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Executive summary

As many other countries Denmark has been influenced by the financial crisis that hit the world around

2008. Both the current and the former government agree that the Danish Economy has to grow in order

for Denmark to overcome the financial crisis. This growth is mainly expected to come from lead

entrepreneurs. The government has therefore tried to adapt the legal framework in order to make it more

desirable to start your own business.

Starting your own business entails taking a lot of decisions regarding corporate form and assessment of

the different opportunities and challenges regarding calculation of the taxable income both for the

entrepreneur and the company. Furthermore the entrepreneur will most likely experience issues regarding

access to capital. It is therefore very important that the entrepreneur performs the proper assessment of

both company form and tax.

The legal entities in Denmark are predominantly either proprietorship where the taxable income from the

company is taxed with the owner or an independent taxable unit such as a private limited company. Each

form of company has its own opportunities and challenges. A proprietorship does not have any

requirement regarding share capital and has many opportunities when calculating the taxable income.

Therefore the proprietorship gives the entrepreneur several options when optimizing his tax payments.

The main downside is that the entrepreneur is personally liable for all demands the suppliers could have

towards the business. If the company cannot fulfill the supplier demands, the suppliers can seek payment

from the entrepreneur’s personal finances.

By forming a private limited company the entrepreneur can only be liable for the share capital and can

therefore shield himself from all supplier demands. When forming a private limited company a minimum

of DKK 80.000 has to be either paid in cash or contributed in other assets as share capital in the

company. The company is an individual tax object and the taxable income is therefore taxed according to

the corporate tax law. Opposite to the proprietorship the entrepreneur receives salary from the company

which is taxed according to the personal tax law. This entails fewer possibilities when optimizing the

taxable income but it also entails the possibility of a steady pay opposite the proprietorship, where the

pay often fluctuates from each year.

Both the proprietorship and the private limited company must comply with a range of corporate laws

where the private limited company is subject to the most comprehensive set of rules of the two. As

mentioned earlier the private limited company has requirements regarding share capital but also

management structure and financial statements. The proprietorship must comply with fewer rules but are
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still required to keep adequate bookkeeping and divide the personal economy of the entrepreneur and the

company separated from each other.

In order to assess the different tax, corporate and capital possibilities and challenges a fictitious case has

been created. The case follows a young entrepreneur from the formation of a proprietorship to a

conversion of the company into a private limited company and ultimately an addition of a business angel.

Each step of the described life cycle above has its own possibilities and challenges which the

entrepreneur must assess where the most relevant are described in the thesis.

The possibilities and challenges are reviewed and compared. Whether one is more desirable than another

in many ways comes down to conditions of the specific company. The thesis does therefore not give

specific guidelines to what an individual must choose but should be seen as inspiration and overview of

the characteristics of the most common possibilities and challenges.
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1.0 Indledning

Denne afhandling er skrevet før, under og efter et folketingsvalg, hvor et af de mest fremtrædende

mærkesager, for både den daværende regering og oppositionen, er vækst.1

Under overskriften ”Venstre vil skabe holdbar vækst i hele landet” lovede regeringspartiet Venstre, som

svar på gældskrisen, at hjælpe dansk erhvervsliv. Dette med skattekreditter til innovations- og

udviklingsvirksomheder, Kom-i-gang-lån og 3-årigt regelstop til små og mellemstore virksomheder

(SMV)2.

Den daværende opposition, ledet af Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, havde ligeledes nogle

forslag til vækst. Dette skal komme gennem muligheden for straksafskrivning af alle investeringer på

maskiner i et år og dermed sænke skattebetalingen i år 1, derudover har de ønske om at tilgodese

investeringer i alternativ energi3.

Uanset hvilke partier, der skulle komme til at danne regering efter 15. september 2011, vurderes det at

den fokus der er på vækst og beskæftigelse vil føre til en række tiltag, der øger lysten til at starte egen

virksomhed.

Dansk erhvervsliv udgøres hovedsagligt af enkeltpersonsvirksomheder og anpartsselskaber. Dette må

tilskrives de krav, der er til stiftelseskapital. Ifølge CVR Databank udgør enkeltpersonsvirksomheder og

anpartsselskaber 73 % af samtlige juridiske enheder i Danmark pr. 7. september 2011. Nedenfor er en

fordeling af juridiske enheder i Danmark efter selskabsform:

Juridisk enhed Antal Andel

Enkeltpersonsvirksomhed 270.982 43 %

Anpartsselskab 187.348 30 %

Aktieselskab 42.150 7 %

Interessentskab 24.504 4 %

Fonde og foreninger 86.645 13 %

Kommanditselskab 3.566 1 %

Øvrige 14.479 2 %

629.674

1 Valgprogram 2011 - Venstre og Valgprogram 2011 Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti
2 Valgprogram 2011 - Venstre
3 Valgprogram 2011 - Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti
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At starte egen virksomhed kan dog være en jungle af muligheder og udfordringer som ikke alle kan have

fuldt overblik over. Dette må konkluderes, da flere rådgivningsfirmaer kan ernære sig ved at forstå

skatteregler, der er tilgængelige for hele befolkningen.

Udover forståelse af de skattemæssige udfordringer, har iværksættere også en anden ikke uvæsentlig

udfordring vedrørende kapitalfremskaffelse. Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets (ØKM) notat

vedrørende kreditmulighederne i Danmark i 1. halvår 2010, oplevede vækstiværksættere ikke at opnå den

ønskede finansiering. Ydermere fik de mindste virksomheder i større omfang end tidligere, ikke fuldt ud

bevilliget det søgte lån4.

1.1 Problemformulering

Som følge af den finansielle krise og den økonomiske nedgang som krisen medførte, har der i Danmark

været stor fokus på at ”få gang i hjulene” igen.

Derfor er der vedtaget en række love, der har til hensigt at gøre det mere tiltrækkende at være

iværksætter. Dette være sig både skattemæssige muligheder og et forsøg på at forbedre adgangen til

kapital.

De komplicerede regler taget i betragtning, vurderes det at en række iværksættere står overfor en række

udfordringer, der kunne afhjælpes ved tilstrækkeligt kendskab til den danske lovgivning. Som beskrevet i

indledningen, vurderes især kapitalfremskaffelse at være en stor udfordring for iværksættere.

Jeg ønsker, med afhandlingen, at beskrive relevante skattemæssige og kapitalmæssige problemstillinger

for iværksættere, hvorfor afhandlingens hovedspørgsmål er:

Hvilke specielle muligheder og udfordringer bør iværksættere overveje ved opstart af virksomhed?

Nedenstående del-spørgsmål vil løbende blive besvaret i afhandlingen og dermed danne grundlag for

besvarelse af hovedspørgsmålet i konklusionen:

Hvilke relevante skattemæssige muligheder og udfordringer er der for iværksættere med personlig

virksomhed?

Hvilke relevante skattemæssige muligheder og udfordringer er der for iværksættere med Anpartsselskab?

4 Udviklingen i kreditmuligheder i Danmark, 1. halvår 2010, side 1
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Hvilke særlige muligheder har iværksættere med Anpartsselskab for at tiltrække fremmedkapital?

1.2 Afgrænsning

Denne afhandling omhandler iværksættere og de skattemæssige og kapitalmæssige udfordringer og

muligheder, der er dem til rådighed. Da det antages at iværksættere starter virksomhed enten som

enkeltpersonsvirksomhed eller anpartsselskab, vil den fiktive case i afhandlingen omhandle førnævnte to

virksomhedsformer. Som beskrevet i indledningen er disse ligeledes de mest benyttede juridiske enheder,

hvorfor afhandlingen ikke bliver mindre relevant af denne afgrænsning.

