil give et mindre AM-grundlag og dermed lavere AM-bidrag. 

 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har negativ nettokapitalindkomst, vil det også være en 

fordel med et kapitalafkast i beregningen af bund- og topskat, da det er personlig indkomst plus 

positiv nettokapitalindkomst der udgør beregningsgrundlaget for bundskat og personlig indkomst 

plus positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000, der er beregningsgrundlag for topskat. 

 

Hvis der er positiv nettokapitalindkomst under kr. 40.000, spares der både AM-bidrag og topskat, 

og er der positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000, vil man blot spare AM-bidrag, af beløb over 

kr. 40.000. 

 

Kapitalafkastet vil altid som minimum nedsætte AM-grundlaget. 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
62

 VSL § 9. 
63

 SKM2011.473.SKAT. 
64

 VSL 7, stk. 2. 



Kapitel 4 – Virksomhedsordningen 

Side 35 

4.7 Rentekorrektion 

Rentekorrektion er det modsatte af kapitalafkast. Dermed tillægges det beregnede beløb personlig 

indkomst og fradrages i kapitalindkomst65. 

Dette giver modsat kapitalafkastets belønning en straf, hvor beregningsgrundlaget af AM-bidrag og 

bund- og topskat forhøjes. 

 

Årsagen til at der er indbygget denne straf er, at det ikke skal kunne betale sig at indskyde privat 

gæld i virksomheden, mere herom under kapitel 4.8, den selvkontrollerende effekt. 

 

Der er to metoder der skal beregnes rentekorrektion efter: 

 VSL § 11, stk. 1 

 VSL § 11, stk. 2 

 

VSL § 11, stk. 1. 

Er indskudskontoen efter kapitel 4.5.1 negativ primo indkomståret eller negativ ultimo 

indkomståret, beregnes der en rentekorrektion med kapitalafkastsatsen på 2%. 

 

Grundlaget er den største talmæssige negative værdi af primo eller ultimo indskudskontoen. 

 

Se beregningseksempel: 
          

  Rentekorrektion       

  Indskudskonto primo   -125.000   

  Indskudskonto ultimo   -80.000   

  Kapitalafkastsats   2%   

  Beregnet rentekorrektion, af kr. 125.000   2.500   

          

Figur 4.7.1 – Beregning af rentekorrektion før begrænsning – Egen tilvirkning. 

 

Rentekorrektionen kan højest udgøre afkastsatsen ganget med den største talmæssige negative 

værdi af kapitalafkastgrundlag primo eller ultimo for indkomståret. 

Yderligere kan rentekorrektionen ikke overstige virksomhedens nettorenteomkostninger for 

indkomståret. 

 
          

  Rentekorrektion begrænset af kapitalafkastgrundlag   

  Indskudskonto primo   -125.000   

  Indskudskonto ultimo   -80.000   

  Kapitalafkastgrundlag primo   -50.000   

  Kapitalafkastgrundlag ultimo   -100.000   

  Kapitalafkastsats   2%   

  Beregnet rentekorrektion, af kr. 100.000   2.000   

          

Figur 4.7.2 – Beregning af rentekorrektion med kapitalafkastgrundlag som begrænsning – Egen tilvirkning. 

 

I figur 4.7.2 begrænses den beregnede rentekorrektion fra figur 4.7.1 på kr. 2.500 til kr. 2.000, fordi 

det største negative kapitalafkastgrundlag er mindre end den største negative indskudskonto. 
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Hvis den selvstændige erhvervsdrivende i dette tilfælde kun har negativ nettokapitalindkomst i 

virksomheden, med kr. 1.500, reduceres rentekorrektionen til kr. 1.500. 

 

Disse begrænsningsregler betyder, at der er mulighed for i et indkomstår både at beregne 

kapitalafkast og rentekorrektion, hvis indskudskontoen er negativ både primo og ultimo, men 

kapitalafkastgrundlaget primo er positivt og negativt ultimo. 

Derved skal der beregnes kapitalafkast af kapitalafkastgrundlaget primo, og der skal beregnes 

rentekorrektion, da indskudskontoen er negativ. Rentekorrektionen begrænses til den største af de 

negative kapitalafkastgrundlag, hvilket vil være ultimo. 

 

VSL § 11, stk. 2. 

Foretages der i et indkomstår både hævninger fra virksomhedens økonomi til den private økonomi 

samt indskud fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien, beregnes der en rentekorrektion. 

 

Rentekorrektionen beregnes med afkastsatsen gange det hævede på indskudskontoen. 

Rentekorrektionen begrænses til afkastsatsen gange indskuddet på indskudskontoen. 

 
          

  Rentekorrektion       

  Hævet på indskudskonto i indkomståret   -125.000   

  Indskud på indskudskontoen i indkomståret   105.000   

  Kapitalafkastsats   2%   

  Beregnet rentekorrektion, af kr. 105.000   -2.100   

          

Figur 4.7.3 – Beregning af rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 2. – Egen tilvirkning. 

 

Årsagen til denne rentekorrektion er at sikre, at virksomheden ikke finansierer privatøkonomien i 

hele året, og udlignes inden statusdagen. 

 

4.8 Den selvkontrollerende effekt 

Som det tidligere er beskrevet er der i VSO fuldt fradrag for renteomkostninger i den personlige 

indkomst. 

Dette gør, at det vil være oplagt for den selvstændige erhvervsdrivende at medtage privat gæld i 

VSO og derved få fuldt fradrag for renteomkostningerne. 

I forbindelse med at den selvstændige erhvervsdrivende medtager privat gæld i VSO, nedsættes 

kapitalafkastgrundlaget, hvorfor der ikke opnås samme kapitalafkast. 

 

Som omtalt i kapitel 4.5.2 vedrørende negativ indskudskonto kan en negativ indskudskonto 

nulstilles, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om erhvervsmæssig gæld. Kan det ikke 

dokumenteres, vurderes det, at den selvstændige erhvervsdrivende har ”lånt” penge i 

virksomheden som alternativ til andre finansieringsmuligheder, og der skal derfor betales en 

rentekorrektion som straf, se kapitel 4.7 om rentekorrektion. 
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I forbindelse med beregningen af kapitalafkast og rentekorrektion er der indbygget en 

selvkontrollerende effekt, som belyses i illustrationen nedenfor: 

 

 
Figur 4.8.1 – Illustration af selvkontrollerende effekt – Egen tilvirkning med inspiration, se fodnote

66
. 

 

Ovenstående illustration viser, hvorledes kapitalafkastgrundlaget opgøres. Den hvide kasse er et 

udtryk for kapitalafkastgrundlaget. 

 

Det betyder som udgangspunkt, at virksomhedens kapitalafkastgrundlag er aktiverne fratrukket 

den erhvervsmæssige gæld. 

Indlægges der yderligere privat gæld i virksomhedsordningen, gør det kapitalafkastgrundlaget 

mindre og derved mindsker kapitalafkastet. Indlægges der mere privat gæld, end der er aktiver, 

bliver kapitalafkastgrundlaget negativt, og der beregnes rentekorrektion efter de tidligere 

beskrevne regler. 

 

Denne regulering i kapitalafkastet / rentekorrektionen kaldes den selvkontrollerende effekt, da de 

”private” renter reguleres ned i kapitalafkastet, således at der ikke opnås 100% fradragsret, da det 

er det mindre beløb, der flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst som kapitalafkast. 
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Nedenstående beregning illustrerer også denne selvkontrollerende effekt: 
              

      A   B   

  Virksomheden           

  Aktiver, primo   1.000.000   1.000.000   

  Gæld primo   -500.000   -800.000   

  Kapitalafkastgrundlag   500.000   200.000   

              

  Kapitalafkast, 2%   10.000   4.000   

              

  Årets resultat før renter   900.000   900.000   

  Renteudgifter   -10.000   -16.000   

  Overskud efter renter   890.000   884.000   

              

  Privat           

  Gæld   300.000   0   

  Renteudgifter, 2%   6.000   0   

              

  Indkomstopgørelse           

  Personlig indkomst:           

  Overskud efter renter   890.000   884.000   

  Kapitalafkast   -10.000   -4.000   

      880.000   880.000   

              

  Kapitalindkomst:           

  Kapitalafkast   10.000   4.000   

  Private renteudgifter   -6.000   0   

      4.000   4.000   

              

Figur 4.8.2 – Beregning af selvkontrollerende effekt, 2% – Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående beregning viser, at når kapitalafkastsatsen er den samme som den private rente på 

gæld, giver det ingen effekt at lægge privat gæld ind i VSO, da både personlig indkomst og 

kapitalindkomst bliver den samme, hvad enten gælden er med eller ej. 
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Såfremt den private rente er højere end kapitalafkastsatsen, vil det kunne betale sig at lægge 

privat gæld ind i VSO, da det kun er renten svarende til kapitalafkastsatsen, der vil blive modregnet 

i den selvkontrollerede effekt. Dette vises i figur 4.8.3, hvor renten på gæld er 6%. 

 

              

      A   B   

  Virksomheden           

  Aktiver, primo   1.000.000   1.000.000   

  Gæld primo   -500.000   -800.000   

  Kapitalafkastgrundlag   500.000   200.000   

              

  Kapitalafkast, 2%   10.000   4.000   

              

  Årets resultat før renter   900.000   900.000   

  Renteudgifter   -10.000   -48.000   

  Overskud efter renter   890.000   852.000   

              

  Privat           

  Gæld   300.000   0   

  Renteudgifter, 6%   18.000   0   

              

  Indkomstopgørelse           

  Personlig indkomst:           

  Overskud efter renter   890.000   852.000   

  Kapitalafkast   -10.000   -4.000   

      880.000   848.000   

              

  Kapitalindkomst:           

  Kapitalafkast   10.000   4.000   

  Private renteudgifter   -18.000   0   

      -8.000   4.000   

              

Figur 4.8.3 – Beregning af selvkontrollerende effekt, 6% – Egen tilvirkning. 

 

Hermed ses det, at den selvstændige erhvervsdrivende ”vinder” 4%, når renten er 6%, og 

kapitalafkastsatsen er 2%. 

 

Dette betyder også, at såfremt rente på gæld er under kapitalafkastsatsen, skal gælden holdes 

uden for VSO. 

 

Indskydelsen af privat gæld i VSO har tidligere givet anledning til problemer mellem de 

selvstændige erhvervsdrivende og SKAT. 

Et eksempel på dette er SKM2007.588.LSR, hvor Landsskatteretten giver en selvstændig 

erhvervsdrivende medhold i at tage et privat realkreditlån med ind i VSO. 

 

Skatteankenævnet ville ikke godkende, at den selvstændige erhvervsdrivende havde indskudt et 

privat realkreditlån med den baggrund, at der alene forelå en skattemæssig begrundelse bag 

valget. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivendes svar herpå knytter sig til, at tidligere praksis har givet 

mulighed for at indskyde privat gæld, såfremt den effektive forrentning stort set svarer til 

kapitalafkastsatsen. I dette tilfælde var der tale om en kapitalafkastsats på 5%. Den indskudte 

gæld var et 5% obligationslån. 
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Yderligere nulstilles indskudskontoen ikke ved indskydelsen, men bliver derimod negativ, hvorfor 

der beregnes rentekorrektion efter reglerne i VSL § 11 stk. 1. 

Alternativt kunne den selvstændige erhvervsdrivende have valgt at optage en gæld i virksomheden 

med sikkerhed i hans private ejendom, som ville have givet samme rente, eller han kunne have 

optaget en driftskredit i virksomheden uden sikkerhed, som ville have givet en højere rente. Derfor 

henviser han til, at det er en fornuftigt forretningsmæssig disponering. 

Den selvstændige erhvervsdrivende henviser ligeledes til den selvkontrollerende effekt i VSO. 

 

Landsskatteretten er enig med den selvstændige erhvervsdrivende i, at han gerne må indskyde 

den private realkreditgæld i VSO. 

Landsskatteretten meddeler, at indskydelsen af gælden anses for en hævning, hvorfor 

indskudskontoen bliver negativ. 

Landskatteretten henviser til lovteksten i VSL § 11 samt forarbejderne til denne, hvoraf der ikke 

fremgår nogen hjemmel til at nægte indskydelsen af realkreditgælden på trods af, at der er tale om 

privat gæld. 

Landskatteretten lægger yderligere til grund for afgørelsen, at kapitalafkastsatsen ikke adskiller sig 

væsentligt fra den effektive rente på gælden. 

 

Ud fra ovenstående afgørelse i Landsskatteretten kan det være svært at danne sig et overblik 

over, hvad betingelserne for at have privat gæld i VSO er. 

På den ene side præciserer afgørelsen, at man gerne må indskyde privat gæld, da den 

selvkontrollerende effekt regulerer for dette. Omvendt sagde Landsskatteretten også til grund for 

afgørelsen, at kapitalafkastsatsen ikke var væsentligt afvigende fra den effektive rente. 

 

Med den lave kapitalafkastsats på 2%, der er i indkomståret 2011, vides det ikke ud fra 

ovenstående afgørelse, om der ville blive ændret skatteansættelse, såfremt en privat gæld med en 

højere rente blev indskudt i VSO, da det jo ville være skatteplanlægning. 

 

Det vurderes dog, at praksis er, at der tages privat gæld med i VSO. Som Landsskatteretten 

beskriver i afgørelsen, så vurderes det ikke, at der er lovhjemmel til i VSL at forbyde privat gæld i 

VSO. Den selvkontrollerende effekt ville også være irrelevant, hvis der ikke måtte være privat gæld 

i VSO. 

Ydermere vurderes det underligt, at der er mulighed for at nulstille indskudskontoen ved indtræden 

i VSO, såfremt der er tale om erhvervsmæssig gæld. Hvis det ikke er tilladt at have privat gæld i 

VSO, skulle indskudskontoen altid nulstilles ved indtræden. 

 

Som konklusion på ovenstående vurderes det, at det er tilladt at have privat gæld i VSO. 

  



Kapitel 4 – Virksomhedsordningen 

Side 41 

4.9 Opsparede overskud samt virksomhedsindkomst 

Såfremt virksomhedens skattepligtige overskud er større end årets relevante hævninger, så er der 

mulighed for at opspare i VSO. De relevante hævninger vil bliver behandlet i kapitel 4.11. 

 

Foretages der opsparring i VSO, skal det opsparede beløb beskattes med en foreløbig acontoskat 

på 25%, som afspejler selskabsskatteprocenten for indkomståret 201167. 

 

Såfremt der foretages opsparing i VSO, skal der regnskabsmæssigt oprettes en konto for det 

opsparede overskud. På denne konto registres kun nettobeløbet for opsparingen efter 

acontoskat68. 

I figur 4.9.1 beregnes konto for opsparet overskud. 

          

  Skattepligtigt overskud   800.000   

  Årets hævning / Personlig indkomst   -290.000   

  Kapitalafkast / Kapitalindkomst   -10.000   

      500.000   

  Foreløbig acontoskat, 25%   -125.000   

  Konto for opsparet overskud   375.000   

          

Figur 4.9.1 – Beregning af opsparing – Egen tilvirkning. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at opspare kapitalafkastet. Dette vil gøre, at 

kapitalafkastet skal beskattes med en acontoskat på 25%. I figur 4.9.1 er kapitalafkastet ikke 

opsparet. 

 

Årsagen til denne opsparing er, at VSO giver mulighed for konjunkturudligning i et vist omfang. 

 

Det giver mulighed for, at i indkomstår med en høj indtægt, beskattes der kun af det der 

hæves/forbruges. I indkomstår med lav indkomst hæves der på opsparet overskud til en evt. lavere 

skatteprocent, da alternativet for beskatningsprocenten var det år, man opsparede ved den høje 

indkomst. 

 

Det år, der opspares overskud, fradrages opsparingen i personlig indkomst69, og modsætningsvist 

tillægges den hævede opsparing i det år, den hæves, til den personlige indkomst70. 

 

I det indkomstår, der foretages hævning fra konto for opsparet overskud, modregnes den tidligere 

betalte acontoskat ved opsparingstidspunktet i slutskatteberegningen. 
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4.10 Mellemregningskonto 

Mellemregningskontoen er en post, der repræsenterer virksomhedens gæld til indehaveren, og 

derved registreres på denne konto overførsler mellem privatøkonomien og 

virksomhedsøkonomien. 

 

Denne konto betyder, at det er muligt, at foretage et indskud i virksomheden fra privatøkonomien 

uden at skulle binde indskuddet på indskudskontoen som tidligere beskrevet71. 

I stedet kan indskuddet føres via mellemregningskontoen uforrentet72. 

 

Indskuddet kan dog ved opstart af VSO ikke føres på mellemregningen73. 

 

Er der en saldo på mellemregningen, og der derefter foretages overførsler tilbage til 

privatøkonomien, holdes disse overførsler, der kan dækkes af mellemregningskontoen, uden for 

skatteberegningen74. 

 

Foretages der hævninger på mellemregningskontoen, der gør, at den bliver negativ, skal der 

foretages udligning via hæverækkefølgen, da den selvstændige erhvervsdrivende ikke må låne 

penge af virksomheden69.  

Hæverækkefølgen beskrives i kapitel 4.11. 

 

De typiske poster på mellemregningskontoen er indskud, der ikke ønskes bundet på 

indskudskontoen, samt driftsomkostninger dækket af den selvstændige erhvervsdrivendes 

privatøkonomi75. 

 

Der kan kun føres kontante beløb på mellemregningskontoen76. 

 

4.11 Hæverækkefølge 

Hævesystemet i VSO er reelt set det, der bestemmer, hvor stor en del af årets overskud, der skal 

beskattes som personlig indkomst. Til dette formål blev VSO oprettet med en hæverækkefølge77. 

 

I 1996 indføres den udvidede hæverækkefølge, da hæverækkefølgen i VSL kunne gå i ring. I den 

udvidede hæverækkefølge kan der hæves uden om hæverækkefølgen i VSL. 

 

Når der foretages overførsler fra virksomheden til den selvstændige erhvervsdrivendes 

privatøkonomi, anses det i VSO som overført i en bestemt rækkefølge. 

Årsagen til, at de anses hævet i en bestemt rækkefølge er, at der er forskel, på hvordan de enkelte 

midler, der hæves ud af virksomheden, beskattes. 
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Som eksempel kan nævnes, at hæves der opsparet overskud, beskattes dette.  

Hæves der modsætningsvist på indskudskontoen, beskattes det ikke, da indskudskontoen består 

af i forvejen beskattede midler. 

 

Der skal i hæverækkefølgen ses bort fra mellemregning mellem virksomheden og den 

selvstændige erhvervsdrivende, mellemregningen er tidligere beskrevet i kapitel 4.10. 

 

Overførsel fra virksomheden til privatøkonomien foretages med tre slags hævninger: 

1. Faktiske overførsler 

2. Beløb som anses for overført 

3. Hensat til senere hævning ultimo 

 

Faktiske overførsler er midler fysisk overført til privatøkonomien. 

 

Beløb som anses for overført, er ikke-kontante overførsler, som typisk først bogføres ved 

opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst. Det kunne være værdi af fri bil, private 

andele osv. Disse beløb anses for hævet og tillægges derfor også virksomhedens indkomst. 

 

Begrebet hensat til senere hævning ultimo, opstår i forbindelse med konjunkturudligning af 

indkomsten. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende ikke har indkomst op til topskattegrundlaget, 

kan han f.eks. vælge at blive beskattet af indkomst helt op til topskattegrundlaget. Forskellen 

mellem den ”rigtige” optjente indkomst og den indkomst, han bliver beskattet af, er hensat til 

senere hævning og vil efterfølgende indkomstår kunne hæves skattefrit, mere herom i kapitel 4.12. 

 

Summen af de ovenfor nævnte tre hævemetoder, årets samlede hævninger, kan afstemmes til 

summen af den udvidede hæverækkefølge. 

 

Da det er den udvidede hæverækkefølge, der benyttes i praksis, er det denne, der sættes fokus på 

i afhandlingen. 

 
        

  1. Refusioner   

  2. Medarbejdende ægtefælle   

  3. Årets virksomhedsskat   

  4. Hensat til senere hævning primo   

  5. Kapitalafkast   

  6. Personlig indkomst   

  7. Hævning på konto for opsparet overskud   

  8. Hævning på indskudskonto   
        

Figur 4.11.1 – Udvidet hæverækkefølge – Egen tilvirkning. 
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1. Refusion af driftsomkostninger er kun en del af hæverækkefølgen, hvis de ikke er ført via 

mellemregningen. 

2. Medarbejdende ægtefælle beskrives ikke yderligere, da afhandlingen er afgrænset herfra. 

3. Årets virksomhedsskat er skatten (25%) af årets opsparing på konto for opsparet overskud. 

4. Hensat til senere hævning primo anses for hævet, da den selvstændige erhvervsdrivende 

kan hæve dette uden betaling af skat. 

5. Kapitalafkast er årets beregnede kapitalafkast af kapitalafkastgrundlaget. Er der 

rentekorrektion i året, ses det ikke som en hævning. 

6. Årets personlige indkomst anses også som hævet. 

7. Hæves der i året på konto for opsparet overskud, anses også dette som en hævning i den 

udvidede hæverækkefølge. Beløbet beskattes som personlig indkomst78. 

8. Hævning på indskudskonto beskattes ikke, da det er allerede beskattede midler, der er 

indskudt. 

 

Muligheden for at foretage opsparing i VSO er forskellen mellem det skattemæssige overskud af 

virksomheden og årets relevante hævning. 

 

Årets relevante hævning opgøres som ”årets samlede hævning” jf. ovenfor fratrukket hensat til 

senere hævning primo samt medarbejdende ægtefælle. Dette beskrives i kapitel 4.12 i forbindelse 

med overskudsdisponering. 

 

Til at definere sondringen af en hævning eller et udlån kan nævnes en afgørelse fra Østre Landsret 

fra 2011, SKM2011.537.ØLR. 

I denne afgørelse blev det defineret, at udlån til en selvstændig erhvervsdrivendes eget juridiske 

selskab ikke kan betragtes som et udlån uden om hæverækkefølgen, men ses som værende en 

hævning. 

Der er tale om en lægevirksomhed drevet i VSO, sagsøger har ved siden af oprettet et 

investeringsselskab, som primært havde til formål at investere i aktier. 

Lægevirksomheden havde i indkomstårene 2001 og 2002, henholdsvist udlånt kr. 400.000 og kr. 

113.000 til investeringsselskabet. Kommunens økonomiforvaltning ændrede skatteansættelsen 

heraf i henhold til skattemæssig praksis. 

På trods af at der foreligger lånedokumenter med renteberegning på 6% p.a., hvor der i øvrigt 

senere er givet rentehenstand, vurderes der ikke at være tale om et udlån. 

 

Landsskatteretten begrunder ovenstående i, at der er tale om et udlån til et selskab som er 

lægevirksomheden uvedkommende, samt at lægevirksomheden formentligt ikke ville have 

foretaget samme udlån til en uafhængig virksomhed der drev aktieinvestering. 

Derfor vurderes lånene ydet personligt af den selvstændige erhvervsdrivende for at tilgodese hans 

interesser som eneanpartshaver i selskabet. Lånene vurderes derfor hævet i hæverækkefølgen i 

VSO jf. VSL § 5. 
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4.12 Overskudsdisponering 

4.12.1 Hævet tilpas 

En måde at illustrere hele overskudsdisponeringen i VSO er ved hjælp af ”Kassesystemet” 79.  

 

 
Figur 4.12.1.1 – Kassesystem – Egen tilvirkning med inspiration fra undervisning. 

 

Kassesystemet fungerer således, at man starter i skattepligtigt overskud efter renter. Dette beløb 

skal fordeles ud i de næste to kasser. 

Her skrives det beregnede kapitalafkast i øverste kasse og resten i resterende overskud. 

Virksomhedsindkomst opgøres som skattepligtigt overskud fratrukket den relevante hævning. 

Dette tal ganges med 100 og divideres med 7580. Dette er så virksomhedsindkomsten. Resten af 

det resterende overskud er personlig indkomst. Virksomhedsindkomsten kan ikke overstige 

resterende overskud, og dermed give negativ personlig indkomst. 

Virksomhedsindkomsten opdeles i 75% af beløbet i konto for opsparet overskud og 25% i 

virksomhedsskat, da dette er selskabsskatteprocenten. 
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 Kassesystemet er fra undervisningsmateriale fra faget Erhvervs- og pensionsbeskatning 2011, plancher udarbejdet 
af Anders Lützhøft under ”Virksomhedsordningen i praksis” side 24. 
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I figur 4.12.1.2 ses et beregningseksempel hvor der er ”hævet tilpas”, hvilket bevirker, at kasserne 

stemmer med det samme. Når der ikke er ”hævet tilpas” sker der nogle andre ting, se nærmere 

herom under kapitel 4.12.3 og 4.12.4. 

 

 
Figur 4.12.1.2 – Kassesystem, hævet tilpas – Egen tilvirkning. 

 

I figur 4.12.1.2 ses det, at den personlige indkomst er kr. 550.000, kapitalindkomsten er kr. 50.000 

og virksomhedsindkomsten er kr. 400.000. Nedenfor afstemmes kassesystemet til den udvidede 

hæverækkefølge. 

 

Faktisk overf. 700.000 100.000 Virksomhedsskat 

  
50.000 Kapitalafkast 

 
  550.000 Personlig indkomst 

 
700.000 700.000 

   

Fordelen ved at kunne opspare i VSO ses af figur 4.12.1.2, da det ikke er hele det skattepligtige 

overskud, der beskattes som personlig indkomst. Da kapitalafkastet er kapitalindkomst, trækkes 

dette ud af det skattepligtige overskud, og derefter er der mulighed for at opspare kr. 400.000. Det 

gør, at der kun er kr. 550.000 tilbage til beskatning som personlig indkomst. 

Der skal ”kun” betales 25% i skat af de opsparede kr. 400.000. 
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4.12.2 Hævet for lidt 

I figur 4.12.2.1 ses kassesystemet, hvor der er ”hævet for lidt”. 

 

 
Figur 4.12.2.1 – Kassesystem, hævet for lidt – Egen tilvirkning. 

 

I figur 4.12.2.1 ses det, at der er hævet for lidt, da virksomhedsindkomsten begrænses til 

resterende overskud på kr. 950.000. Reelt set kunne virksomhedsindkomsten have været kr. 

1.066.667, men det havde medført negativ personlig indkomst, hvilket ikke kan lade sig afgøre ved 

overskudsdisponering. 

 

Der er ikke i året hævet nok til dækning af kapitalafkast og virksomhedsskat. Derfor opstår hensat 

til senere hævning ultimo, som så kan hæves næste år uden beskatning. 

 

Faktisk overf. 200.000 237.500 Virksomhedsskat 

Hensat til senere hævning 87.500 50.000 Kapitalafkast 

 
  0 Personlig indkomst 

 
287.500 287.500 

  

Hensat til senere hævning kan også beregnes som nedenstående: 

Virksomhedsindkomst før maksimering – virksomhedsindkomst efter maksimering * 75 / 100 

(1.066.667 - 950.000) * 75 / 100 = 87.500. 
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4.12.3 Hævet for meget 

I figur 4.12.3.1 ses kassesystemet, hvor der er ”hævet for meget”. 

 

 
Figur 4.12.3.1 – Kassesystem, hævet for meget – Egen tilvirkning. 

 

Da der i figur 4.12.3.1 er hævet mere, end der er overskud til, kan der ikke foretages opsparing, 

hvorfor hele overskuddet beskattes som henholdsvis kapitalindkomst og personlig indkomst. 

 

Hævet på indskudskontoen 

Hvis der ikke tidligere indkomstår har været opsparet overskud eller hensat til senere hævning 

primo, så er konto for opsparet overskud kr. 0. Det resterende beløb hæves på indskudskontoen jf. 

nedenfor. 

 
    

 Faktisk overf. 500.000 50.000 Kapitalafkast 

  
350.000 Personlig indkomst 

  
100.000 Hævet på indskudskonto 

 
500.000 500.000 

  

Hensat til senere hævning primo 

Hvis der havde været hensat til senere hævning primo, skulle dette hæves før indskud på 

indskudskontoen. Det ville give nedenstående hæveafstemning, hvis der var hensat kr. 50.000 til 

senere hævning primo. 

 
    

 Faktisk overf. 500.000 50.000 Hensat til senere hævning primo 

  
50.000 Kapitalafkast 

  
350.000 Personlig indkomst 

  
50.000 Hævet på indskudskonto 

 
500.000 500.000 
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Havde der været hensat til senere hævning primo med kr. 175.000, ville det have påvirket 

hæveafstemningen således. 

Faktisk overf. 500.000 175.000 Hensat til senere hævning primo 

  
50.000 Kapitalafkast 

  
275.000 Personlig indkomst 

 
500.000 500.000 

  

Som det ses her, så er den personlige indkomst mindre. Dette skyldes, at hensat til senere 

hævning hæves først, og derefter ”fyldes der op” med personlig indkomst. 

 

Hævet på konto for opsparet overskud 

Hvis der er ”hævet for meget” i overskudsdisponeringen, og der står et beløb fra tidligere år på 

konto for opsparet overskud, skal dette hæves.  

 

Faktisk overf. 500.000 -33.333 Virksomhedsskat 

  
50.000 Kapitalafkast 

  
350.000 Personlig indkomst 

  
133.333 Hævet opsparet overskud 

 
500.000 500.000 

  

Hvis der hæves på konto for opsparet overskud, tillægges det hævede beløb inkl. virksomhedsskat 

til den personlige indkomst81. Der er i dette tilfælde hævet kr. 100.000 mere i år, end der er i 

overskud, hvorfor der hæves kr. 100.000 plus virksomhedsskatten. Det antages, at der er opsparet 

med en foreløbig skat på 25%, hvilket giver en hævning på kr. 133.333. Det giver en samlet 

personlig indkomst på kr. 483.333. Den tidligere betalte virksomhedsskat på kr. 33.333 modregnes 

i årets skattetilsvar. 

 

Som det fremgår af ovenstående eksempler er det meget individuelt, hvordan 

overskudsdisponeringen ender, da det afhænger af årets overskud, årets hævninger, tidligere års 

overskudsdisponering samt opsparing af overskud. 
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4.13 AM-bidrag 

I lighed med skatteberegning efter PSL skal der betales et arbejdsmarkedsbidrag på 8%, når VSO 

benyttes82. 

 

Grundlaget for AM-bidraget er virksomheden skattemæssige overskud fratrukket det beregnede 

kapitalafkast og tillagt rentekorrektion og overførsler fra konto for opsparet overskud med tillæg af 

den virksomhedsskat, opsparet overskud er opsparet med83. 