For anpartsselskaber, vil jeg ligeledes afgrænse mig fra at beskrive andre regnskabsklasser end selskaber

i regnskabsklasse B5.

Når man driver enkeltpersonsvirksomhed i personligt regi, kan det være fordelagtigt at se på de

skattemæssige alternativer; PSL, VSO eller Kapitalafkastordningen. Denne sammenholdelse bør

foretages, da der kan være en skattemæssig gevinst ved at vælge det korrekte alternativ. Afhandlingen vil

ikke omfatte en sammenholdelse af de enkelte ordninger, men alene fokusere på VSO. Dette skyldes at

VSO er den mest anvendte for personer med virksomhedsindkomst, hvor virksomheden er

hovederhverv6. Muligheden for opsparing af overskud vil ikke blive gennemgået, da afhandlingen ikke

har til hensigt at gennemgå VSO, men kun de særlige regler, der er for iværksættere.

Der gøres opmærksom på at der er særlige regler for omdannelse af flere end en virksomhed.

Afhandlingen vil kun omhandle omdannelse af en virksomhed i VSO til Anpartsselskab. Ydermere vil

afhandlingen afgrænse sig fra at beskrive delvis omdannelse af virksomhed.

Afhængig af virksomhedens størrelse og sammensætning kan det være nødvendigt at se på moms- og

afgiftsrelaterede problemstillinger. Disse vil ikke blive gennemgået, da afhandlingen vil fokusere særligt

på skattemæssige problemstillinger for iværksættere.

Afhandlingen vil gennemgå beregning af goodwill i forbindelse med omdannelse af virksomhed. Der

findes en række metoder til brug for opgørelse af værdien af goodwill. Afhandlingen vil afgrænse sig fra

at omtale og anvende andre metoder end SKATs vejledende anvisning om beregning af goodwill

(Goodwill cirkulæret).7

5 ÅRL § 7
6 Skatteministeriet ”Virksomhedsbeskatning – belysning af virksomhedsskatteordningen”
7 SKAT: TSS cirkulære 2000-10
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Der vil blive taget udgangspunkt i gældende lovgivning pr. 1. juli 2011. Ved eventuelle beregninger, vil

der blive taget udgangspunkt i gældende beløbsgrænser for 2011. Uanset hvilket år, der foretages

beregning af personskatten, vil der blive taget udgangspunkt i gennemsnits skattesatser for 2011.

Afhandlingen vil alene gennemgå regler i lovgrundlaget, der findes relevante for afhandlingen og i

forhold til den fiktive case. Dette betyder også at nogle af de love og scenarier, der er beskrevet i

afhandlingen ikke er udtømmende, da der kan være særlige omstændigheder der betyder at konklusionen

fraviger fra hvad, der står i nærværende afhandling.

1.3 Metode

Afhandlingen har til formål at beskrive og vurdere iværksætteres adgang til relevante regler i

lovgrundlaget. Der vil således være tale om en deskriptiv afhandling.

Udover at være en deskriptiv afhandling, vil jeg anvende den juridiske metode, der er en

fremgangsmåde, der anvendes, ved stillingtagen til juridiske problemstillinger. Metoden består af en

beskrivelse og identifikation af de relevante retskilder til brug for diskussion8.

Gennemgang af teori og analyse vil tage afsæt i en fiktiv case, der følger de første leveår af en

virksomhed; fra opstart som enkeltpersonsvirksomhed til overgang til anpartsselskab.

Lovgrundlaget og den fiktive case vil danne grundlag for en vurdering af de muligheder og udfordringer,

der er for iværksættere i Danmark anno 2011.

1.4 Målgruppe

Afhandlingen tilsigter, at skabe et overblik over de specielle skattetekniske regler, der er for

iværksættere. Sprogbruget vil i videst muligt omfang gøres tilgængeligt for alle, men der vil dog være en

række fagudtryk, der givetvis giver mest mening for mennesker, der erhverver sig ved rådgivning.

Målgruppen er revisorer der skal rådgive iværksættere.

8 www.denstoredanske.dk
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1.5 Struktur

Afhandlingen er opbygget således:

Kapitel 1:

Består af indledning, problemformulering, afgrænsning, metode, målgruppe og struktur og udgør således

fundamentet for afhandlingen.

Kapitel 2, 3 og 4:

Indeholder intro til en fiktiv case og beskrivelse af udvalgte selskabsretlige og skattemæssige forhold for

enkeltpersonvirksomheder herunder forhold omkring virksomhedsomdannelse.

Kapitel 5, 6:

Her beskrives de selskabsretlige og skattemæssige forhold for anpartsselskaber.

Kapitel 7:

Består af en række muligheder for kapitalfremskaffelse for både personlig virksomhed og

anpartsselskaber.

Kapitel 8, 9 og 10

Disse kapitler udgør analyse delen af afhandlingen. De regler og forhold, der blev beskrevet i kapitel 2-6

bliver i disse kapitler konkretiseret ved konstruerede eksempler.

Kapitel 11

Konklusion

Kapitel 12

Perspektivering
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2.0 Case intro 1

Martin Andersen valgte efter folkeskolen at følge i farens fodspor og uddanne sig til Industritekniker.

Efter endt uddannelse blev Martin ansat hos en god ven af familien, hvor han specialiserede sig inden for

produktion af metalkonstruktioner til skibsindustrien.

Det går godt på arbejdet, men Martin ønsker alligevel at se på mulighederne for at starte op for sig selv.

Martin har besluttet at virksomheden skal drives som selvstændig erhvervsvirksomhed. På SKATs

hjemmeside9 har han læst lidt om PSL, Kapitalafkastordningen og VSO. Da produktion af

metalkonstruktioner ikke kan laves med håndkraft, er Martin nødt til at investere i et produktionsanlæg.

Martin har ikke den nødvendige kapital, hvorfor han er nødt til at låne pengene. Da VSO giver lov til

fradrag for renteudgifter i den personlige indkomst, har Martin besluttet at han vil lade sig beskatte efter

dette regelsæt.

Virksomheden vil blive drevet alene af Martin, hvilket indebærer at han også skal stå for levering af

produkter og anden kundepleje. Martin har allerede et køretøj privat, men vil gerne se på hvorvidt det

kan betale sig at holde køretøjet uden for virksomheden.

I de efterfølgende afsnit vil konsekvenserne af ovenstående, samt udvalgte selskabsretlige og

skatteretlige regler for enkeltpersonsvirksomheder blive gennemgået.

9 SKAT ”Virksomheds- og kapitalafkastordningen”
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3.0 Selskabsretlige forhold - enkeltpersonsvirksomhed

Når man vælger at starte virksomhed i Danmark skal man overveje hvilken virksomhedsform man

ønsker. I indledningen er anført en række af de virksomhedsformer, der er i Danmark. Dette kan være

enkeltpersonsvirksomheder, anpartsselskaber, aktieselskaber med flere. Som det fremgår af oversigten i

indledningen, er de mest anvendte virksomhedsformer enkeltpersonsvirksomheder og anpartsselskaber.

Disse udgør tilsammen 73 % af de anvendte selskabsformer i Danmark pr. 7. september 2011.

Ved valg af virksomhedsform skal iværksætteren tage stilling til en række forhold såsom hæftelse,

skatteforhold, retssikkerhed og kapitalkrav.10 I dette kapital redegøres for de selskabsretlige regler for

enkeltpersonsvirksomheder. De selskabsretlige regler for anpartsselskaber vil blive gennemgået i kapitel

6.0.