 

 

Bidrag til pensionsindbetalinger fragår ikke i grundlaget i lighed med PSL84. 

 

Kapitalafkast fratrækkes opgørelsen, da den som tidligere beskrevet flyttes til kapitalindkomst, og 

ligeledes tillægges rentekorrektion, da den tillægges den personlige indkomst. 

 

Det opsparede overskud tillægges som tidligere beskrevet også den personlige indkomst, i året 

hvor det indtægtsføres, også her er det den personlige indkomst, der er AM-grundlaget. 
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4.14 Skatteberegningseksempler 

I dette kapitel beregnes, hvorledes slutskatten beregnes for indkomståret 2011. Der tages i første 

omgang udgangspunkt i overskudsdisponeringen i kapitel 4.12.1, hævet tilpas. 

 

Beregningen ser således ud: 
              

        
 

    

  Virksomhed:           

  Resultat før renter     1.100.000     

  Renteindtægter     0     

  Renteomkostninger     -100.000     

        1.000.000     

              

  Faktisk overførsel i året     -700.000     

  Beregnet kapitalafkast i året     50.000     

              

  Indkomstopgørelse:           

  Personlig indkomst (PI):           

  Resultat af virksomhed   1.000.000       

  Kapitalafkast   -50.000       

  Opsparet overskud   -400.000 550.000     

  Indskud på ratepension     -35.000     

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%     -44.000     

        471.000     

              

  Kapitalindkomst (KI):           

  Kapitalafkast     50.000     

        50.000     

              

  Ligningsmæssige fradrag (LF):           

  Fagligt kontingent     -4.500     

  Beskæftigelsesfradrag     -13.600     

        -18.100     

              

  Skattepligtig indkomst (SI):     502.900     

              

  Virksomhedsindkomst     400.000     

              

              

  Skatteberegning:           

  Bundskat af PI, 3,64% x (PI + positiv KI)     18.964     

  Topskat af PI, 15% x (PI - 389.900)     12.165     

  Topskat af KI, 15% x (KI > 40.000)     1.500     

  Sundhedsbidrag, 8% x SI     40.232     

  Kommuneskat, 26,1% x SI     131.257     

  Kirkeskat, 1,08% x SI     5.431     

  Virksomhedsskat, 25%     100.000     

  Skatteværdi af personfradrag     -16.654     

  Nedslag topskat PI, 1,24% x (PI-389.900)     -1.006     

  Nedslag topskat KI, 5,24% x (KI > 40.000)     -524     

        291.365     

              

  Arbejdsmarkedsbidrag     44.000     

              

  Sum af skatter og AM-bidrag     335.365     

              

Figur 4.14.1 – Slutskatberegning VSO ”Hævet tilpas” – Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående beregning viser en slutskatteberegning for en overskudsdisponering, hvor der 

opspares overskud, og der er kapitalafkast, som det ses af beregningen, fratrækkes begge dele fra 

den personlige indkomst og dermed også AM-grundlaget. 
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Nede i selve skatteberegningen ses det, at der betales en acontoskat af virksomhedsindkomsten 

på 25%. 

 

For alternative slutskatberegninger efter reglerne i VSO, henvises der til bilag 3 og 4. 

 

Bilag 3: 

I bilag 3 optimeres til topskat. 

Optimering til topskat kan foretages, da den personlige indkomst ikke overstiger 

topskattegrundlaget. Derfor foretages der en hensættelse til senere hævning, således at den 

personlige indkomst kommer op til topskattegrundlaget.   

Som tidligere beskrevet kan hensat til senere hævning i efterfølgende indkomstår hæves uden, at 

der skal svares skat af hævningen. 

Der er i beregningen et overskud på kr. 600.000. Der hæves kr. 150.000, og der er et kapitalafkast 

på kr. 50.000. 

Afstemningen af hævningerne kommer til at se således ud: 

 

Faktisk overf. 150.000 24.755 Virksomhedsskat 

Hensat til senere hævning 375.736 50.000 Kapitalafkast 

  
450.981 Personlig indkomst 

 
525.736 525.736 

  

Man har i dette tilfælde valgt at blive beskattet af kr. 375.736, man ikke ”havde behøvet”, som 

personlig indkomst. Man kunne have valgt at opspare til konto for opsparet overskud i stedet for 

med betaling af en acontoskat. Det ville i dette indkomstår give en lavere skattebetaling, men man 

ville derimod heller ikke have kr. 375.736, der kunne hæves skattefrit næste indkomstår.  

Havde man opsparet, skulle der ske endelig beskatning ved hævning, og er man i hæveåret i 

topskat, skulle der betales topskat. Her optimeres til topskat, således at der ikke betales topskat 

hverken nu eller ved hævningen. 

 

 

Bilag 4: 

I bilag 4 er en beregning, hvor der hæves på konto for opsparet overskud samt på 

indskudskontoen. 

 

Det er i denne beregning antaget, at der primo var opsparet overskud på kr. 600.000 inkl. skat på 

25%. Indskudskontoen var primo kr. 1.500.000. 

 

Da virksomhedens overskud kun er kr. 50.000, hvilket kapitalafkastet også er, og der er hævet kr. 

700.000, ser afstemningen af hævningerne således ud: 

 

 

Faktisk overf. 
 

700.000 
 

-150.000 
50.000 

Virksomhedsskat 
Kapitalafkast 

   
600.000 Hævet opsparet overskud 

   
200.000 Hævet på indskudskonto 

  
700.000 700.000 
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Dette giver tilsammen en personlig indkomst af virksomheden på kr. 600.000, hvilket svarer til det 

hævede overskud inkl. skat. Den tidligere betalte acontoskat på kr. 150.000 godtgøres, som det 

også ses i skatteberegningen. 

 

Som det fremgår, af ovennævnte skatteberegninger, er det meget individuelt fra selvstændig 

erhvervsdrivende til selvstændig erhvervsdrivende, hvilken overskudsdisponering der er den 

bedste. Derudover skal der kalkuleres med forventninger til fremtiden, når der foretages 

overskudsdisponering. 

 

4.15 Fejl i beregning af kapitalafkastsats 

SKAT fandt omkring juli 2011 ud af, at der for indkomstårene 2000 til 2010 var beregnet en forkert 

kapitalafkastsats. 

 

I december 2011 blev så udsendt et styresignal, til hvordan denne fejl rettes op igen.  

Styresignal gennemgås i dette kapitel, og der foretages en vurdering af måden SKAT håndterer 

fejlberegningen på. 

 

Som beskrevet i kapitel 4.6.3 beregning af kapitalafkast beregnes kapitalafkastsatsen ud fra et 

simpelt gennemsnit af en af Fondsbørsen dagligt opgjort effektiv obligationsrente for de første 6 

måneder af det indkomstår, der svarer til kalenderåret85. 

Den effektive obligationsrente skal opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i 

åbne serier86. Det er det, der ikke har været opgjort korrekt. Der er kun blevet benyttet obligationer 

med en restløbetid på 15 år eller derover. 

 

Følgende tabel kan sættes op over differencen i afkastsatsen: 

 

  Indkomstår Offentlig- Korrekt Difference   

    gjort sats sats     

  2000 6% 5% 1% point   

  2001 6% 5% 1% point   

  2002 6% 4% 2% point   

  2003 5% 3% 2% point   

  2004 5% 3% 2% point   

  2005 4% 2% 2% point   

  2006 4% 3% 1% point   

  2007 4% 4% Ingen   

  2008 5% 4% 1% point   

  2009 4% 3% 1% point   

  2010 4% 2% 2% point   

Figur 4.15.1 – Fejl i kapitalafkastsats – Inspiration fra styresignal fra SKAT 

 

På trods af at det som udgangspunkt ikke er muligt at genoptage selvangivelsen tilbage fra 2000 

og frem til 2007, gøres der i dette tilfælde en undtagelse. 

Den selvstændige erhvervsdrivende kan påberåbe sig den fejlagtige kapitalafkastsats, da den 

selvstændige erhvervsdrivende ikke har haft mulighed for at vide, at satsen var beregnet forkert. 

                                                           
85

 VSL § 9. 
86

 Styresignal – Genoptagelse af ansættelser som følge af at kapitalafkastsatsen har været fastsat for højt. 
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Dette betyder, at der ikke vil ske genoptagelse af ansættelserne i de tilfælde, hvor det har været til 

fordel for den selvstændige erhvervsdrivende, at satsen har været for høj. 

 

Har den forhøjede sats gjort, at den selvstændige erhvervsdrivende er blevet stillet dårligere, det 

vil typisk være selvstændige erhvervsdrivende med rentekorrektion, vil SKAT automatisk ændre 

årsopgørelsen for de gældende år. 

 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende i indkomstår både har haft rentekorrektion og 

kapitalafkast, vil begge beregninger blive med den korrekte afkastsats. Dette vil kun blive foretaget 

automatisk af SKAT, såfremt det er til fordel for den selvstændige erhvervsdrivende. 

 

SKAT giver også mulighed for omvalg af regler til beskatning. Hvis der er benyttet VSO eller KAO, 

vil der være mulighed for omvalg til PSL eller KAO/VSO, alt efter hvad der er benyttet. 

Selvstændige erhvervsdrivende, der har benyttet PSL kan ikke vælge om til VSO eller KAO, da 

fristen for dette er overskredet. 

Det ville heller ikke give mening at foretage et omvalg fra PSL på baggrund af lavere 

kapitalafkastsats, da der ikke er kapitalafkast i PSL. 

 

Vurdering ved anvendelse i KAO: 

Det vurderes ikke, at der som udgangspunkt er behov for genoptagelse, ved anvendelse af KAO, 

da det blot ville medføre et lavere kapitalafkast, og det ville stille den erhvervsdrivende dårligere 

end den eksisterende årsopgørelse.  

 

Vurdering ved anvendelse af VSO: 

Ved anvendelse af VSO giver det derimod i tilfælde med kun rentekorrektion eller mere 

rentekorrektion end kapitalafkast god mening at genoptage selvangivelse for de berørte 

indkomstår. 

 

Det vurderes dog underligt, at SKAT ikke giver mulighed for ændring af overskudsdisponeringer, 

da en ændring i et indkomstår kan have effekt på efterfølgende indkomstårs 

overskudsdisponeringer. 

 

Det vurderes, at SKAT isoleret kun ser på hvert enkelt indkomstår, da de giver mulighed for 

ændring fra VSO til enten PSL eller KAO. 

 

Hvis der eksempelvis i indkomståret 2000 er rentekorrektion, og der er optimeret til topskat, er der i 

denne optimering taget højde for en forkert beregnet rentekorrektion. Når rentekorrektionen nu ved 

genoptagelsen bliver 1% point lavere vil det medføre, at der kunne have været hensat mere til 

senere hævning ved optimering til topskat efter korrekt beregning. 

Det kan have indflydelse på senere indkomstårs overskudsdisponering, da hensat til senere 

hævning primo er en del af hæverækkefølgen og derved ville kunne ændre den 

overskudsdisponering der er foretaget. 

 

Jeg vurderer derfor, at alle års overskudsdisponeringer og beregning af evt. rentekorrektion burde 

gennemgås for selvstændige erhvervsdrivende i denne situation. 
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Det vurderes, at SKAT tager ”den lette udvej” ved at isolere hvert enkelt indkomstår og ikke se på 

det samlede billede.  

 

4.16 Underskud 

Behandling af underskud i VSO er fastlagt efter VSL § 13. 

 

Hvis der tidligere år har været opsparet overskud, modregnes underskud først i dette87. 

Kan hele underskuddet ikke indeholdes i opsparet overskud, eller har der ikke tidligere været 

foretaget opsparing, modregnes der i positiv kapitalindkomst88 og dernæst i personlig indkomst, 

lige meget om den personlige indkomst bliver negativ herefter89. Til negativ personlig indkomst 

benyttes almindelige underskudsregler som beskrevet i kapitel 3.6. 

 
          

  Virksomheden       

  Konto for opsparet overskud ex. skat (25%), primo   50.000   

  Skattepligtigt resultat i virksomhed   -500.000   

          

  Skattepligtigt resultat i virksomhed   -500.000   

  Hævet opsparet overskud, inkl. skat   66.667   

  Årets skattepligtige underskud   -433.333   

          

          

  Personlig indkomst       

  Årets skattepligtige underskud   -433.333   

  Modregning i positiv kapitalindkomst   50.000   

      -383.333   

          

  Kapitalindkomst       

  Renter, privat   50.000   

  modregning, underskud i virksomhed   -50.000   

      0   

          

  Skattepligtig indkomst   -383.333   

          

  Skatteberegning:       

  Grøn check   -1.300   

  Virksomhedsskat   -16.667   

      -17.967   

          

  Arbejdsmarkedsbidrag   0   

          

  Sum af skatter og AM-bidrag   -17.967   

          

Figur 4.16.1 – Underskud – Egen tilvirkning. 

 

Som det ses af ovenstående, modregnes tidligere års opsparet overskud i underskuddet, inden der 

overføres til personlig indkomst, hvorefter der modregnes i positiv kapitalindkomst. 

 

 

  

                                                           
87

 VSL § 13, stk. 1. 
88

 VSL § 13, stk. 2. 
89

 VSL § 13, stk. 3. 
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4.17 Overgang til Personskatteloven eller Kapitalafkastordningen 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende ønsker at ændre til beskatningsreglerne i PSL og 

KAO, kan dette have nedenstående konsekvenser. 

 

Intet opsparet overskud 

Der kan uden konsekvenser skiftes til PSL eller KAO. 

 

Med opsparet overskud 

Hvis der i virksomheden er opsparet overskud, og den skattepligtige erhvervsdrivende ønsker at 

ændre anvendelsen af VSO til enten PSL eller KAO, skal konto for opsparet med tillæg af den 

dertilhørende virksomhedsskat medregnes den personlige indkomst i indkomståret, efter det 

seneste indkomstår VSO blev anvendt90. 

 

 

4.18 Ophør af virksomhed 

Hvis der helt eller delvist ophøres virksomhed, hvor VSO anvendes, skal reglerne i VSL kapitel 5 

benyttes. 

 

Som udgangspunkt skal konto for opsparet overskud medregnes til den personlige indkomst det 

indkomstår, hvor der afstås eller ophøres. Hvis den regnskabsmæssige opdeling mellem 

virksomhedsøkonomi og privatøkonomi opretholdes, kan VSO anvendes indkomståret ud. Dette 

betyder, at afståelsessummen indgår i VSO. Konto for opsparet overskud skal først tillægges den 

personlige indkomst i det efterfølgende år, hvis VSO anvendes fuldt ud hele indkomståret, der 

afstås91. 

 

Såfremt der i det efterfølgende indkomstår påbegyndes ny virksomhed, fortsættes anvendelsen af 

VSO blot. Der skal derved ikke ske slutopgørelse af konto for opsparet overskud92. 

 

Afstås der kun delvist, hvilket vil sige en virksomhed, der kan adskilles fra de andre, der indgår i 

VSO, vil salgssummen indgå i VSO93. 

 

 

  

                                                           
90

 VSL § 15b, stk. 1. 
91

 VSL § 15, stk. 1 og VSL § 15b, stk. 1. 
92

 VSL § 15, stk. 2. 
93

 VSL § 15, stk. 3. 
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4.19 Resume 

Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at benytte reglerne i VSO.  

I VSO benyttes reglerne i VSL afsnit I med tillæg af de almindelige regler i PSL til 

skatteberegningen. 

 

Ved benyttelsen af VSO er der krav om, at der er en opdeling mellem virksomhedsøkonomi og 

privatøkonomi. 

 

Indkomstopgørelsen opdeles i samme grupper som ved benyttelse af reglerne i PSL, nemlig 

personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. 

 

Skatteberegningen foretages efter samme principper som ved benyttelse af PSL. 

 

Ved opstart af VSO skal der opgøres en indskudskonto. Dette er alle virksomhedens 

erhvervsmæssige aktiver fratrukket virksomhedens gæld. Er indskudskontoen negativ, kan den 

sættes til kr. 0, såfremt det kan dokumenteres, at alt den indskudte gæld er erhvervsmæssig. 

Indskudskontoen reguleres efterfølgende indkomstår, kun via indskud og hævninger. 

 

Der opgøres ligeledes et kapitalafkastgrundlag. Dette opgøres primo og ultimo hvert indkomstår. 

Som summen af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver fratrukket virksomhedens gæld. 

Der er ikke mulighed for at nulstille kapitalafkastgrundlaget, såfremt det er negativt. 

 

Af det positive kapitalafkastgrundlag primo beregnes et kapitalafkast på 2% i 2011 af 

kapitalafkastgrundlaget. 

Dette kapitalafkast fragår den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Dette betyder, 

at der som minimum ”spares” 8% af kapitalafkastet i AM-bidrag. 

Er der negativ nettokapitalindkomst eller positiv nettokapitalindkomst under kr. 40.000, ”spares” der 

også på beregningen af bund- og topskat. 

 

I VSO er indbygget en mekanisme, som omtales ”Den selvkontrollerende effekt” som er til for at 

minimere den selvstændige erhvervsdrivendes lyst til at indskyde privat gæld i VSO. 

Den selvkontrollerende effekt reducerer det beregnede kapitalafkast, således at der ikke gives 

100% fradrag for private renter. Det skal dog nævnes, at den selvkontrollerende effekt kun virker, 

hvis kapitalafkastsatsen er den sammen som renten for den private gæld. 

 

Er der i VSO en negativ indskudskonto, skal der beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektion 

beregnes med samme sats som kapitalafkastet. Den beregnede rentekorrektion fratrækkes 

kapitalindkomsten og tillægges den personlige indkomst. 

Rentekorrektionen beregnes af den største talmæssige negative værdi af indskudskontoen primo 

eller ultimo. Rentekorrektionen begrænses af den største talmæssige negative værdi af 

kapitalafkastgrundlaget primo eller ultimo. Den beregnede rentekorrektion kan ikke blive større end 

virksomhedens nettorenteomkostninger. 

 

I VSO er der to forskellige muligheder for konjunkturudligning. 

Den ene er opsparing af overskud med en acontoskat, som beregnes på baggrund af 

selskabsskatteprocenten. Årets opsparing beregnes i overskudsdisponeringen og er det 
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skattepligtige overskud fratrukket årets hævninger og årets kapitalafkast. Dette beløb fratrækkes 

en acontoskat på 25%, og restbeløbet er opsparet overskud. Den personlige indkomst ville i dette 

tilfælde ”kun” være årets hævninger og ikke årets skattepligtige resultat. 

I fremtidige indkomstår vil der så være mulighed for at hæve på denne konto for opsparet 

overskud. I år hvor der hæves, tillægges det hævede opsparede overskud tillagt den til 

dertilhørende acontoskat, den personlige indkomst, og den tidligere betalte acontoskat godtgøres i 

slutskatten. 

 

Den anden mulighed for konjunkturudligning er hensat til senere hævning. 

Dette er en mulighed hvor den selvstændige erhvervsdrivende bliver beskattet af mere end 

”nødvendigt”. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har en personlig indkomst under 

topskattegrundlaget, kan han sætte sin personlige indkomst op til topskattegrundlaget, og det, han 

så sætter den personlige indkomst op med, kan han efterfølgende indkomstår hæve skattefrit, da 

der er betalt skat heraf. 

 

I VSO er der en fastsat hæverækkefølge, som skal overholdes. Den giver årets hævninger 

forskellige klasser med forskellig beskatning. Dette betyder bl.a., at det sidste, der hæves på i 

VSO, er indskudskontoen. 

 

Ønsker den selvstændige erhvervsdrivende at overgå til enten PSL eller KAO, kan dette ske uden 

konsekvenser, såfremt der ikke er opsparet overskud i VSO. Er der opsparet overskud i VSO, skal 

dette tillægges den personlige indkomst tillagt den dertilhørende acontoskat i det efterfølgende 

indkomstår, efter VSO senest blev anvendt. 
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5.0 Kapitalafkastordningen 

5.1 Skattelovgivning 

KAO’s formål var oprindeligt at være en forenkling af VSO uden opsparingsmulighed. 

Opsparingsmuligheden blev senere indført. 

 

KAO er i lighed med VSO en valgfri ordning, der kan vælges i stedet for beskatning efter PSL eller 

VSO. 

 

Vælger den selvstændige erhvervsdrivende at blive beskattet efter reglerne i KAO, anvendes 

reglerne i VSL afsnit II. 

 

VSL afsnit II består af kapitel 7a. Dette kapitel omhandler udelukkende anvendelsen af KAO. 

  

Til beregning af skatter, benyttes i tillæg til VSL de almindelige regler i PSL. 

 

5.2 Krav til regnskabsaflæggelse 

KAO kan anvendes af skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed94. 

Det vurderes, at det er samme personkreds, som kan anvende VSO95. Derfor er kravene til 

regnskabsaflæggelse de samme som i kapitel 4.2 omkring VSO. 

 

Det betyder, at der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab, som skal opfylde bogføringslovens 

samt mindstekravsbekendtgørelsens krav. I KAO skal der også foretages opdeling mellem 

virksomhedsøkonomi og privatøkonomi. 

 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende driver flere virksomheder, behandles alle virksomheder 

som en virksomhed under KAO i lighed med VSO. 

 

5.3 Valg af KAO og eventuelt omvalg 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende ønsker beskatning efter reglerne i KAO, skal den 

selvstændige erhvervsdrivende tilvælge dette på selvangivelsen for det pågældende indkomstår i 

lighed med VSO. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende har samme muligheder for omvalg som ved VSO, dvs. senest 

den 30. juni i det andet kalenderår efter det pågældende indkomstår. 

 

 

 

                                                           
94

 VSL § 22,a, stk. 1. 
95

 Den juridiske vejledning C.C.5.3.1.1. 
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5.4 Indkomstopgørelse 

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler med 

de ændringer, der fremgår af PSL. 

 

VSL afsnit II beskriver ikke, hvordan indkomstopgørelsen opgøres, hvorfor den opgøres som ved 

beskatning efter PSL. 

Det, der fremgår af VSL afsnit II, er hvordan der beregnes kapitalafkast. 

 

Ovenstående betyder, at virksomhedens skattepligtige indkomst før renter indgår i den personlige 

indkomst, og virksomhedens renter indgår i kapitalindkomsten. 

 

Derudover giver KAO mulighed for at flytte indkomst fra personlig indkomst til kapitalindkomst, 

mere herom under beregning af kapitalafkast i kapitel 5.5. 

 

KAO giver også mulighed for en form for opsparing. Her hedder det henlæggelse til 

konjunkturudligning. 

Denne henlæggelse fratrækkes den personlige indkomst, og der betales en acontoskat på 25% af 

henlæggelsesbeløbet. Henlæggelsen er tvunget bundet på en konto i et pengeinstitut. 

Ved hævning af denne henlæggelse igen tillægges henlæggelsen den personlige indkomst, og den 

tidligere betalte acontoskat godtgøres i slutskatberegningen for hævningsåret, mere herom i kapitel 

5.6. 

 

5.5 Kapitalafkastgrundlag 

5.5.1 Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

Kapitalafkastet i KAO er et udtryk for en skematisk fradragsret for erhvervsmæssige renter i 

virksomheden. KAO giver ikke 100% fradrag for renteudgifter ud over kapitalafkastet. 

 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indtræden i KAO96 og derefter en gang årligt ultimo 

indkomståret. 

 

Kapitalafkastgrundlaget udgør virksomhedens 100% erhvervsmæssige aktiver97, dog ikke 

nedenstående passive aktiver/investeringer: 

1. Kontante beløb 

2. Fordringer (med undtagelse af varedebitorer) 

3. Aktier eller andre finansielle aktiver 

 

Værdiansættelse af aktiverne sker efter de samme principper som ved opgørelse af 

kapitalafkastgrundlag i VSO, se kapitel 4.6.1. 

 

Delvist erhvervsmæssigt benyttede aktiver indregnes i kapitalafkastgrundlaget med den 

forholdsmæssige andel, der er erhvervsmæssig98.  

                                                           
96

 VSL § 22a, stk. 5. 
97

 VSL § 22a, stk. 5. 
98

 VSL § 22a, stk. 6. 
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Til kapitalafkastgrundlaget medregnes nettoværdien af nedenstående poster, såfremt nettoværdien 

er positiv. 
      

   + Varelager   

   + Varedebitorer   

   -  Varekreditorer   

   + Nettoværdi af igangværende arbejder for fremmed regning   

      Nettoværdi   
      

Figur 5.5.1 – Nettoværdi – Egen tilvirkning. 

 

Som det ses af ovenstående er varekreditorer den eneste gældspost, der medtages i 

kapitalafkastgrundlaget. Årsagen til dette er, at varekreditorer under normale omstændigheder er 

rentefri kredit, hvorfor de ikke skal med i beregningen af kapitalafkast, da kapitalafkastet afspejler 

værdien af de erhvervsmæssige renter, der skal fradrages i den personlige indkomst.  

 

Hvis kapitalafkastgrundlaget er kr. 0 kan den selvstændige erhvervsdrivende fortsat godt benytte 

KAO og dermed reglerne for konjunkturhenlæggelse. Det er derved ikke et krav, at der kan 

beregnes kapitalafkast for at benytte KAO. 

 

5.5.2 Positivt eller negativt kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget kan i KAO kun blive positivt. Dette skyldes, at gæld ikke medtages. Det 

eneste, der kan påvirke kapitalafkastgrundlaget negativt, er varekreditorer, men da de kun indgår i 

nettoværdi-opgørelsen, som sættes til nul, hvis den er negativ, kan kapitalafkastgrundlaget aldrig 

blive negativt. 

 

Det positive kapitalafkastgrundlag kan opgøres som i nedenstående eksempel. 

 
              

  Kapitalafkastgrundlag           

  100% erhvervsmæssig aktiver       750.000   

  Delvist erhvervsmæssige aktier, forholdsmæssigt       150.000   

  Varelager   250.000       

  Varedebitorer   175.000       

  Varekreditorer   -225.000       

  Nettoværdi af igangværende arbejder   50.000   250.000   

  Kapitalafkastgrundlag i alt       1.150.000   

              

Figur 5.5.2 – Kapitalafkastgrundlag – Egen tilvirkning. 
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5.5.3 Beregning af kapitalafkast 

Kapitalafkastgrundlaget ganges med den samme afkastsats som i VSO99. 

 

Ved det kapitalafkastgrundlag, der blev beregnet i kapitel 5.5.3, vil kapitalafkastet blive kr. 23.000, 

se nedenstående beregning. 

 
          

  Kapitalafkast       

  Kapitalafkastgrundlag   1.150.000   

  Kapitalafkastsats   2%   

          

  Kapitalafkast   23.000   

          

Figur 5.5.3.1 – Beregning af kapitalafkast – Egen tilvirkning. 

 

Der er ved beregning af kapitalafkastet i KAO nogle maksimeringer, som kapitalafkastet ikke kan 

overstige. 

 

Kapitalafkastet kan ikke overstige den talmæssige største værdi af100: 

 Positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed 

 Negativ nettokapitalindkomst – alle renter, også private. 

 

I nedenstående skema vises eksempler på, hvordan kapitalafkastet begrænses. 

 
                      

      Resultat   Netto-   Beregnet   Faktisk   

      før renter   kapitalindkomst   kapitalafkast   kapitalafkast   

                      

  Eksempel 1   500.000   -25.000   23.000   23.000   

                      

  Eksempel 2   500.000   -18.000   23.000   18.000   

                      

  Eksempel 3   15.000   -25.000   23.000   15.000   

                      

  Eksempel 4   -10.000   -25.000   23.000   23.000   

                      

  Eksempel 5   500.000   10.000   23.000   23.000   

                      

  Eksempel 6   -10.000   10.000   23.000   0   
                      

Figur 5.5.3.2 – Maksimering af kapitalafkast – Egen tilvirkning. 

 

Som det ses af ovenstående skema i eksempel 4, så anses negativ personlig indkomst for at være 

0. Da den negative nettokapitalindkomst er negativ, er kapitalindkomsten den største talmæssige 

værdi, så på trods af negativ personlig indkomst, beregnes der kapitalafkast. 

 

Det samme gør sig gældende i eksempel 5, hvor der er positiv kapitalindkomst, som så anses som 

værende 0. Dermed er den positive personlige indkomst den største talmæssige værdi. 

 

I eksempel 6, hvor både personlig indkomst og kapitalindkomsten sættes til 0, begrænses 

kapitalafkastet derved også til 0. 
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I lighed med ved VSO fragår kapitalafkastet i den personlige indkomst og tillægges 

kapitalindkomsten101, se skatteberegningen i kapitel 5.8. 

 

Hvis regnskabsperioden for indkomståret er kortere eller længere end 12 måneder, beregnes 

kapitalafkastet forholdsmæssigt102.  

 

5.6 Henlæggelse til konjunkturudligning 

5.6.1 Beregning af henlæggelse 

Selvstændige erhvervsdrivende, der benytter KAO, har som tidligere nævnt mulighed for at 

foretage en henlæggelse til konjunkturudligning. 

Henlæggelsen skal opfylde nedenstående103: 

 Kan højest udgøre 25% af den skattepligtige indkomst før renter 

 Skal minimum udgøre kr. 5.000 

 Der kan ikke foretages henlæggelser samme år, som der indtægtsføres tidligere 

henlæggelser 

 

En henlæggelse fradrages i den personlige indkomst i det år, henlæggelsen foretages104, og fragår 

dermed også i beregningsgrundlaget af AM-bidrag.  

 

Der skal af henlæggelsen beregnes en aconto konjunkturhenlæggelsesskat på 25% af 

henlæggelsen105. Acontoskatteprocenten fastsættes i VSO ved opsparing af overskud, og der 

benyttes samme skatteprocent i KAO. 

 

Der kan ikke henlægges, samt hæves en tidligere henlæggelse, i samme indkomstår106. 

 

Nedenfor ses et eksempel på beregning af konjunkturhenlæggelse. 

 
          

  Henlæggelsesgrundlag       

  Virksomhedens skattepligtige indkomst   475.000   

  Renteudgifter   30.000   

  Renteindtægter   -5.000   

  Henlæggelsesgrundlag i alt   500.000   

          

  Henlæggelse, 25% heraf   125.000   

  Konjunkturudligningsskat, 25%   -31.250   

  Konjunkturhenlæggelse ekskl. skat   93.750   

          

Figur 5.6.1 – Beregning af henlæggelse – Egen tilvirkning. 