3.1 Personselskaber

Personselskaber er en betegnelse på flere virksomhedsformer såsom enkeltpersonsvirksomhed,

interessentskab og kommanditselskab. Enkeltpersonsvirksomheden er den mest udbredte

organisationsform i Danmark.11 Fælles for dem alle er at der ikke er noget krav om kapital, samt at

deltageren hæfter personligt, med den lille tilføjelse at kommanditisternes hæftelse i et

kommanditselskab, begrænses til den af dem tegnede andel.12

Ligesom der selskabsretligt foretages sondring mellem personselskaber og kapitalselskaber, foretages der

også skatteretligt sondring mellem førnævnte virksomhedsformer. Personselskaber er modsat

kapitalselskaber ikke selvstændige skattesubjekter. Dette betyder at der ikke finder nogen beskatning sted

hos disse selskaber, men at al beskatning sker hos de enkelte deltagere. 13 Personselskaber er der derfor

skattemæssigt transparente. Beskatning af ejernes indkomst fra personselskaber, ved brug af reglerne i

VSO, vil blive gennemgået i afsnit 4.1.

10 Selskabsformerne side 395 - 413
11 Ifølge CVR s Databank udgør enkeltmandsvirksomheder 43 % af virksomhedsformerne pr. sept. 2011
12 Selskabsformerne side 32-33
13 Selskabsformerne side 398
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3.2 Den retslige regulering af enkeltpersonsvirksomheder

Personselskaber, herunder enkeltpersonsvirksomheder, er en ikke lovreguleret selskabsform14. Ser man

bort fra kapitel 1, 2 og 7 i LEV15, er den selskabsretlige regulering for personvirksomheder ikke fastlagt i

lovgivningen, men følger reglerne formuleret i selskabsaftalen.16 Karakteristisk for

enkeltpersonsvirksomheder er dog at der, som navnet antyder, kun er én indehaver. Der er derfor ikke

behov for en kontrakt angående ejerforhold og ansvar med videre, da indehaveren er ”eneberettiget” til at

træffe de nødvendige beslutninger for virksomheden.17

3.3 Stiftelse og registrering af enkeltpersonsvirksomhed

Inden virksomheden kan registreres skal der findes et navn. Virksomhedens navn er underlagt reglerne i

LEV § 6. Navnet skal derfor følge tre grundlæggende principper18:

1. Navnet skal give et sandfærdigt udtryk for selskabets organisationsform og aktiviteter.

2. Navnet skal være særligt for virksomheden og må ikke kunne forveksles med andre.

3. Navnet må ikke indebære retsstridig krænkelse af nogen virksomhed, selskab eller person.

Virksomheden skal registreres hos Det Centrale Virksomhedsregister. Der er ingen selskabsretlige

retsvirkninger tilknyttet registreringen, men er alene af informative årsager.19

Der er ikke særlige lovkrav til stiftelsen af enkeltpersonsvirksomhed, hvorfor stiftelsen af virksomheden

sker på tidspunktet for påbegyndelse af driften i virksomheden.

Såfremt virksomheden leverer varer eller ydelser, der er afgiftspligtige efter reglerne i MOL, skal

virksomheden ligeledes momsregistreres hos SKAT.20 Virksomheden kan undlade at lade sig registrere,

når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger DKK 50.000 årligt.21

14 Selskabsformerne side 39
15 LEV § 2 stk. 3
16 Selskabsformerne side 39
17 Selskabsformerne side 49
18 Selskabsformerne side 78
19 Selskabsformerne side 136
20 MOL § 47
21 MOL § 48
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3.4 Hæftelse og tegning af virksomhed

Modsat kapitalselskaber stilles der ingen krav til enkeltpersonsvirksomheder om indskud af en

selvstændig selskabskapital.22 Det er normalt tilstedeværelsen af selskabskapitalen, der er grundlag for

selskabets kreditværdighed.23 Da indehaveren af en enkeltpersonsvirksomhed hæfter personligt24, er det

indehaverens personlige økonomi, der danner grundlag for kreditvurdering af

enkeltpersonsvirksomheden.

I enkeltpersonvirksomheder er det både virksomhedsformuen og indehaverens personlige formue, der

tjener til sikkerhed for kreditorernes krav.25 Dette betyder at krav fra virksomhedens kreditorer sidestilles

med krav fra indehaverens personlige kreditorer. 26

Som tidligere beskrevet er en enkeltpersonsvirksomhed normalt drevet af én person, indehaveren, hvilket

betyder at indehaveren tegner virksomheden over for omverdenen. Det er dog muligt at tillægge en ansat

fuldmagt, 27 ligesom de almindelige regler om stillingsfuldmagt også finder anvendelse. 28

3.5 Krav til bogføring og regnskab
Enkeltpersonvirksomheder er, ligesom andre erhvervsdrivende virksomheder, omfattet af BOLs krav til

blandt andet bogføringsskik, registreringer og dokumentation.29 Dette betyder blandt andet, at

transaktionerne skal registres hurtigst muligt efter forholdet foreligger30, registreringerne skal foretages i

den rækkefølge som de er sket i31 og være dokumenteret ved bilag.32 Endvidere skal opstillingen i et

regnskab kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.33 Er virksomheden registret for

moms er det særlig vigtigt, at registreringer foretages rettidigt og i den korrekte periode, da afgiftspligten

som hovedregel indtræder på fakturadatoen.34

22 Selskabsformerne side 21-22
23 Selskabsformerne side 21
24 Selskabsformerne side 21
25 Selskabsformerne side 51
26 Selskabsformerne side 51
27 LEV § 7
28 AFTL §§ 10, stk. 2, § 13, § 16 og § 18.
29 BOL § 6
30 BOL § 7, stk. 1
31 BOL § 7, stk. 2
32 BOL § 9, stk. 1
33 BOL § 8
34 MOL §§ 23, stk. 2 og 25
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Ved anvendelse af reglerne om VSO, skal den skattepligtige udarbejde et selvstændigt regnskab for

virksomheden.35 Dette betyder at virksomhed- og privatøkonomi skal være adskilt.

Enkeltpersonvirksomheder er ikke pålagt at udarbejde en årsrapport efter reglerne i ÅRL36, men der skal

derimod udarbejdes et regnskab til brug for SKAT.37 Skatteregnskabet skal overholde MKB for mindre

virksomheder.38 Dette betyder at regnskabet skal vise indskud og hævninger39 samt indskudskonto og

kapitalafkastgrundlag ved indtræden.40

Vælger enkeltpersonvirksomheden frivilligt at udarbejde en årsrapport bliver årsrapporten omfattet af

ÅRLs ”laveste” regnskabskrav til regnskabsklasse A.41

Selvom det ikke er et krav at udarbejde årsrapport, kan det være nødvendigt at udarbejde til brug for

virksomhedens eksterne interessenter såsom banker og eventuelle investorer. Årsrapporten, der er

underlagt detaljerede lovregler, er et centralt kommunikationsmiddel mellem virksomheden eller

selskabet og dets omverden.42

3.6 Opsummering selskabsretlige forhold -
enkeltpersonvirksomheder
Enkeltpersonvirksomheder er underlagt få formelle krav og en begrænset retslig regulering.

Virksomhedsformen adskiller sig fra eksempelvis kapitalselskaber, da der ikke er krav til stiftelseskapital

og at indehaveren hæfter personligt med hele hans eller hendes formue.