 

Henlæggelsesbeløbet ekskl. skat skal indsættes på en bunden konto i et pengeinstitut, dansk eller 

udenlandsk107.  
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Beløbet skal indsættes på kontoen efter udløb af det indkomstår, henlæggelsen vedrører, men 

inden selvangivelsesfristen udløber. Kontoen i pengeinstituttet skal betegnes 

”konjunkturudligningskonto” og bære påtegning om101: 

 Den skattepligtiges navn og adresse 

 Den skattepligtiges personnummer 

 Virksomhedens regnskabsår  

 Henlæggelsesåret 

 

Kontoen skal være en kontantforrentet indlånskonto108. Henlæggelsen er bundet på kontoen i 3 

måneder fra indsættelsesdagen102. 

 

5.6.2 Hævning på konjunkturhenlæggelseskontoen 

En hævet henlæggelse tillægges den skattepligtige erhvervsdrivendes personlige indkomst i det 

år, henlæggelsen hæves109. 

En henlæggelse kan hæves med virkning for indkomståret, såfremt den hæves inden 

selvangivelsesfristen for indkomståret. Henlæggelse kan hæves efter udløbet af indkomståret, hvor 

henlæggelsen foretages, dog senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesåret. Hæves beløbet 

ikke inden udgangen af det 10. indkomstår, tvangshæves det, og medregnes i den personlige 

indkomst102. 

 

Såfremt der er foretaget henlæggelser for mere end et indkomstår, hæves det ældste først. Næste 

indkomstår kan først hæves, når tidligere hensættelser er fuldt indtægtsført102. 

 

Den tidligere betalte konjunkturudligningsskat fradrages i den skattepligtige erhvervsdrivendes 

slutskat for det indkomstår, henlæggelsen hæves110. 

 

Se nærmere omkring henlæggelse og hævning af henlæggelse i kapitel 5.8 

Skatteberegningseksempler. 

 

5.7 AM-bidrag 

I lighed med skatteberegning efter PSL skal der betales et arbejdsmarkedsbidrag på 8%, når KAO 

benyttes111. 

 

Grundlaget for AM-bidraget er virksomhedens skattemæssige overskud før renter fratrukket det 

beregnede kapitalafkast og henlæggelser til konjunkturudligning før beregning af 

konjunkturudligningsskat for henlæggelsesåret. Hæves der af tidligere henlæggelser, tillægges 

henlæggelsen før konjunkturudligningsskat til beregningsgrundlaget112. 
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Bidrag til pensionsindbetalinger fragår ikke grundlaget i lighed med reglerne i PSL113. 

 

5.8 Skatteberegningseksempler 

I dette kapitel illustreres, hvorledes slutskatten beregnes for indkomståret 2011. I nedenstående 

vises en beregning i kolonne 1, hvor der ikke henlægges til konjunkturudligning. I kolonne 2 

foretages en henlæggelse til konjunkturudligning. 

 

Beregningen ser således ud: 
              

      1   2   

  Virksomhed:           

  Resultat før renter   550.000   550.000   

  Renteindtægter   0   0   

  Renteomkostninger   -50.000   -50.000   

      500.000   500.000   

              

  Beregnet kapitalafkast   23.000   23.000   

              

  Indkomstopgørelse:           

  Personlig indkomst (PI):           

  Resultat af virksomhed   550.000   550.000   

  Henlæggelse til konjunkturudligning   0   -137.500   

  Kapitalafkast   -23.000   -23.000   

  Indskud på ratepension   -35.000   -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%   -42.160   -31.160   

      449.840   323.340   

              

  Kapitalindkomst (KI):           

  Renter af virksomhed   -50.000   -50.000   

  Kapitalafkast   23.000   23.000   

      -27.000   -27.000   

              

  Ligningsmæssige fradrag (LF):           

  Fagligt kontingent   -4.500   -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag   -13.600   -13.600   

      -18.100   -18.100   

              

  Skattepligtig indkomst (SI):   404.740   278.240   

              

              

  Skatteberegning:           

  Bundskat af PI, 3,64% x (PI + positiv KI)   16.374   11.770   

  Topskat af PI, 15% x (PI - 389.900)   8.991   0   

  Sundhedsbidrag, 8% x SI   32.379   22.259   

  Kommuneskat, 26,1% x SI   105.637   72.621   

  Kirkeskat, 1,08% x SI   4.371   3.005   

  Konjunkturudligningsskat   0   34.375   

  Skatteværdi af personfradrag   -16.654   -16.654   

  Nedslag topskat PI, 1,24% x (PI-389.900)   -743   0   

      150.355   127.376   

              

  Arbejdsmarkedsbidrag   42.160   31.160   

              

  Sum af skatter og AM-bidrag   192.515   158.536   

              

Figur 5.8.1 – Beregning af slutskat efter KAO – Egen tilvirkning. 
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Det ses, at i kolonne 1 er den personlige indkomst så høj, at der skal betales topskat. Ved 

henlæggelsen i kolonne 2 kommer den personlige indkomst ned under topskattegrundlaget, og der 

betales derfor ikke topskat. Der betales således i stedet 25% i konjunkturudligningsskat. 

Ydermere gør henlæggelsen og den mindre personlige indkomst, at AM-bidraget er noget mindre i 

kolonne 2. 

Som udgangspunkt ses det her, at det samlede skattetilsvar er lavere ved at foretage 

henlæggelsen, men det kræver også likviditet. Da henlæggelsen ekskl. skat, skal overføres til en 

bunden konto. Det er i ovenstående tilfælde kr. 103.125, der skal bindes. 

Haves denne likviditet ikke, kan man være nødsaget til enten at foretage en lavere henlæggelse 

eller betale slutskatten uden at kunne foretage en henlæggelse. 

Hvis der tidligere indkomstår er foretaget en henlæggelse, vises i nedenstående 

beregningseksempel, hvorledes slutskatten ville se ud, hvis denne henlæggelse hæves. 
          

  Virksomhed:       

  Resultat før renter   100.000   

  Renteindtægter   0   

  Renteomkostninger   -50.000   

      50.000   

          

  Henlæggelse primo, inklusiv 25% skat   250.000   

  Beregnet kapitalafkast   23.000   

          

  Indkomstopgørelse:       

  Personlig indkomst (PI):       

  Resultat af virksomhed   100.000   

  Henlæggelse til konjunkturudligning   250.000   

  Kapitalafkast   -23.000   

  Indskud på ratepension   -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%   -26.160   

      265.840   

          

  Kapitalindkomst (KI):       

  Renter af virksomhed   -50.000   

  Kapitalafkast   23.000   

      -27.000   

          

  Ligningsmæssige fradrag (LF):       

  Fagligt kontingent   -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag   -12.410   

      -16.910   

          

  Skattepligtig indkomst (SI):   221.930   

          

          

  Skatteberegning:       

  Bundskat af PI, 3,64% x (PI + positiv KI)   9.677   

  Sundhedsbidrag, 8% x SI   17.754   

  Kommuneskat, 26,1% x SI   57.924   

  Kirkeskat, 1,08% x SI   2.397   

  Konjunkturudligningsskat   -62.500   

  Skatteværdi af personfradrag   -16.654   

  Grøn check   -1.300   

      7.298   

          

  Arbejdsmarkedsbidrag   26.160   

          

  Sum af skatter og AM-bidrag   33.458   

          

 Figur 5.8.2 – Beregning af slutskat efter KAO, hævning af henlæggelse – Egen tilvirkning. 
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Som det ses af ovenstående, så godtgøres den tidligere betalte aconto konjunkturudligningsskat i 

slutskatteberegningen. I øvrigt ses det her, at henlæggelsen kommer ud til beskatning under 

topskat, da den personlige indkomst ikke overstiger topskattegrundlaget og er henlæggelsen 

foretaget i et år, hvor der skulle have været betalt topskat. Hvis henlæggelsen ikke havde været 

foretaget, så var der sparet skat ved at foretage henlæggelsen og få den udbetalt i det 

ovenstående indkomstår. 

 

5.9 Underskud 

Hvis der i virksomheden er negativ skattepligtig indkomst før renter, tvinges tidligere års 

henlæggelser hævet til at dække underskuddet, såfremt der tidligere år har været foretaget 

henlæggelser114. 

 

Se nedenstående beregning heraf. 
          

  Virksomhed:       

  Resultat før renter   -450.000   

  Renteindtægter   0   

  Renteomkostninger   -50.000   

      -500.000   

          

  Henlæggelse primo, inklusiv 25% skat   250.000   

  Beregnet kapitalafkast   23.000   

          

  Indkomstopgørelse:       

  Personlig indkomst (PI):       

  Resultat af virksomhed   -450.000   

  Henlæggelse til konjunkturudligning   250.000   

  Kapitalafkast   -23.000   

  Indskud på ratepension   -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%   0   

      -258.000   

          

  Kapitalindkomst (KI):       

  Renter af virksomhed   -50.000   

  Kapitalafkast   23.000   

      -27.000   

          

  Ligningsmæssige fradrag (LF):       

  Fagligt kontingent   -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag   0   

      -4.500   

          

  Skattepligtig indkomst (SI):   -289.500   

          

Figur 5.9.1 – Underskud med tvungen hævning af henlæggelse – Egen tilvirkning. 

 

I ovenstående tilfælde vil den tidligere betalte konjunkturudligningsskat på kr. 62.500 blive udbetalt, 

da der i dette indkomstår ikke skal betales skat, den kan modregnes i. 

 

De yderligere negative beløb i personlig indkomst og skattepligtig indkomst behandles efter 

reglerne i PSL § 13, se kapitel 3.6. 
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Hvis der ikke tidligere år er henlæggelser, der kan dække hele eller dele af underskuddet før 

renter, vil beregningen se således ud. 

 
          

  Virksomhed:       

  Resultat før renter   -450.000   

  Renteindtægter   0   

  Renteomkostninger   -50.000   

      -500.000   

          

  Henlæggelse primo, inklusiv 25% skat   0   

  Beregnet kapitalafkast   23.000   

          

  Indkomstopgørelse:       

  Personlig indkomst (PI):       

  Resultat af virksomhed   -450.000   

  Kapitalafkast   -23.000   

  Indskud på ratepension   -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%   0   

      -508.000   

          

  Kapitalindkomst (KI):       

  Renter af virksomhed   -50.000   

  Kapitalafkast   23.000   

      -27.000   

          

  Ligningsmæssige fradrag (LF):       

  Fagligt kontingent   -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag   0   

      -4.500   

          

  Skattepligtig indkomst (SI):   -539.500   

          

Figur 5.9.2 – Underskud uden henlæggelse – Egen tilvirkning. 

 

I dette tilfælde benyttes også de almindelige regler om underskud i PSL § 13. 

 

5.10 Overgang til Personskatteloven eller Virksomhedsordningen 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende ønsker at ændre til beskatningsreglerne i PSL eller 

VSO, kan dette have nedenstående konsekvenser. 

 

Ingen henlæggelse til konjunkturudligning 

Der kan uden konsekvenser skiftes til PSL eller VSO. 

 

Med henlæggelse til konjunkturudligning 

Hvis der i virksomheden er henlagt til konjunkturudligning, og den skattepligtige erhvervsdrivende 

ønsker at ændre anvendelsen af KAO til VSO, anses henlæggelser vedrørende tidligere år som 

værende indestående på konto for opsparet overskud i VSO115.  

Ønsker den selvstændige erhvervsdrivende at anvende PSL, skal henlæggelserne med tillæg af 

den dertilhørende konjunkturudligningsskat medregnes den personlige indkomst i det seneste 

indkomstår, KAO blev anvendt116. 
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5.11 Ophør af virksomhed 

I lighed med hvis der overgås til andre beskatningsregler, så skal henlæggelserne med tillæg af 

den dertilhørende konjunkturudligningsskat medregnes den personlige indkomst i det seneste 

indkomstår KAO, blev anvendt117. 

 

Der henvises ydermere til kapitel 3.8, da disse regler fra PSL også benyttes i KAO. 
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5.12 Resume 

Kapitel 5 har omhandlet reglerne i Virksomhedsskattelovens afsnit II vedrørende KAO. 

 

KAO blev indført som et ”nemmere” alternativ til VSO, men med en del af samme fordele som ved 

benyttelsen af VSO. 

Disse fordele består i mulighed for konjunkturudligning samt at give 100% fradrag for, hvis ikke alle 

så dele af de erhvervsmæssige renter ved hjælp af kapitalafkastet. 

 

KAO følger som udgangspunkt reglerne i PSL men med mulighed for henlæggelse til 

konjunkturudligning samt mulighed for at flytte noget indkomst fra personlig indkomst til 

kapitalindkomst og dermed mindske beskatningen, som minimum af AM-bidraget. 

 

Kapitalafkastet beregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastgrundlaget opgøres 

som virksomhedens 100% erhvervsmæssigt benyttede aktiver tillagt delvist benyttede aktiver 

forholdsmæssigt. Derefter opgøres en nettoværdi af varelager, varedebitorer, netto igangværende 

arbejder samt varekreditorer. Er denne nettoværdi positiv, tillægges den kapitalafkastgrundlaget. 

Aktiver, der vurderes som passive aktiver, kan ikke medgå i kapitalafkastgrundlaget. 

Kapitalafkastgrundlaget kan ikke blive negativt, da der ikke medgår anden gæld end 

varekreditorer. 

 

Kapitalafkastet beregnes ud fra kapitalafkastgrundlaget med en fastsat sats, der er den samme 

som ved benyttelse af VSO. 

Kapitalafkastet kan højest blive den største talmæssige værdi af den positive personlige indkomst 

og den negative nettokapitalindkomst. 

 

Henlæggelse til konjunkturudligning mod en aconto konjunkturudligningsskat på 25% er en 

mulighed for den selvstændige erhvervsdrivende for at udligne sin indkomst over indkomstårene. 

 

Hensættelsen fratrukket acontoskatten skal indsættes på en bunden konto. Derved er 

henlæggelsen 100% likviditetskrævende. 

Det indkomstår henlæggelsen hæves igen, modregnes den tidligere betalte acontoskat i 

slutskatten. Kan den ikke indeholdes i denne slutskat, udbetales skatten. 

Henlæggelsen skal senest indtægtsføres i det 10. indkomstår, efter henlæggelsen er foretaget. Der 

kan ikke både ske henlæggelse og hævning af henlæggelse i det samme indkomstår.
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6.0 Sammenligning af beskatningsreglerne 

6.1 Væsentligste forskelle 

6.1.1 Rentefradrag 

En af de væsentligste forskelle på de tre forskellige sæt beskatningsregler er behandlingen af 

erhvervsmæssige renteindtægter og renteomkostninger. 

 

Anvendes PSL, behandles renter som kapitalindkomst, hvad enten det vedrører erhverv eller 

privat. I VSO medgår de erhvervsmæssige renter i virksomhedens resultat, som indregnes under 

personlig indkomst. I KAO behandles erhvervsmæssige renter som i PSL, hvor renter er 

kapitalindkomst. 

 

Renteindtægter 

Såfremt virksomheden har nettorenteindtægter vil det, hvis man kun kigger på renterne, bedst 

kunne betales sig at anvende reglerne i PSL eller KAO, da renteindtægterne her behandles som 

kapitalindkomst.  

Anvendes VSO, vil renteindtægter medgå i virksomhedens overskud, som medregnes til den 

personlige indkomst, hvorfor der både skal betales bundskat, topskat og de kommunale skatter af 

renteindtægterne. Derudover medgår de i AM-grundlaget. 

 

I PSL og KAO skal der kun ”betales” kommunale skatter af de erhvervsmæssige renteindtægter, 

hvis den selvstændige erhvervsdrivende har negativ nettokapitalindkomst, hvor renteindtægterne 

mindsker rentefradraget. 