Selvom der ikke er krav til udarbejdelse af årsrapport med revisorerklæring, kan det være en god idé at

tilknytte en revisor i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige indkomst. I de kommende kapitler

vil en række skattemæssige forhold blive illustreret. Forholdene udgør en række udfordringer og

muligheder som iværksætteren bør tage stilling og drage fordel af. Ved vurdering af hvorvidt disse er

fordelagtige bør der ligeledes tilknyttes en skatterådgiver eller revisor, der kan foretage de korrekte

beregninger og drøfte mulighederne med iværksætteren.

35 VSL § 2
36 Selskabsformerne side 110
37 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648473
38 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648473
39 MBK § 19
40 MBK §§ 21 og 22
41 ÅRL § 7 stk. 1
42 Selskabsformerne side 293
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4.0 Skattemæssige forhold – enkeltpersonvirksomhed

Som beskrevet tidligere er personselskaber, herunder enkeltpersonvirksomheder, ikke selvstændige

skattesubjekter, men skattemæssigt transparente. Dette betyder at virksomhedens resultat bliver beskattet

efter de regler indehaveren er underlagt.

Personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, skal opgøre den skattepligtige indkomst i

overensstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler.43 Skattelovgivningen giver imidlertid en

række muligheder for personer, der anses som værende selvstændig erhvervsdrivende. Det er derfor

centralt at sondre mellem hvorvidt der er tale om selvstændig erhvervsdrivende, hobbyvirksomhed eller

et lønforhold. Afgrænsningen beror på samlet vurdering af blandt andet faglig tilgang, økonomisk risiko

og rentabilitet.44

4.1 Virksomhedsordningen

Som led i skattereformaftalen af 1985 blev indført en særlig virksomhedsskatteordning.45 Overordnet har

VSO fire hovedformål46:

1) Fuld fradragsret for alle driftsomkostninger, der vedrører virksomheden, herunder også

erhvervsmæssige renteudgifter.

2) Bedre mulighed for konsolidering og udvidelse af virksomheden, idet et opsparet overskud

beskattes lempeligere end det overskud, der hæves til privatforbrug.

3) Ligestilling af afkast ved investering i egen virksomhed med afkast ved passiv investering.

4) Mulighed for skattemæssig udjævning af indkomster med henblik på optimering af den

progressive beskatning.

4.1.1 Kriterier for anvendelse af virksomhedsordningen

Udover de krav, der blev beskrevet indledningsvist i dette afsnit, indeholder VSL en række yderligere

krav ved anvendelse:47

43 Skatteretten 1 side 438
44 Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om PSL pkt. 3.1.1
45 Skatteretten 2 side 186
46 Skatteretten 2 side 187-188
47 VSL § 2
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o Ved indsendelse af selvangivelse skal det tilkendegives, at man ønsker at anvende VSO.

o Ordningen skal anvendes hele indkomståret.

o Alle virksomheder, som drives af den selvstændige erhvervsdrivende, skal omfattes af

ordningen.

Ydermere stilles der krav til at den skattepligtige om at der skal opgøres en indskudskonto, et

kapitalafkastgrundlag, et kapitalafkast og en konto for opsparet overskud.

I de efterfølgende afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af ovenstående konti.

4.2 Indskudskonto

I det første år, ved anvendelse af VSO, skal der opgøres en indskudskonto. Indskudskontoen er et udtryk

for de værdier den selvstændige erhvervsdrivende vælger at indskyde i ordningen jævnfør VSL § 3.

Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver fratrukket værdien af de indskudte

gældsforpligtelser. Det første år kan indskudskontoen sammenlignes med selskabets egenkapital.

Indskudskontoen reguleres kun efterfølgende, såfremt den selvstændige erhvervsdrivende vælger at

indskyde yderligere midler, eller foretager skattefrie hævninger jævnfør hæverækkefølgen, der

bestemmer i hvilken rækkefølge værdier overføres fra virksomheden til den private økonomi.

Hæverækkefølgen bliver beskrevet i afsnit 4.9. Realiserede og urealiserede værdiændringer på aktiver og

gældsforpligtelser, der er indskudt, påvirker ikke kontoens størrelse, uanset om disse værdireguleringer

er skattepligtige/fradragsberettigede eller ej48.

Indskudskontoen er et udtryk for hvor store beløb den skattepligtige skattefrit kan føre ud af

virksomheden i hæverækkefølgen efter VSL § 5. Hvis den skattepligtiges udtræk bevirker at

indskudskontoen bliver negativ, svarer det til at den skattepligtige har lånt af virksomheden og der skal

derfor foretages en rentekorrektion.

Overordnet set har indskudskontoen to formål:

1. Registrering af indskudte aktiver

2. Registrering af hvorvidt der foretages større hævninger end årets overskud og akkumulerede

overskud fra tidligere år.

48 Den juridiske vejledning C.C.5.2.5.5
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Hvis de indskudte passiver, ved opgørelsen af indskudskontoen det første år, er større end de indskudte

aktiver, er indskudskontoen negativ. En negativ indskudskonto kan efter VSL § 3 stk. 5 sættes til nul.

Dette indebærer dog at den skattepligtige erhvervsdrivende kan dokumentere at alle aktiver og passiver,

der hører til virksomheden, er medregnet.

Hvis dette ikke kan dokumenteres, forbliver indskudskontoen negativ og der beregnes en

rentekorrektion. Rentekorrektion er yderligere gennemgået i afsnit 4.5.

Som udgangspunkt bliver alle overførsler mellem virksomheden og indehaveren anset som indskud og

hævninger jævnfør VSL § 3, stk. 1, og skal dermed indgå på indskudskontoen. Der findes dog en

mulighed for at overføre beløb via mellemregningskontoen.

Ved opgørelse af indskudskontoen ved indtræden i VSO kan følgende aktiver ikke medtages:

 Aktiver der både anvendes privat og erhvervsmæssigt - jævnfør VSL § 1, stk. 3.

o Fast ejendom og biler undtaget.

 Aktier, anparter m.v. omfattet af ABL, medmindre der er tale om næringspapirer - jævnfør VSL

§ 1, stk. 2.

o Med virkning fra og med indkomståret 2005 kan aktier og investeringsbeviser, som er

udstedt af et investeringsselskab i overensstemmelse med ABL § 19 indgå i VSO.

Alle erhvervsmæssige aktiver skal som udgangspunkt medtages i ordningen. Blandet benyttede

ejendomme skal medtages forholdsmæssigt, således at den erhvervsmæssige del af ejendommen

medtages i ordningen49.

Værdiansættelsen af de mest anvendte aktiver og passiver vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

4.2.1 Driftsmidler

Driftsmidler værdiansættes til den skattemæssige saldoværdi. Negative saldi fradrages ikke ved

opgørelse af indskudskontoen. Biler der anvendes delvist erhvervsmæssigt, kan indgå med 100 % eller

holdes udenfor VSO. Hvis bilerne indgår i ordningen, skal de indregnes til den uafskrevne del af den

afskrivningsberettigede saldoværdi. Værdiansættelsen skal foretages med udgangspunkt i 100 %

erhvervsmæssig andel.

49 VSL § 1 stk. 3
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Driftsmidler der hidtil har været anvendt privat indregnes til handelsværdi.

4.2.2 Varelager

Værdien af varelagre opgøres efter Varelagerloven § 1, stk. 1, som foreskriver, at varerne enten opgøres

til dagsværdien, indkøbsprisen (med tillæg af fragt, told m.v.) eller fremstillingsprisen (hvis varen er

fremstillet i egen virksomhed).

4.3 Kapitalafkastgrundlag

Ved anvendelse af VSO skal der i hvert indkomstår opgøres et kapitalafkastgrundlag, som er et udtryk

for virksomhedens egenkapital opgjort efter reglerne i VSL. Kapitalafkastgrundlaget anvendes ved

beregning af kapitalafkastet. Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres på tidspunktet for opstart af

virksomheden i VSO, samt ved begyndelsen af de efterfølgende indkomstår.

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8, som virksomhedens aktiver fratrukket:

 Virksomhedens gæld.

 Beløb der er hensat til senere hævning, jævnfør VSL §§ 4 og 10.

 Indestående på mellemregningskontoen efter VSL § 4a.

 Beløb der overføres fra VSO til privatøkonomien med virkning fra indkomstårets begyndelse.

En praktisk tilgang til opgørelse af kapitalafkastgrundlaget, vil være at anvende de samme principper for

værdiansættelsen af aktiver og passiver i virksomhedens regnskab som anvendes ved opgørelse af

kapitalafkastgrundlaget. Dermed bliver selskabets egenkapital lig kapitalafkastgrundlaget.

Værdiansættelsen af aktiver og gældsforpligtelser, ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget, er som

udgangspunkt den samme som ved opgørelse af indskudskontoen. Fast ejendom værdiansættes dog til

den kontante anskaffelsessum.

4.4 Kapitalafkast

Kapitalafkast er en beregning af afkastet af den skattepligtiges investering i virksomheden.
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Kapitalafkastet beregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget, der opgøres efter VSL § 8, gange med

en kapitalafkastsats, som beregnes på baggrund af en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets

første 6 måneder50. Satsen for 2011 er 2 %51.

Kapitalafkastet er alene et udtryk for opdelingen af årets overskud til brug for skatteberegningen, og

såfremt kapitalafkastet giver et negativt resultat, sættes dette til DKK 0. Kapitalafkastet kan ikke være

negativt og kan endvidere ikke overstige årets overskud52.

4.5 Rentekorrektion

Rentekorrektion har til formål at korrigere for konsekvenserne af, at en selvstændigt erhvervsdrivende,

der anvender VSO, låner i virksomheden.

4.5.1 Den selvkontrollerende effekt

For at sikre at den erhvervsdrivende ikke får fuldt fradrag for private renteomkostninger i VSO er der

indarbejdet en selvkontrollerende effekt. Denne problematik opstår i tilfældet hvor privat gæld indskydes

i VSO. Dette vil formindske kapitalafkastgrundlaget og dermed også kapitalafkastet, hvilket betyder at

den personlige indkomst bliver forøget. Fordelen ved at indskyde privat gæld vil dermed blive udlignet i

den udstrækning gælden bliver forrentet til samme sats som kapitalafkastsatsen.

Dette gør sig imidlertid ikke gældende hvis virksomhedens indskudskonto er negativ. I dette tilfælde

udregnes en rentekorrektion.

4.5.2 Beregning af rentekorrektion

Rentekorrektion opstår i følgende to situationer53:

 Ved negativ indskudskonto.

 Hvis der i samme indkomstår er overført værdier til den erhvervsdrivende og indskudt beløb

efter VSL § 3.

50 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.4
51 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.4
52 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.2
53 Den juridiske vejledning C.C.5.2.11
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Negativ indskudskonto

Er indskudskontoen negativ primo, eller ultimo indkomståret, betyder det at den skattepligtige har lånt af

virksomheden, eller hævet mere end han har indskudt, derfor skal der beregnes en rentekorrektion.

Rentekorrektionen beregnes ved, at gange kapitalafkastsatsen med den talmæssigt største negative saldo

på indskudskontoen primo eller ultimo. Rentekorrektionen kan dog højest udgøre det mindste af følgende

beløb54:

 Kapitalafkastsatsen ganget med det talmæssigt største negative kapitalafkastgrundlag ved

indkomstårets begyndelse eller ved indkomstårets udløb. Er kapitalafkastgrundlaget såvel primo

som ultimo positivt eller DKK 0 bliver rentekorrektionsbeløbet DKK 0.

 Virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er

skattepligtige efter kursgevinstloven.

Nedenfor er opstillet 4 eksempler på beregning af rentekorrektion, når indskudskontoen er negativ.

Overførsler og indskud i samme indkomstår

Der skal endvidere beregnes rentekorrektion, når der er overført fra (hævet) og indskudt på

indskudskontoen i samme indkomstår55. Rentekorrektionen beregnes ved at gange det overførte beløb

med kapitalafkastsatsen. Beløbet kan maksimalt udgøre årets indskud på indskudskontoen ganget med

kapitalafkastsatsen.

54 Den juridiske vejledning C.C.5.2.11
55 VSL § 11, 2

A B C D

Indskudskonto, primo -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Indskudskonto, ultimo -300.000 -300.000 -160.000 200.000

Kapitalafkastgrundlag, primo -400.000 -140.000 -140.000 -140.000

Kapitalafkastgrundlag, ultimo -460.000 -100.000 -300.000 80.000

Rentekorrektion beregnes af -300.000 -140.000 -200.000 -140.000

Rentekorrektion, 2 % -6.000 -2.800 -4.000 -2.800

Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Den juridiske vejledning C.C.5.2.11
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4.5.3 Indskud af gæld fra privatøkonomi ved skattefri virksomhedsomdannelse

Indskydes der gæld fra privat økonomien til det nystiftede selskab i forbindelse med en skattefri

virksomhedsomdannelse, anses et beløb svarende til den private gæld, der bliver overført, for at være

indskudt i virksomheden i indkomståret forud for omdannelsesåret.56 Dette er en værnsregel, der skal

forhindre, at den selvstændige hæver beløb til sig selv via lån og udskyder beskatning heraf til anparterne

i selskabet sælges.

4.6 Opsparet overskud

Virksomhedens overskud er delt op i to dele. Et hævet overskud og et opsparet overskud. Det opsparede

overskud beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 25 % jævnfør VSL § 10, stk. 2, og skal derfor

ikke medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i indtjeningsåret. Beløbet skal fremgå af

kontoen for opsparet overskud57. Ønsker den erhvervsdrivende at hæve det opsparede overskud, hæves

den del af overskuddet, der er opsparet først inklusiv den foreløbige skat. Beløbet beskattes som

personlig indkomst. Når den samlede skat er beregnet, fradrages den allerede indbetalte foreløbige skat.

4.7 Hensat til senere hævning

VSO giver mulighed for at hensætte beløb til senere hævning. Det beløb, der ønskes hensat, skal

beskattes i det indkomstår, hvor hensættelsen foretages. Dette medfører, at beløbet efterfølgende kan

hæves skattefrit forud for hæverækkefølgen. Beløbet skal fragå kapitalafkastgrundlaget i det

efterfølgende indkomstår.

4.8 Mellemregningskonto

Mellemregningskontoen giver mulighed for at overføre beløb fra privat økonomien til virksomheden og

omvendt. Det er alene kontante beløb, der kan overføres til kontoen. Fordelen ved

56 VSL § 16 c
57 Den juridiske vejledning C.C.5.2.10
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mellemregningskontoen er, at den erhvervsdrivende kan tilbageføre beløb skattefrit uden om

hæverækkefølgen.

I langt de fleste tilfælde, vil mellemregningskontoen finde anvendelse når virksomhedsindehaveren har

afholdt driftsomkostninger for private midler.

Saldoen må ikke blive negativ, da der således er tale om at virksomheden har afholdt private

omkostninger. Sker dette skal saldoen på kontoen udlignes ved en overførsel efter hæverækkefølgen58.

4.9 Hæverækkefølgen

Overførsel af værdier fra virksomheden til den private økonomi skal foretages i en bestemt rækkefølge.