Hvis der er positiv nettokapitalindkomst, skal der også betales bundskat og topskat af positiv 

nettokapitalindkomst over kr. 40.000. 

Der skal ikke betales AM-bidrag, så det spares som minimum samt de første kr. 40.000 i topskat i 

forhold til reglerne i VSO. 

 

Renteomkostninger 

Er der derimod negative nettoerhvervsmæssige renter, kan reglerne i VSO bedst benyttes, da de 

giver 100% fradrag for renteomkostninger. 

Dette skyldes, at renterne fragår i den personlige indkomst, som har det største skattetræk i 

forhold til reglerne i PSL og KAO, hvor der ikke er fradrag ved beregningen af bundskat og topskat, 

samt ved beregningen af AM-bidrag. 

 

Forskellen mellem PSL og KAO beskrives nærmere under kapitalafkast i kapitel 6.1.2. 

 

6.1.2 Kapitalafkast 

Som forlængelse af ovenstående kapitel omkring rentefradrag, kan kapitalafkastet i KAO ses som 

en kompensation for det ”manglende” rentefradrag for erhvervsmæssige renteomkostninger. 

Det beregnede kapitalafkast fradrages i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten, 

hvorfor beskatningsprocenten bliver mindre end kapitalafkastet, og der skal ikke betales AM-bidrag 

af det beløb. 
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I KAO kan kapitalafkastet ikke overstige den talmæssige største værdi af negativ 

nettokapitalindkomst i alt, både virksomheden og privat eller positiv personlig indkomst fra 

virksomheden. 

Kapitalafkastet beregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget, der opgøres som virksomhedens 

aktiver primo indkomståret, se kapitel 5.5. 

 

Kapitalafkastet kan udover, at give fradrag for erhvervsmæssige renteomkostninger anses for at 

være en forrentning af den investerede kapital, som den selvstændige har sat i virksomheden, 

frem for at sætte pengene i passive investeringer. 

 

I VSO beregnes der ligeledes et kapitalafkast. Selve det beregnede kapitalafkast behandles på 

samme måde som i KAO, hvor det fragår den personlige indkomst og tilgår kapitalindkomsten. 

Måden hvorpå kapitalafkastgrundlaget opgøres på, er anderledes i VSO end i KAO. I VSO fragår 

også gælden i kapitalafkastgrundlaget, hvilket gør kapitalafkastet mindre, se kapitel 4.6. 

Det mindre kapitalafkast hænger sammen med, at der i VSO gives 100% fradrag for renteudgifter. 

Det vil sige, at kapitalafkastet kun skal ses som en forrentning af investeret kapital og ikke som 

kompensation for erhvervsmæssige renteomkostninger som i KAO. 

I VSO kan kapitalafkastet ikke overstige årets positive resultat. 

 

I VSO er der også en mekanisme, der går den modsatte vej af kapitalafkastet, nemlig 

rentekorrektionen, som tillægges den personlige indkomst og fratrækkes kapitalindkomsten. 

Rentekorrektion opstår som beskrevet i kapitel 4.7 i to situationer. Den ene er hvor der hæves og 

indskydes på indskudskonto i samme indkomstår, og den anden hvis der er en negativ 

indskudskonto og et negativt kapitalafkastgrundlag. 

 

I PSL er der ikke noget kapitalafkast eller tilsvarende. Denne fordel med at ”flytte” indkomst fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst kan kun benyttes, såfremt reglerne i VSO eller KAO 

benyttes.  

 

6.1.3 Krav til regnskab 

Ligegyldigt om den selvstændige erhvervsdrivende anvender PSL, VSO eller KAO, skal 

bogføringsloven samt mindstekravsbekendtgørelsen overholdes. 

 

I PSL er der ikke krav til det skattemæssige regnskab. 

 

I VSO er der derimod krav til at adskille privatøkonomien fra virksomhedsøkonomien. I det 

skattemæssige regnskab skal opgøres indskudskonto, kapitalafkastgrundlag samt konto for 

opsparet overskud. 

 

I KAO er der samme krav som ved anvendelse af VSO. I stedet for indskudskonto og konto for 

opsparet overskud skal der i KAO opgøres specifikation af konjunkturhenlæggelserne. Der skal i 

begge tilfælde opgøres kapitalafkastgrundlag. 

 

Den største administrative forskel mellem PSL, VSO og KAO er opdelingen mellem 

privatøkonomien og virksomhedsøkonomien. 
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Det ovenstående bevirker også, at VSO er mere administrativ tung end PSL. På mellemdistancen 

ligger KAO. Dette var i hvert fald argumentet ved oprettelsen af KAO. Det kan dog diskuteres, om 

der er stor forskel på den administrative byrde mellem VSO og KAO. 

 

Som udgangspunkt vurderes det dog, at det ikke er administrationen, der afgør valget af 

beskatningsform, da det ikke er det største problem at tilrettelægge bogføringen, således at 

privatøkonomien og virksomhedsøkonomien er adskilt, samt opgørelsen af diverse konti i VSO og 

KAO. 

 

6.1.4 Udjævning af indkomst over indkomstår 

I PSL er der ingen mulighed for at udjævne årets indkomst udover fremtidige indkomstår. I PSL 

sker beskatningen altid på baggrund af dette indkomstårs over- eller underskud. 

 

I KAO er der mulighed for at foretage henlæggelse til konjunkturudligning. Der er som beskrevet i 

kapitel 5.6 mulighed for at henlægge 25% af overskud før renter. 

Henlæggelsen fragår i årets personlige indkomst, og der betales en aconto 

konjunkturudligningsskat på 25% svarende til selskabsskatteprocenten. 

 

Konjunkturhenlæggelsen kan hæves i efterfølgende indkomstår, f.eks. i indkomstår hvor resultatet 

er lavere end normalt. Den hævede henlæggelse tillægges i hævningsåret den personlige 

indkomst. Hvis resultatet i det indkomstår, henlæggelsen hæves, er lavere end det år, 

henlæggelsen blev foretaget, kan henlæggelsen hæves til en lavere skat. Den tidligere betalte 

konjunkturudligningsskat modregnes i slutskatten det år, henlæggelsen hæves. 

 

Konjunkturhenlæggelsen skal hæves senest det 10. indkomstår efter henlæggelsen er foretaget. 

Der skal i alle 10 indkomstår vælges KAO som beskatningsregler. 

 

I VSO er der flere forskellige måder at foretage en udjævning af indkomsten over indkomstårene. 

Den ene måde minder om konjunkturhenlæggelse i KAO. Det er opsparet overskud. Det er dog 

ikke en procentdel af overskud før renter som i KAO der kan opspares. I VSO er det afhængigt af 

årets hævninger, se kapitel 4.9. 

Årets opsparing fragår i den personlige indkomst, og der betales en acontoskat på 25% i lighed 

med KAO. 

Tilsvarende tillægges det igen den personlige indkomst, det indkomstår opsparingen hæves igen, 

og acontoskatten modregnes i slutsskatten. Der er ikke krav om, hvornår en opsparing skal hæves 

igen, så længe der fortsat hvert år vælges beskatning efter VSO. 

 

En anden måde at udjævne indkomsten i VSO er efter begrebet ”hensat til senere hævning”, som 

beskrives i kapitel 4.12. 

Ved hensættelse til senere hævning, beskattes man i indeværende indkomstår af mere, end 

indkomsten kræver. Den merbeskatning, der foretages gør, at man i efterfølgende indkomstår kan 

hæve det beskattede beløb, uden der skal ske beskatning. 

Dette kan være hensigtsmæssigt i år, hvor indkomsten er lav, så kan der optimeres til topskat, 

således at indkomsten sættes til at være lige under topskattegrænsen. Kommer man så over 
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topskattegrænsen næste indkomstår, kan der hæves penge ud til privatøkonomien uden 

beskatning. 

 

Ovenstående viser, at der er muligheder i KAO for udjævning af indkomsten over indkomstår i 

modsætning til PSL, hvor der ingen mulighed er. I VSO er der flere muligheder for udjævning. Det 

skal dog også ses, at den administrative byrde bliver en anelse større i både KAO og VSO ved 

anvendelse af disse muligheder, men gevinsten i slutskatten kan muligvis være det værd. 

 

6.1.5 Overgang til andre beskatningsregler 

Ved overgang fra PSL til enten VSO eller KAO er der ingen skattemæssige konsekvenser. 

Dette skyldes, at der i PSL ikke er mulighed for at foretage disponeringer, der påvirker fremtidige 

indkomstår. 

 

Ved overgang fra VSO til enten PSL eller KAO skal konto for opsparet overskud tillagt den 

dertilhørende acontoskat tillægges den personlige indkomst senest det første indkomstår efter endt 

anvendelse af VSO. 

 

Ved overgang fra KAO til PSL skal henlæggelser til konjunkturudligning med tillæg af 

konjunkturudligningsskat tillægges den personlige indkomst senest det sidste indkomstår, KAO 

anvendes. 

Overgås der fra KAO til VSO, anses henlæggelser som værende opsparet overskud med den 

konjunkturudligningsskat, der er betalt som værende acontoskatten vedrørende opsparet 

overskud. 

 

Det kan dermed give anledning til en del overvejelser, hvorledes der tidligere indkomstår har været 

disponeret, før der foretages valg af nye beskatningsregler, da det kan medføre en del 

”slutbeskatning” af tidligere års disponeringer. 

 

6.2 Skatteberegning hvor der ikke foretages opsparing eller henlæggelse 

I dette kapitel beregnes slutskatten for et indkomstår, hvor der ses bort fra mulighederne i VSO og 

KAO for at foretage opsparing og henlæggelser. 

Derfor antages, det at hele årets overskud jf. nedenstående boks er hævet. 

 
          

  Skattemæssigt overskud:       

          

  Resultat før renter   680.000   

  Renteindtægter   0   

  Renteomkostninger   -80.000   

  Skattemæssigt resultat   600.000   

          

Figur 6.2.1 – Opgørelse af skattemæssigt overskud i virksomhed – Egen tilvirkning. 
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Det beregnede kapitalafkast i både VSO og KAO ses i nedenstående boks. 

 
              

  Kapitalafkastgrundlag   VSO   KAO   

              

  Ejendom   1.200.000   1.200.000   

  Driftsmidler   525.000   525.000   

  Varelager   100.000   100.000   

  Varedebitorer   150.000   150.000   

  Gæld til realkreditinstitut   -1.200.000   0   

  Gæld til kreditinstitutter   -155.000   0   

  Varekreditorer   -200.000   -200.000   

  Anden gæld   -75.000   0   

  Hensat til senere hævning primo   0   0   

  Kapitalafkastgrundlag i alt   345.000   1.775.000   

              

  Beregnet kapitalafkast   6.900   35.500   

              

Figur 6.2.2 – kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast – Egen tilvirkning. 

 

Ovenfor illustreres forskellen på beregningen af kapitalafkastgrundlaget i henholdsvis VSO og 

KAO. Nettoværdien af varelager, varedebitorer og varekreditorer er kr. 50.000. Derfor medtages de 

i kapitalafkastgrundlaget for KAO. 

 
                    
        PSL   VSO   KAO   

  Indkomstopgørelse:                 
  Personlig indkomst (PI):                 
  Resultat af virksomhed     680.000   600.000   680.000   
  Kapitalafkast     0   -6.900   -35.500   
  Indskud på ratepension     -35.000   -35.000   -35.000   
  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%     -54.400   -47.448   -51.560   

        590.600   510.652   557.940   

                    
  Kapitalindkomst (KI):                 
  Kapitalafkast     0   6.900   35.500   
  Kapitalindkomst fra virksomhed     -80.000   0   -80.000   

        -80.000   6.900   -44.500   

                    
  Ligningsmæssige fradrag (LF):                 
  Fagligt kontingent     -4.500   -4.500   -4.500   
  Beskæftigelsesfradrag     -13.600   -13.600   -13.600   

        -18.100   -18.100   -18.100   

                    
  Skattepligtig indkomst (SI):     492.500   499.452   495.340   

                    
                    
  Skatteberegning:                 

  
Bundskat af PI, 3,64% x (PI + 
positiv KI)     21.498   18.839   20.309   

  Topskat af PI, 15% x (PI - 389.900)     30.105   18.113   25.206   
  Sundhedsbidrag, 8% x SI     39.400   39.956   39.627   
  Kommuneskat, 26,1% x SI     128.543   130.357   129.284   
  Kirkeskat, 1,08% x SI     5.319   5.394   5.350   
  Skatteværdi af personfradrag     -16.654   -16.654   -16.654   

  
Nedslag topskat PI, 1,24% x (PI-
389.900)     -2.489   -1.497   -2.084   

        205.722   194.508   201.038   

                    
  Arbejdsmarkedsbidrag     54.400   47.448   51.560   

                    
  Sum af skatter og AM-bidrag     260.122   241.956   252.598   

                    

Figur 6.2.3 – Sammenlignende beregning uden opsparing m.v. – Egen tilvirkning. 
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Som det ses af figur 6.2.3, ville det i den illustrerede situation give det laveste skattetilsvar at 

benytte VSO og det største skattetilsvar at benytte PSL. 

Årsagen til, at VSO er det sæt beskatningsregler med det laveste skattetilsvar, er at der opnås fuldt 

fradrag for renteudgifterne i modsætning til PSL og KAO, hvor renterne er kapitalindkomst. 

 

Yderligere skyldes det, det beregnede kapitalafkast i VSO. På trods af at kapitalafkastet er større i 

KAO, opvejer det ikke rentefordelen i VSO, og dermed bliver kapitalafkastet en yderligere fordel i 

VSO. 

 

Disse to forhold vedrørende rentefordel og kapitalafkast gør, at den personlige indkomst er lavest i 

VSO og dermed giver det laveste AM-bidragsgrundlag, samt det laveste grundlag for bundskat og 

topskat på trods af, at der i VSO er positiv kapitalindkomst. 

Selvom VSO giver den højeste skattepligtige indkomst grundet det lavere AM-bidrag og dermed 

højere sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat, opvejes det af det lavere AM-bidrag og den lavere 

bundskat og i særdeleshed lavere topskat. 
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6.3 Skatteberegning hvor der foretages opsparing eller henlæggelse 

I dette kapitel beregnes slutskatten for et indkomstår, hvor mulighederne i VSO og KAO for at 

foretage opsparing og henlæggelser anvendes. 

Der tages udgangspunkt i samme tal som i kapitel 6.2, dog er hele årets overskud ikke hævet men 

kun kr. 300.000. 