Rækkefølgen er nødvendig, da overførsler fra virksomheden til virksomhedsindehaveren behandles

forskelligt skattemæssigt. En lidt mere forenklet forklaring på ”Hæverækkefølgen” er, at den forklarer

hvordan man skal beskatte det beløb, virksomhedsindehaveren har hævet.

Den del af virksomhedens overskud der ikke opspares, skal opdeles i et kapitalafkast (kapitalindkomst)

og i et resterende overskud (personlig indkomst). Et opsparet overskud, der hæves i efterfølgende

indkomstår, skal derimod beskattes som personlig indkomst - uagtet hvordan det opsparede overskud er

sammensat af henholdsvis kapitalafkast og resterende overskud. Og endelig skal hævninger fra

indskudskontoen ikke beskattes59.

Værdier hæves i virksomheden efter nedenstående rækkefølge60:

1. Hensatte beløb

a. Kapitalafkast, som vedrører forudgående indkomstår.

b. Resterende overskud, som vedrører forudgående indkomstår.

2. Årets overskud

a. Kapitalafkast for det indeværende indkomstår.

b. Resterende overskud for det indeværende indkomstår.

3. Opsparet overskud fra tidligere år.

4. Indestående på indskudskontoen.

58 Den juridiske vejledning C.C.5.2.6
59 Den juridiske vejledning C.C.5.2.7.3
60 VSL § 5



Kandidatafhandling – Udfordringer og muligheder for iværksættere

19

Når der foretages hævninger i VSO, kan dette ske på følgende måde61:

 Beløb eller andre værdier, der faktisk overføres.

 Beløb eller andre værdier, der anses for overført.

 Beløb eller andre værdier, der er hensat til senere hævning.

4.9.1 Beløb eller andre værdier, der faktisk er overført

Beløb eller andre værdier der faktisk er overført til indehaveren, og er bogført via kassen/banken i

virksomheden.

4.9.2 Beløb eller andre værdier, der anses for overført

Beløb, der alene er bogført i virksomheden, hvor der ikke er foregået en egentlig kontant overførsel anses

for overført. Dette kunne være privat kørsel i bil, der indgår i VSO, forbrug af egne produkter. Beløbene

tillægges virksomhedens indkomst og anses for overført til den skattepligtige.

4.9.3 Beløb eller andre værdier, der er hensat til senere hævning

Der kan regnskabsmæssigt hensættes beløb til senere faktisk hævning, eller måske retter til senere

udbetaling fra virksomheden. Det hensatte beløb beskattes i det år som overførslen vedrører og kan

dermed hæves skattefrit på et senere tidspunkt.

Udover kapitalafkastet, der tvangshæves jævnfør VSL § 4, det resterende overskud efter VSL § 10, stk. 1

og indskudskontoen, kan alle beløb hensættes til senere hævning. Hensættelsen kan foretages, så længe

hensættelsen samt årets overførsler, og beløb der anses for overført, ikke medfører, at der sker en

reduktion af indskudskontoen62.

Den udvidede hæverækkefølge fremgår af nedenstående oversigt:

61 Den juridiske vejledning C.C.5.2.7.1
62 Den juridiske vejledning C.C.5.2.7.1
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Prioritet Type af hævning Beskatningsform

1 Refusion af driftsomkostninger, som den selvstændige Skattefrit

har afholdt for virksomheden af private midler - evt.

via mellemregningen.

2 Beløb der overføres til beskatning hos medarbejdende

ægtefælle. Beløbet beskattes som personlig indkomst hos

ægtefællen.

3 Beløb der overføres til betaling af virksomhedsskat/ Skattefrit

acontoskat på 25% jævnfør VSL § 5, stk. 3

Hensatte beløb

4 Kapitalafkast som vedrører forudgående indkomstår. Skattefrit

Beløbet blev beskattet som kapitalindkomst ved

hensættelsen, og skal derfor ikke beskattes når det hæves.

5 Resterende overskud som vedrører forudgående indkomstår. Skattefrit

Beløbet blev beskattet som personlig indkomst ved

hensættelsen, og skal derfor ikke beskattes når det hæves.

Årets overskud

6 Kapitalafkast for indeværende indkomstår. Kapitalindkomst

7 Resterende overskud for indeværende indkomstår. Personlig indkomst

8 Opsparet overskud fra tidligere år. Personlig indkomst

Ved opsparingen af overskuddet er der foretaget en

betaling af virksomhedsskat svarende til den aktuelle

selskabsskatteprocent på tidspunktet for opsparingen.

Det hævede overskud + virksomhedsskatten beskattes som

personlig indkomst.

9 Indestående på indskudskontoen. Skattefrit

10 Beløb der hæves ud over indestående på indskudskontoen Skattefrit

sidestilles med privat lån og medfører rentekorrektion.

Egen tilvirkning - inspiration fra Skatteretten 2, side 209-210.
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4.10 Underskud

Underskud i en virksomhed i VSO skal behandles efter bestemmelserne i VSL § 13. Et skattemæssigt

underskud fra virksomheden modregnes i indtægter i og uden for virksomheden i følgende rækkefølge63:

1. Det opsparede overskud i virksomheden med tillæg af den dertil hørende

virksomhedsskat.

2. Positiv nettokapitalindkomst.

3. Anden personlig indkomst.

4.10.1 Modregning i opsparet overskud

Underskud fra et indkomstår skal efter VSL § 13, stk. 1 først og fremmest modregnes i tidligere års

overskud, som er opsparet i virksomheden. Som ved hævning af opsparet overskud, tages der også ved

underskud, udgangspunkt i de først opsparede overskud.

Når man modregner i opsparet overskud, tillægges virksomhedens indkomst en del af det opsparede

overskud, svarende til indkomstårets underskud.

Opsparet overskud reduceres med det beløb, der er anvendt til modregning af underskud64.

Virksomhedsskatten, der er betalt af det opsparede overskud, fradrages i slutskatten for den

erhvervsdrivende, og såfremt beløbet ikke kan rummes i slutskatten, udbetales dette kontant.

4.10.2 Modregning i positiv kapitalindkomst

Hvis et underskud ikke kan modregnes fuldt ud i virksomhedens opsparede overskud fra tidligere

indkomstår, er der mulighed for, at den erhvervsdrivende kan modregne underskuddet i sin positive

nettokapitalindkomst jævnfør VSL § 13, stk. 265.

63 Den juridiske vejledning C.C.5.2.12
64 Den juridiske vejledning C.C.5.2.12
65 Den juridiske vejledning C.C.5.2.12
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4.10.3 Modregning i anden personlig indkomst

Hvis et underskud overstiger det opsparede overskud og den positive nettokapitalindkomst, begge

beskrevet ovenfor, skal dette fradrages i den erhvervsdrivendes personlige indkomst, uanset om denne

bliver negativ. Bliver den personlige indkomst negativ, kan den overføres til en samlevende ægtefælle,

eller fremføres til et senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13. Underskuddet kan ikke fremføres efter

reglerne for VSO66.

4.11 Opgørelse og beskatning af virksomhedens skattepligtige

indkomst

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens gældende regler.67 VSL

indeholder ikke yderligere regler for opgørelse af indkomsten. VSO betragtes primært som en metode til

fordeling af virksomhedens indkomst på de forskellige indkomsttyper. Virksomhedens indkomst opgøres

og beregnes efter reglerne i SL, AFL, LL m.v.

Når virksomhedens skattepligtige indkomst er opgjort, skal denne fordeles ud på følgende

indkomsttyper; personlig indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. Indkomst, der beskattes

som personlig indkomst og kapitalindkomst, følger de almindelige regler i PSL, mens overskud der

opspares i virksomheden (virksomhedsindkomst), beskattes med en foreløbig virksomhedsskat, der

svarer til den gældende selskabsskatteprocent, der i 2011 er 25 %.

Fordelingen af virksomhedens overskud er illustreret ved nedenstående kassesystem. Kassesystemet kan

betragtes som et værktøj til kontrol af, at virksomhedens indkomst er fordelt korrekt efter reglerne i

VSO.

66 Den juridiske vejledning C.C.5.2.12
67 VSL § 6, stk. 1
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Kilde: Anders Holten Lützhøft

Eksempel på og vejledning i hvorledes ovenstående kassesystem udfyldes, fremgår nedenfor (den

talmæssige udfyldelse af kassesystemet fremgår af næste side).

Forudsætninger for beregning:

Virksomhedens overskud: DKK 200.000.

Kapitalafkast: DKK 6.000.

Årets hævninger: DKK 150.000.

1) Virksomhedens overskud indsættes.

2) Hævet kapitalafkast indsættes i kassen ”kapitalafkast”

3) Virksomhedens overskud (1) fratrukket hævet kapitalafkast (2) indsættes i ”Resterende

overskud”

4) Årets hævninger indsættes i kasse nr. 4, ”Hævning”.

5) Hævningerne (4) fratrækkes virksomhedens overskud (1), hvormed det opsparede overskud

fremkommer (5). Er beløbet negativt, er der hævet mere end virksomhedens overskud, og der

kan derfor ikke foretages opsparing. Beskatningen af negative beløb sker efter reglerne jævnfør

hæverækkefølgen.

Opsparet

overskud

Virksomheds-

indkomst

Virksomheds-

skat

Kapitalafkast

Virksomhedens

overskud

Personlig

indkomst

Resterende

overskud
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6) Herefter skal ”Virksomhedsindkomsten” beregnes. Virksomhedsindkomsten er kun aktuel, hvis

det opsparede overskud er positivt. Virksomhedsindkomsten beregnes således:

 Opsparet overskud x 100 / (100 - den gældende selskabsskatteprocent).

7) Personlig indkomst beregnes ved at trække virksomhedsindkomsten (6) fra det resterende

overskud (3).

8) Opsparet overskud (8) og virksomhedsskat (8). Virksomhedsskatten beregnes som 25 % (den

gældende selskabsskatteprocent) af virksomhedsindkomsten (6), mens den resterende del er

opsparet overskud.

4.11.1 Regler for fradrag ved drift af erhvervsvirksomheder

Den skattepligtige indkomst for både den selvstændige erhvervsvirksomhed og for anpartsselskabet skal

opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler.68 Dette afsnit beskriver en række regler for fradrag

for omkostninger ved erhvervsvirksomhed og er således relevant for både den selvstændige

erhvervsdrivende og ledelsen af et anpartsselskab.

68 VSL § 6 og SSL § 8

Kapitalafkast

2

Overskud Personlig indkomst

1 7

Resterende overskud Opsparet overskud

3 8

Virk. indkomst

6

Virksomhedsskat

8

4 Hævning

5 Opsparing x 100 = 66.667

7550.000

50.000

66.667

16.667

150.000

6.000

200.000 127.333

194.000
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4.11.2 Fradragsregler ved opgørelse af den skattepligtige indkomst

De grundlæggende regler for opgørelse af den skattepligtige indkomst fremgår af SL § 4-6. Heraf

fremgår det, at den skattepligtige indkomst fremkommer som forskellen mellem dels de skattepligtige

indtægter69 og en række særbestemmelser om indtægtsposterne, og dels de fradragsberettigede udgifter70

og en række særbestemmelser om fradrag.71

Udgangspunktet for fradrag af udgifter, er at de udgifter, der i årets løb er anvendt til, at erhverve, sikre

og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger, kan fradrages ved opgørelsen af den

skattepligtige indkomst.72

Det skal i den forbindelse oplyses at ordlyden i ovenstående betyder, at anlægsudgifter ifølge

nettoindkomstprincippet skal fordeles over de indkomstår hvori indtægtsvirkningen består. Dette skyldes

at anlægsudgifter som oftest bidrager til indtægtserhvervelsen i en længere årrække. Fordelingen af

udgiften foretages som afskrivninger efter AFL.73

4.11.2.1 Forsøgs- og forskningsvirksomhed

Udgifter, der afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan fradrages fuldt ud i det indkomstår hvori

de er afholdt. Vælges der ikke at fuldt fradrag i indkomståret hvori udgifterne er afholdt, er

virksomheden tvunget til at afskrive beløbet lineært over fire år, hvilket giver mulighed for at

skatteoptimere.74 Muligheden for valg af enten fuldt fradrag eller løbende afskrivning gælder ligeledes

for driftsmidler anvendt til forsøgs- og forskningsvirksomhed.75

Udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed defineres som udgifter ved anvendelse af allerede

tilgængelig teknisk og videnskabelig viden i bestræbelserne på at frembringe nye eller forbedrede

produkter samt udgifter ved undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden til

brug i et bestemt øjemed eller ved produktion af et bestemt produkt.76

69 SL § 4-5
70 SL § 6
71 Skatteretten 1 side 207
72 SL § 6, litra a
73 Skatteretten 1 side 209
74 LL § 8 B, stk. 1.
75 AFL § 6, stk. 1, nr. 3.
76 Skatteretten 2 side 79
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4.11.3 Afskrivninger

Som beskrevet ovenfor foretages der afskrivninger på anlæg, hvis aktivets indtægtsvirkning og dermed

levetid, ikke kan rummes i indkomstsåret hvori investeringen er foretaget. Dette kunne eksempelvis være

produktionsanlæg, biler, inventar og computere med videre.

Der gives fradrag for afskrivninger på aktiver såfremt aktivet:

- Benyttes erhvervsmæssigt77

- Udsættes for værdiforringelse78

- Ejes af den erhvervsdrivende, for hvem der gives fradrag79

AFL tillader dog at der kan foretages straksafskrivning af hele anskaffelsessummen, såfremt

investeringen ikke overstiger et grundbeløb, der i indkomståret 2011 udgør DKK 12.300.80 Der gøres

opmærksom på at aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for ét aktiv, hvorfor vurderingen i

forhold til straksafskrivning jævnfør grundbeløbet beror på en samlet vurdering af aktiver og

anskaffelsessummer.81

Når de skattemæssige afskrivninger skal beregnes skal der foretages en sondring mellem de enkelte

aktivtyper. Dette skyldes at AFL foreskriver forskellige maksimale afskrivningssatser afhængig af

aktivtype.

For bygninger og ejendomme, der er afskrivningsberettigede efter AFL kapitel 3 afskrives lineært med

op til 4 %.82

Driftsmidler afskrives efter saldometoden med maksimalt 25 % af afskrivningsgrundlaget.83

77 AFL § 1
78 Skatteretten 1 side 262
79 SL § 6
80 AFL § 6 stk. 1, nr. 2
81 AFL § 6 stk. 1, nr. 2
82 AFL § 17 stk. 1
83 AFL § 5 stk. 3
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4.12 Bil i virksomhed

Ønsker den erhvervsdrivende at have en blandet benyttet bil, bør følgende tre alternativer overvejes:

1. Beskatning af fri bil

2. Kørselsgodtgørelse

3. Forholdsmæssig afregning af omkostninger

4.12.1 Beskatning af fri bil

Dette forhold gør sig gældende i det tilfælde, hvor den erhvervsdrivende får stillet en bil til rådighed af

virksomheden som også anvendes privat. Den årlige beskatningsværdi opgøres som 25 % af bilens

værdi, der ikke overstiger DKK 300.000 og 20 % af resten. Beskatningsgrundlaget kan dog mindst være

DKK 160.000. Hertil skal tillægges et miljøtillæg.