 

Beregningen af slutskatten ser således ud: 
                    

        PSL   VSO   KAO   

  Indkomstopgørelse:                 

  Personlig indkomst (PI):                 

  Resultat af virksomhed     680.000   600.000   680.000   

  Kapitalafkast     0   -6.900   -35.500   

  Opsparet overskud     0   -400.000   0   

  Henlæggelse til konjunkturudligning     0   0   -170.000   

  Indskud på ratepension     -35.000   -35.000   -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8%     -54.400   -15.448   -37.960   

        590.600   142.652   401.540   

                    

  Kapitalindkomst (KI):                 

  Kapitalafkast     0   6.900   35.500   

  Kapitalindkomst fra virksomhed     -80.000   0   -80.000   

        -80.000   6.900   -44.500   

                    

  Ligningsmæssige fradrag (LF):                 

  Fagligt kontingent     -4.500   -4.500   -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag     -13.600   -6.720   -13.600   

        -18.100   -11.220   -18.100   

                    

  Skattepligtig indkomst (SI):     492.500   138.332   338.940   

                    

                    

  Skatteberegning:                 

  Bundskat af PI, 3,64% x (PI + positiv KI)     21.498   5.444   14.616   

  Topskat af PI, 15% x (PI - 389.900)     30.105   0   1.746   

  Sundhedsbidrag, 8% x SI     39.400   11.067   27.115   

  Kommuneskat, 26,1% x SI     128.543   36.105   88.463   

  Kirkeskat, 1,08% x SI     5.319   1.494   3.661   

  Virksomhedsskat     0   100.000   0   

  Konjunkturudligningsskat     0   0   42.500   

  Skatteværdi af personfradrag     -16.654   -16.654   -16.654   

  Nedslag topskat PI, 1,24% x (PI-389.900)     -2.489   0   -144   

  Grøn check     0   -1.300   0   

        205.722   136.156   161.303   

                    

  Arbejdsmarkedsbidrag     54.400   15.448   37.960   

                    

  Sum af skatter og AM-bidrag     260.122   151.604   199.263   

                    

Figur 6.3.1 – Sammenlignende beregning med opsparing m.v. – Egen tilvirkning. 

 

I figur 6.3.1 ses effekten af opsparet overskud og henlæggelse til konjunkturudligning i 

sammenligningen med skatten beregnet efter reglerne i PSL, hvor der ikke forekommer nogen 

mulighed for opsparing eller udskydelse af skatten.  

 

Som det ses i figur 6.3.1 kan PSL stort set holdes uden for sammenligningen, når alle muligheder i 

VSL benyttes. 

 

De to forskelle i kapitel 6.2 er også gældende her, rentefradrag og kapitalafkast. 
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I VSO er den yderligere fordel, at man, når man ikke hæver hele årets overskud, har man mulighed 

for at opspare det overskydende overskud. 

(600.000 - 300.000) x 75 / 100 = 400.000. 

Ovenstående kr. 400.000 er det resterende overskud (virksomhedsindkomst), som der er mulighed 

for at opspare. Der skal som tidligere beskrevet betales en acontoskat på kr. 100.000. 

Virksomhedsindkomsten på kr. 400.000 fratrækkes i den personlige indkomst, og dermed 

begrænses AM-bidragsgrundlaget samt grundlaget for beregning af bund- og topskat. 

Det skal bemærkes, at der ved beskatning efter VSO i dette tilfælde ikke opnås fuldt 

beskæftigelsesfradrag. 

 

I KAO er begrænsningen for henlæggelse 25% af overskuddet og dermed ikke begrænset af årets 

hævninger. 

Det gør dog også i nogle tilfælde, som i beregningen i figur 6.1.3, at der kan opspares mere i VSO, 

end der kan henlægges i KAO, da VSO er afhængig af årets hævninger i sammenhæng med årets 

overskud. 

 

Henlæggelsen behandles på samme måde som opsparingen i VSO, hvilket nedsætter den 

personlige indkomst og dermed grundlag for beregning af AM-bidrag, bundskat og topskat. Da den 

skattepligtige indkomst mindskes, mindskes dermed også grundlaget for beregning af 

sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat. 

 

Forskellen mellem VSO og KAO kan sammenfattes i fuldt rentefradrag i VSO samt mulighed for 

højere virksomhedsindkomst til acontobeskatning. Kapitalafkastet i KAO er den eneste fordel frem 

for VSO, da kapitalafkastet er større i KAO end i VSO. 

 

I figur 6.3.1 benyttes ikke alle fordele i VSO. Der er mulighed for at optimere til topskat ved brug af 

begrebet hensættelse til senere hævning. 

Det ville betyde, at den personlige indkomst sættes op til lige under grænsen for betaling af 

topskat. Dette ville betyde mindre opsparet overskud samt et beløb hensat til senere hævning. Det 

betyder, at i efterfølgende indkomstår kan dette beløb hæves skattefrit inden, der skal betales skat 

af årets hævninger. 

 

I figur 6.3.2 hæves der fortsat kr. 300.000, således at beregningen kan sammenlignes med figur 

6.3.1. I dette eksempel optimeres VSO til topskat. Dette betyder, at slutskatten er højere end efter 

KAO, men der er beskattet kr. 201.563, som kan hæves uden skattemæssig konsekvens 

efterfølgende år. 
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    VSO   

  Indkomstopgørelse:     

  Personlig indkomst (PI):     

  Resultat af virksomhed 600.000   

  Kapitalafkast -6.900   

  Opsparet overskud -131.249   

  Henlæggelse til konjunkturudligning 0   

  Indskud på ratepension -35.000   

  Arbejdsmarkedsbidrag, 8% -36.948   

    389.903   

        

  Kapitalindkomst (KI):     

  Kapitalafkast 6.900   

  Kapitalindkomst fra virksomhed 0   

    6.900   

        

  Ligningsmæssige fradrag (LF):     

  Fagligt kontingent -4.500   

  Beskæftigelsesfradrag -13.600   

    -18.100   

        

  Skattepligtig indkomst (SI): 378.703   

        

        

  Skatteberegning:     

  Bundskat af PI, 3,64% x (PI + positiv KI) 14.444   

  Topskat af PI, 15% x (PI - 389.900) 0   

  Sundhedsbidrag, 8% x SI 30.296   

  Kommuneskat, 26,1% x SI 98.841   

  Kirkeskat, 1,08% x SI 4.090   

  Virksomhedsskat 32.812   

  Konjunkturudligningsskat 0   

  Skatteværdi af personfradrag -16.654   

  Nedslag topskat PI, 1,24% x (PI-389.900) 0   

  Grøn check 0   

    163.829   

        

  Arbejdsmarkedsbidrag 36.948   

        

  Sum af skatter og AM-bidrag 200.777   

        

Figur 6.3.2 – Beregning optimeret til topskat – Egen tilvirkning. 

 

I forhold til VSO-beregningen i figur 6.3.1 ses det, at der ikke opspares det samme overskud. Dette 

skyldes, at man beskatter en større personlig indkomst end ”nødvendigt” og dermed ikke udskyder 

beskatningen, som hvis det var opsparet overskud. 

Så på trods af at der i dette indkomstår betales en lidt større slutskat, kan det muligvis være en 

fordel, hvis der f.eks. næste indkomstår hæves, så der skal beskattes i topskat. Der vil så være 

mulighed for at hæve kr. 201.563, uden der skal betales topskat af dette. 
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6.4 Resume 

Ved sammenligningen kan det sammenfattes, at renteomkostninger og –indtægter bliver behandlet 

forskelligt i de tre beskatningsregelsæt. 

 

I PSL og KAO indgår de som kapitalindkomst, men i VSO indgår de i virksomhedens resultat og 
dermed i den personlige indkomst. Dette kan have stor effekt, da personlig indkomst beskattes 
hårdere end kapitalindkomst, men samtidig også giver højere fradrag ved nettorenteomkostninger 
end kapitalindkomst. 
 
Der bliver i KAO og VSO beregnet et kapitalafkast. Kapitalafkastegrundlaget bliver opgjort 
forskelligt i henholdsvis KAO og VSO. Dette betyder, at KAO som udgangspunkt giver det største 
kapitalafkast. 
Som modsætning til kapitalafkastet er der i VSO rentekorrektion. En sådan mekanisme er der ikke 
i hverken PSL eller KAO. 
 
Krav til regnskabsudarbejdelse er som udgangspunkt ens, dog skal der i VSO opgøres konto for 
opsparet overskud, indskudskonto og kapitalafkastgrundlag. Yderligere skal 
virksomhedsøkonomien skarpt adskilles fra privatøkonomien i VSO. 
KAO har samme krav som VSO, dog skal der opgøres en specifikation af konjunkturhenlæggelse 
og kapitalafkastgrundlag i stedet for de i VSO omtalte. 
 
I VSO og KAO er der mulighed for konjunkturudligning i forskellige former. 
I KAO er der mulighed for konjunkturhenlæggelse med acontobeskatning på 25%. Der er kun 
mulighed for at henlægge 25% af årets overskud før renter. 
I VSO er der mulighed for opsparing af overskud baseret på årets hævninger. I VSO er det altså 
årets hævninger sammen med årets resultat, der bestemmer grænsen for opsparingen. 
Opsparingen beskattes også her med 25% i acontoskat. 
I VSO er der yderligere mulighed for at foretage en hensættelse til senere hævning. Dette betyder, 
at den selvstændige erhvervsdrivende kan vælge at blive beskattet af mere end, der kræves. 
Derved kan der i fremtidige indkomstår hæves den merindkomst, der blev beskattet, skattefrit. 
 
Ved overgang fra PSL til VSO eller KAO er der ingen skattemæssige konsekvenser. Overgang fra 
VSO til PSL eller KAO giver kun skattemæssige konsekvenser, såfremt der er opsparet overskud 
fra tidligere indkomstår. I dette tilfælde skal denne opsparing til endelig beskatning i det 
efterfølgende indkomstår efter det seneste indkomstår, VSO blev anvendt. 
 
Ved overgang fra KAO til PSL eller VSO er der kun skattemæssige konsekvenser, såfremt der er 
henlæggelser til konjunkturudligning. 
Ved overgang til PSL skal konjunkturhenlæggelsen beskattes i det seneste indkomstår, KAO 
anvendes. 
Ved overgang fra KAO til VSO betragtes konjunkturhenlæggelsen som værende opsparet 
overskud med dertilhørende acontoskat for henlæggelsestidspunktet. 
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7.0 Valg af regler til beskatning 

7.1 Forhold til vurdering af valg af regler til beskatning 

7.1.1 Indledning 

Den selvstændige erhvervsdrivende skal i forbindelse med sit valg af regler for beskatning vurdere 

på en del forhold. Mange af forholdende er meget individuelle og kommer an på personlige 

præferencer. 

Der er selvfølgelig også mere indlysende forhold, der kan gøre valget meget nemmere. 

 

I dette kapitel kommenteres på de væsentligste forhold, der skal vurderes inden valget af regler for 

beskatning. 

 

7.1.2 Administration 

Kravene til udarbejdelse af årsrapport og skattemæssige opgørelser er som tidligere beskrevet lidt 

forskellige i de tre sæt beskatningsregler. 

 

Det kræver lidt mere administration at benytte VSO og KAO, da privatøkonomien skal holdes 

adskilt fra virksomhedsøkonomien. Derudover skal der opgøres nogle særlige konti som opsparet 

overskud, indskudskonto osv. 

Dette betyder, at den selvstændige erhvervsdrivende skal opveje fordelene med benyttelsen af 

VSO og KAO i forhold til den eventuelle meromkostning, de vil give i form af administration. 

Det vurderes dog ikke at administration er det punkt der for selvstændige erhvervsdrivende til at 

vælge eller fravælge det ene sæt beskatningsregler frem for et andet, da såfremt de ikke selv 

udarbejder deres selvangivelse typisk vil have en rådgiver til dette, og hos rådgiver giver 

administrationsforskellen ingen væsentlig effekt. 

 

7.1.3 Renter og kapitalafkast 

Om den erhvervsdrivende har positiv nettokapitalindkomst eller negativ nettokapitalindkomst, er 

også et spørgsmål, der kan stilles, når det skal besluttes, hvilke beskatningsregler der skal 

anvendes. 

 

Ses der på renterne samt forskellen i kapitalafkast, har det stor indvirkning på valget af 

beskatningsregler. 

 

Positiv nettokapitalindkomst 

Er der positiv nettokapitalindkomst i virksomheden, kan det ikke betale sig at vælge reglerne i 

VSO, da renterne vil blive tillagt den personlige indkomst. 

Det kan som udgangspunkt godt betale sig at vælge KAO, såfremt der er overskud i virksomheden 

før renter, da der så vil være mulighed for kapitalafkast. Er der underskud før renter, er der intet 

kapitalafkast i KAO, hvis der er positive nettorenter. 
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Negativ nettokapitalindkomst 

Er der negativ nettokapitalindkomst i virksomheden, vælges der helt anderledes. Den største fordel 

opnås ved at anvende VSO, da renteomkostningerne fragår i den personlige indkomst. Der opnås 

en ekstra fordel, såfremt der kan beregnes et kapitalafkast i VSO, se under kapitel 4.6. 

 

Der kan opnås en fordel ved anvendelse af KAO i forhold til PSL, dog ikke lige så stor en fordel 

som VSO, hvis der kun vurderes på rentefradrag, men en større fordel hvis der vurderes på 

kapitalafkast. 

Renteomkostningerne behandles i KAO på samme måde som i PSL, og der opnås derfor ikke 

100% rentefradrag som i VSO. Derimod er det mulige kapitalafkast større i KAO end i VSO, se 

kapitel 5.5 for beregning af kapitalafkast i KAO. 

 

Ud fra ovenstående skal den selvstændige erhvervsdrivende eller hans rådgiver foretage en 

samlet vurdering af via hvilket sæt beskatningsregler, der kan flytte den største indkomst fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst samt give mest fradrag ud af eventuelle renteomkostninger. 

 

7.1.4 Konjunkturudligning 

I to af de tre beskatningsregler er der mulighed for konjunkturudligning i større eller mindre grad. 

 

I KAO er muligheden begrænset til 25% af årets overskud før renter, se kapitel 5.6. Yderligere er 

henlæggelsen likviditetskrævende, da henlæggelsen fysisk skal indsættes på en bankkonto. 

 

I VSO er der lidt mere ”frie” muligheder for konjunkturudligning. Der er to metoder i VSO, som dog 

hænger sammen. De er opsparet overskud og hensættelse til senere hævning. 

 

Begge metoder i VSO er baseret på årets hævninger. Opsparet overskud beskattes med en 

acontoskat på 25%, og det er det eneste likviditetsbehov i modsætning til KAO, hvor hele 

henlæggelsen er likviditetskrævende. 

Hensættelse til senere hævning bruges f.eks., hvis ikke hele spændet op til topskattegrundlaget 

benyttes. Det man kan vælge er at blive beskattet helt op til loftet før topskattegrundlaget og 

dermed have et beløb, som er beskattet efterfølgende indkomstår, der kan hæves skattefrit. 

Opsparet overskud behandles i kapitel 4.9 og hensættelse til senere hævning i kapitel 4.12. 

 

7.1.5 Likviditet 

Likviditeten kan også være en stor del af valget omkring beskatningsregler. 

Som udgangspunkt vil den laveste likviditet kræves i VSO, da der er mulighed for opsparing til en 

acontoskat på 25%. I modsætning til KAO kræver opsparingen ikke likviditet som henlæggelsen 

gør i KAO, da henlæggelsen skal bindes på en bankkonto. 

I VSO er det dermed kun 25% af opsparingen der er likviditetskrævende, hvor det er 100% af 

henlæggelsen i KAO der er likviditetskrævende. 

Yderligere vil der skal der selvfølgelig også vurderes på det laveste skattetilsvar, hvis der isoleret 

set kun ses på likviditet og ikke udskudt skat m.v. 
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7.1.6 Udskudt skat 

Ved at gøre brug af konjunkturudligningsmulighederne i VSO og KAO udskydes skattebetalingen, 

idet der kun betales en acontoskat ved opsparing og henlæggelse. 

Dette betyder, at der i et senere indkomstår vil ske endelig beskatning, når opsparingen eller 

henlæggelsen hæves. 

Det vides ikke med sikkerhed på opsparings- eller henlæggelsestidspunktet, hvad den udskudte 

skat bliver, men den kan jo højest blive den selvstændige erhvervsdrivendes marginalskat inkl. 

AM-bidrag118, dog også mindre såfremt opsparing eller henlæggelse hæves i et indkomstår, hvor 

der ikke skal betales topskat. 

 

Det skal i forbindelse med valg af beskatningsregler vurderes af den selvstændige 

erhvervsdrivende, om han ønsker at skubbe en skat foran sig, eller han ikke ønsker at skylde 

SKAT noget. 

 

7.1.7 Beskatningsregler indkomståret før 

Et område, der også er væsentligt ved valget af beskatningsregler for indkomståret 2011, er hvilke 

beskatningsregler, der var anvendt i indkomståret 2010. 

 

Er der i indkomståret 2010 anvendt KAO eller VSO, hvor der er anvendt mulighederne for 

konjunkturudligning og dermed udskydelse af skatten, skal det overvejes inden valg af 

beskatningsregler for indkomståret 2011 hvilke konsekvenser det har at vælge et andet sæt 

beskatningsregler, end der var anvendt i 2010. 

 

Ved valg, der gør, at den udskudte skat udløses, skal den selvstændige erhvervsdrivende have 

likviditeten til denne skat. 

 

Dette kan godt blive en ond spiral at komme ind i, da manglende likviditet kan gøre, at der 

fastholdes et sæt beskatningsregler, som ikke er det mest hensigtsmæssige i et givet indkomstår, 

men da der er en udskudt skat, fastholdes de tidligere beskatningsregler. 

 

7.1.8 Valg af beskatningsregler 

Hvornår det ene sæt beskatningsregler skal anvendes frem for et af de andre, kan være svært at 

konkludere direkte. Der er dog forskellige indikatorer for, at f.eks. VSO kan være mere fordelagtig 

og giver en større skattegevinst frem for KAO eller PSL. Her er der tale om renterne. Er der negativ 

nettokapitalindkomst, vil det være en god idé at overveje VSO. Er der derimod positiv 

nettokapitalindkomst, vil KAO og PSL være de beskatningsregler, man kunne vælge, da de i VSO 

blot ville gøre den personlige indkomst større. En anden indikator er, hvorvidt den selvstændige 

erhvervsdrivende hæver hele årets resultat i indkomståret eller ej. Hvis den selvstændige ikke 

hæver hele årets resultat, sammenholdt med at der er renteomkostninger, vil det som 

udgangspunkt være VSO-reglerne, der kunne være de mest fordelagtige.  

Man kan først se den endelige skattegevinst ved valg af beskatningsregler, når alle 

konjunkturudligninger, henlæggelser og opsparet overskud er kommet til endelig beskatning.  

                                                           
118

 56,1% i en gennemsnitskommune. 
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Når dette sker, kan man lægge alle de forudgående indkomstår sammen, hvor samme 

beskatningsregler er anvendt og deraf konkludere, hvad der gav det laveste samlede skattetilsvar 

og dermed den største skattegevinst.  

Det betyder altså, at selvom et sæt beskatningsregler i indeværende indkomstår, virker mest 

fordelagtigt, kan det være, at det i næste indkomstår ikke er det rigtige. Derfor er det vigtigt at gøre 

sig nogle forventninger til, hvordan kommende indkomstår kommer til at se ud sammenholdt med 

nuværende, samt få den selvstændige erhvervsdrivende til at forholde sig til udskudt skat, likviditet 

mv.  

Hvis vi går tilbage og ser på tabellerne i kapitel 1.1 – figur 1.1.1 og 1.1.2, fremgår det heraf, at der 

er stort set lige mange selvstændige erhvervsdrivende, der anvender PSL og VSO. Der er under 

halvt så mange, der anvender KAO sammenlignet med PSL. At der ikke er flere, der anvender 

KAO frem for PSL, synes mærkværdigt.  

Anvender man KAO, benyttes de samme beskatningsregler som ved beskatning i PSL dog med 

tillæg af kapitalafkast i KAO, der flytter indkomst fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Det 

resulterer, som udgangspunkt i et lavere skattetilsvar.  

Den eneste ulempe, der umiddelbart er ved at anvende KAO frem for PSL, er den større 

administrative byrde, der er i forbindelse med opgørelsen af kapitalafkastet, samt de eventuelle 

henlæggelser, der måtte være.  

 

Generelt kan følgende retningslinjer benyttes til at give en indikation om hvornår VSO og KAO skal 

vælges frem for PSL: 

 

VSO 

- Negativ nettokapitalindkomst i virksomheden 

- Hele årets overskud hæves ikke i året 

- Man har ikke noget i mod at skyde en potentiel skat foran sig 

 

KAO 

- Positiv nettokapitalindkomst i virksomheden 

- Mulighed for positivt kapitalafkastgrundlag 

- Likviditet til at kunne binde eventuelle henlæggelser 
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7.2 Resume 

Ved valget af beskatningsregler er der mange forhold, der gør sig gældende for den selvstændige 

erhvervsdrivende. 

Nogle af de overvejelser, de tre sæt beskatningsreglerne giver anledning til, er administration, 

renter og kapitalafkast, konjunkturudligning, likviditet, udskudt skat og beskatningsregler 

indkomståret før. 

 

Med henblik på administrationen skal den selvstændige erhvervsdrivende gøre sig klart, at 

administrationen er størst ved VSO, lidt mindre ved KAO og mindst ved PSL. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende skal også gøre sig klart, om forskellene i rentefradrag og 

kapitalafkast kan give ham en fordel i henholdsvis VSO og KAO i forhold til PSL. 

 

Der er også mulighederne for konjunkturudligning i både VSO og KAO. I denne forbindelse skal 

den selvstændige erhvervsdrivende beslutte sig for, om han ønsker at have en udskudt skat, hvad 

konjunkturudligningen vil give, eller om han ikke ønsker at ”skylde” SKAT noget. 

Yderligere er der likviditeten. Der er stor forskel på likviditetskravene i de tre sæt 

beskatningsregler. 

I PSL skal der betales skat af overskuddet, det indkomstår, det vedrører. I VSO kan der opspares 

til en acontoskat, som giver en lavere slutskat end ved PSL. I KAO er der mulighed for 

henlæggelse. Henlæggelsen kræver likviditet, da den skal bindes på en bankkonto. 

 

Derved kan det konkluderes, at der er mange forhold, der skal vurderes ved valget af 

beskatningsregler. Det kan ikke direkte vurderes, at et sæt beskatningsregler er bedre end de 

andre.    
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8.0 Konklusion 
Før det vurderes hvilket sæt beskatningsregler en selvstændig erhvervsdrivende, skal beskattes 

efter skal det fastlægges, om der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende eller en 

lønmodtager. 

Både lønmodtageren og den selvstændige erhvervsdrivende vil som udgangspunkt blive beskattet 

efter reglerne i PSL. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende defineres i udgangspunktet som en, der udfører virksomhed af 

økonomisk karakter med det formål at opnå overskud for egen regning og risiko119. 

 

Når det er fastslået, at der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, vil denne blive beskattet 

efter reglerne i PSL, men har mulighed for at vælge reglerne i VSO eller KAO som alternativ hertil. 

 

Virksomhedens skattemæssige resultat opdeles i alle tre sæt beskatningsregler i personlig 

indkomst og kapitalindkomst. Som udgangspunkt skal der flyttes så meget indkomst som muligt fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst, da dette giver lavere skattetilsvar. 

Sammen med mulighederne for flytning af indkomst fra personlig indkomst til kapitalindkomst, giver 

VSO og KAO forskellige fordele i forhold til PSL. 

 

I VSO kan følgende fordele nævnes: 

 Kapitalafkast 

 Fuldt fradrag for renteudgifter 

 Konjunkturudligning til acontoskat på 25% 

 

I KAO kan nævnes: 

 Kapitalafkast 

 Konjunkturhenlæggelse til acontoskat på 25%, dog maks. 25% af overskud før renter 

 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ikke ens i VSO og KAO, men beregnes med samme fastsatte 

sats på 2% for indkomståret 2011. 

Kapitalafkastet er et af de værktøjer, der kan flytte indkomst fra personlig indkomst til 

kapitalindkomst. 

Kapitalafkastgrundlaget vil som udgangspunkt altid være højere i KAO, da det kun er 

erhvervsmæssige aktiver, der tages med i grundlaget, samt leverandører af varer og 

tjenesteydelser, hvor det i VSO er alle erhvervsmæssige aktiver samt gæld, der medtages i 

kapitalafkastgrundlaget. 

 

En anden mulighed for at nedbringe den personlige indkomst findes i VSO, da denne giver 100% 

fradrag for renteudgifter, da de medtages i den personlige indkomst i stedet for som 

kapitalindkomst, hvilket er tilfældet i PSL og KAO. 

Renteindtægter vil dog også blive tillagt den personlige indkomst i VSO. I tilfælde med 

renteindtægter vil det isoleret set ikke kunne betale sig at anvende VSO. 
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 Ligningsvejledningen afsnit E.A.4.1. 
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Den sidste store forskel mellem PSL, VSO og KAO er muligheden for konjunkturudligning i VSO og 

KAO. 

I KAO er muligheden en konjunkturhenlæggelse på 25% af overskud før renter. Denne 

henlæggelse vil blive beskattet med en acontoskat på 25%. Henlæggelsen vil fragå den personlige 

indkomst i henlæggelsesåret. Henlæggelsen ekskl. acontoskatten skal indsættes på en bankkonto 

og kræver derfor 100% likviditet.  

Den endelige beskatning vil finde sted i det indkomstår, hvor henlæggelsen hæves igen. I 

hævningsåret tillægges henlæggelsen igen til den personlige indkomst, og den tidligere betalte 

acontoskat godtgøres i den endelige slutskatteberegning. 

 

I VSO er der to former for konjunkturudligning. Den ene er opsparet overskud, hvor der igen 

opspares til en acontoskat på 25%. I VSO er det ikke en fast procentsats af årets overskud der kan 

opspares. I stedet opgøres opsparingen på baggrund af årets hævninger. Dermed er der i 

ordningen ikke et fastsat loft over opsparingen. 

Opsparingen i VSO kræver i modsætning til henlæggelse i KAO ikke 100% likviditet, da det i VSO 

kun er acontoskatten, der skal betales. Opsparingen skal ikke indsættes på en bankkonto eller 

lignende. I opsparingsåret fragår også opsparingen i den personlige indkomst og tillægges i 

indkomståret, hvor den hæves igen. Der sker dermed først slutbeskatning i hævningsåret. 

 

Den anden mulighed for konjunkturudligning i VSO er hensat til senere hævning. 

I indkomstår, hvor der ikke er indkomst i topskat, vil der f.eks. være mulighed for at tillægge 

indkomst til den personlige indkomst op til topskattegrænsen. Dermed beskattes der mere, end der 

skal i det indkomstår. Denne merbeskatning er hensat til senere hævning. I efterfølgende 

indkomstår vil dette kunne hæves, uden der skal ske beskatning.  

 

Ovenstående er de væsentligste forskelle mellem de tre sæt beskatningsregler. Ved valget mellem 

dem skal yderligere forhold vurderes af den selvstændige erhvervsdrivende som er meget 

individuele. 

De er: 

 

 Administrationsbyrde 

 Udskudt skat 

 Likviditet 

 Beskatningsregler året før 

 

Administrationsbyrden er større ved valget af VSO end ved PSL. KAO er en mellemting. 

Det vurderes dog ikke, at forskellen er så stor, hvis det er en professionel rådgiver, der udarbejder 

selvangivelsen for den selvstændige erhvervsdrivende. 

 

Ved valget af beskatningsregler skal den selvstændige erhvervsdrivende have gjort sig klart, 

hvordan han forholder sig til udskudt skat, altså om har han lyst til evt. at skylde SKAT penge ved 

sin disponering, eller om han ønsker at svare sin skat for indkomståret med det samme. 

Gøres der brug af konjunkturudligningsordningerne i VSO og KAO, vil der opstår en udskudt skat, 

der først forfalder til endelig betaling i hævningsåret. 

 



Kapitel 8 – Konklusion 

Side 88 

Likviditeten kan også være afgørende for valg af beskatningsregler. Det laveste skattetilsvar vil 

som udgangspunkt også give det laveste likviditetsbehov, men yderligere vil f.eks. en henlæggelse 

i KAO også medføre et yderligere likviditetsbehov i forhold til en opsparing i VSO. 

 

Valget af beskatningsregler indkomståret før årets valg kan have effekt på årets valg, da tidligere 

opsparet overskud i VSO kan komme til beskatning ved valg af anden ordning, og det kan kræve 

en stor likviditet. Haves denne ikke, bliver man ”nød til” at vælge VSO igen. 

 

Det kan ikke direkte konkluderes, hvornår det ene sæt beskatningsregler skal benyttes frem for de 

andre. Gode indikatorer for at undersøge, om VSO skulle være de beskatningsregler med størst 

skattegevinst i indeværende indkomstår, kan være renteomkostninger, samt at ikke hele årets 

resultat hæves i indkomståret. 

Er der derimod renteindtægter, kunne KAO undersøges som mulige beskatningsregler. 

 

Hvornår et sæt beskatningsregler giver en større skattegevinst end de andre beskatningsregler, 

kan først konkluderes, når alle konjunkturudligninger er kommet til endelig beskatning. Der kan 

man lægge alle indkomstårene sammen og se, hvad der gav det laveste skattetilsvar. 

Så når der vælges beskatningsregler, gøres det ud fra indeværende indkomstår samt en 

forventning til, hvordan kommende indkomstår vil forløbe. Hertil kommer den selvstændige 

erhvervsdrivendes holdning, som før omtalt, til udskudt skat likviditet osv. 

 

Sammenholdes analysen med summen for hvert indkomstår af de tabeller, der er i kapitel 1.1, 

(figur 1.1.1 og 1.1.2), kan det ses, at stort set lige mange selvstændige erhvervsdrivende benytter 

PSL og VSO, mens under halvt så mange benytter KAO i forhold til PSL. 

Det vurderes underligt, at ikke flere af dem benytter PSL, vælger at benytte KAO i stedet, da KAO 

bliver beregnet ud fra beskatningsreglerne i PSL med tillæg af kapitalafkast, som flytter indkomst 

fra personlig indkomst til kapitalindkomst. 

Den eneste ulempe, der er ved at benytte KAO i stedet for PSL, er den administrative byrde, der er 

forbundet med at opgøre kapitalafkastet samt eventuelle henlæggelser. 
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”Virksomheds- og kapitalafkastordningen 2009-02-25” af Thomson Reuters P nr. 16, version 2.5. 

Styresignal – Genoptagelse af ansættelser som følge af at kapitalafkastsatsen har været fastsat for 

højt. 

Plancher fra undervisningen af Erhvervs- og Pensionsbeskatning 2011 CMA, af Anders Lützhøft. 

SKATs pjece ”Er du selvstændig erhvervsdrivende?”, december 2007. 
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10.0 Bilagsoversigt 
 

Bilag 1 Mail fra SKAT, Chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, vedrørende 

tal på selvstædige erhvervsdrivende, der benytter de forskellige 

beskatningsregler. 

 

Bilag 2  PSL § 3, stk.2  

 

Bilag 3  Skatteberegning i VSO, hvor der optimeres til topskat. 

 

Bilag 4 Skatteberegning i VSO, hvor der hæves af opsparet overskud samt 

hæves på indskudskontoen. 
