Bilens værdi afhænger også af hvornår arbejdsgiveren har anskaffet bilen. Er firmabilen anskaffet højst

tre år efter første registrering, er bilens værdi den oprindelige nyvognspris i de første tre indkomstår,

herefter til 75 % af nyvognsprisen.

Bliver bilen anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, svarer bilens værdi til arbejdsgiverens

købspris inklusive istandsættelsesudgifter.

Ved beskatning af fri bil ejer virksomheden bilen og har fradrag for samtlige driftsomkostninger84.

Derudover er bilen at anse som et driftsmiddel og virksomheden kan foretage skattemæssige

afskrivninger på denne. Ydermere indgår bilen ved beregning af kapitalafkastgrundlaget ved virksomhed

i VSO, hvorfor den har en positiv effekt på kapitalafkastet.

4.12.2 Kørselsgodtgørelse

Den erhvervsdrivende har mulighed for at få godtgjort den erhvervsmæssige kørsel af en ellers privat

anvendt bil med en skattefri kørselsgodtgørelse.85

84 SL § 6 A
85 LL § 9 B
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LL definerer erhvervsmæssig kørsel som86:

- Kørsel mellem arbejdspladser

- Kørsel inden for den samme arbejdsplads

- Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de foregående 12

måneder.

Kørselsgodtgørelsen er skattefri hvis den ikke overstiger DKK 3,67 (2012: 3,80) pr. kilometer for kørsel

indtil 20.000, herefter DKK 2 (2012: 2,10) pr. kilometer.

Kørselsgodtgørelsen betales af virksomheden og virksomheden har ret til at fratrække denne omkostning

ved beregning af det skattepligtige resultat.

4.12.3 Forholdsmæssig afregning af omkostninger

Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for, i virksomheden, at få fradrag for den

erhvervsmæssige andel af omkostningerne til drift af bil. Opgørelsen af forholdet mellem privat og

erhvervsmæssig kørsel foretages ved at føre et kørselsregnskab.

Såfremt denne mulighed anvendes skal bilen ikke indregnes i virksomhedens balance.

Den erhvervsmæssige andel af bilens driftsomkostninger skal indgå som omkostning i virksomhedens

resultatopgørelse og kan fradrages ved beregning af virksomhedens skattepligtige resultat.

4.13 Indbetaling til ratepension for selvstændig

erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende har frem til og med 2014, mulighed for at indbetale og fratrække op til 30

% af virksomhedens overskud før renter og kursregulering til ratepension.87 Herefter er der kun mulighed

for at fratrække indbetalinger op til DKK 100.000. Virksomhedens overskud opgøres efter VSL § 22 b.

Retten til at fratrække DKK 100.000 efter 1. januar 2015 forventes skærpet til DKK 55.000 ved

vedtagelse af den fremsatte finanslov.88

86 LL § 9 B
87 PBL § 18 stk. 5
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4.14 Etablerings- og iværksætterkonti

4.14.1 Etableringskonto

Konceptet ”Etableringskonto” blev indført i 1965 og har til sigte, at give personer, der er fuldt

skattepligtige i Danmark adgang til ligningsmæssigt fradrag for indskud på etableringskonto i

indkomståret hvori indskuddet foretages.89 Betingelsen herfor er, at der i indkomståret eller indtil fem år

efter etablering af selvstændig virksomhed, oppebæres lønindtægter eller overskud fra virksomhed og at

personen ikke er fyldt 67 år.90

Etableringskontoens formål er at give incitament til at starte egen virksomhed og dermed øge væksten.

Dette bekræftes ved, at den daværende regering i 2009 med ”Forårspakke 2.0” blandt andet ændrede en

række satser for etableringskontoen med ønsket om at give markant et skub til dansk økonomi.91

Det indskudte beløb skal minimum udgøre DKK 5.000 pr. år (2011) og kan maksimalt udgøre 60 %

(2011) af indskyderens nettolønindtægt, dog kan der altid indskydes DKK 250.000 pr. år (2011) af

lønnen eller overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed når denne er etableret.92 Indskuddene skal

foretages kontant på en indlånskonto og opsparingen frigives først ved og efter etablering af selvstændig

virksomhed eller anskaffelse af anparter og aktier i et selskab.93 En selvstændig erhvervsvirksomhed

anses for etableret, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede

formuegoder eller udgifter afholdt til brug for virksomheden overstiger DKK 80.000 (2011).94

Tilsvarende gælder det for etablering af virksomhed i selskabsform, at anskaffelsessummen for aktierne

eller anparterne inklusiv stiftelsesomkostninger overstiger DKK 80.000 (2011).95

Efter etablering af virksomhed kan der foretages hævninger på etableringskonto på beløb svarende til

anskaffelsessummen af blandt andet maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende

anvendes erhvervsmæssigt.96 Det er dermed ikke muligt at anskaffe biler, der er indregistreret til privat

88 Aftaler om Finansloven 2012 side 42
89 Skatteretten 2 side 161
90 ETBL § 2
91 Forårspakke 2.0 side 3
92 ETBL § 3
93 ETBL §§ 4 og 5
94 ETBL § 5, stk. 2
95 ETBL § 5, stk. 4
96 ETBL § 7, stk. 1 pkt. A
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benyttelse. Midler, der er indskudt på etableringskontoen fra 2010 og frem og hæves til anskaffelse af et

aktiv, anses for at dække en forlodsafskrivning på 50 %.97

Hæves der beløb på etableringskontoen svarende til de driftsudgifter, der beskrives i ETBL §§ 7 g-j,

anses de hævede beløb alene at dække 65 % af de nævnte udgifter.98 De resterende 35 % kan således

fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Som beskrevet ovenfor vil der ved indbetaling på etableringskonto være tale om et ligningsmæssigt

fradrag, der kun fradrages i den skattepligtige indkomst. Dette betyder at skatteværdien af indskuddet

svarer til skatteværdien af sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat, hvilket er ca. 33 %.

I stedet for anvendelse af etableringskonto er der mulighed for at anvende reglerne om iværksætterkonto,

der giver mulighed for fradrag i den personlige indkomst.

4.14.2 Iværksætterkonto99

For opsparing på iværksætterkonto gælder de samme regler som ved etableringskontoen, dog med to

væsentlige forskelle. Som beskrevet ovenfor giver indskud på iværksætterkontoen adgang til fradrag i

den personlige indkomst. Til gengæld er det ikke muligt at afskrive på aktiver, der er erhvervet for beløb

hævet på iværksætterkontoen, samt at der ikke er fradrag for afholdte driftsudgifter betalt med midler fra

iværksætterkontoen.

Ved hævning på iværksætter konto til dække af driftsomkostninger omtalt i ETBL §§ 7 g-j anses det

hævede beløb for at dække 100 % af omkostningen og der gives dermed ikke fradrag for disse

omkostninger.

4.14.3 Konklusion på etablerings- og iværksætterkonto

Etableringskonto og iværksætterkonto minder i brugen meget om hinanden. Begge giver mulighed for

løbende at opspare og samtidig spare skat. Den skattemæssige gevinst ved begge er også nogenlunde den

samme.

97 ETBL § 7, stk. 5
98 ETBL § 7, stk. 10
99 Skatteretten 2 side 170
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Ved en marginalskat på 56,1 % og beskatning af ligningsmæssige fradrag på 33 % får man følgende

skattebesparelse ved anvendelse af etableringskonto ved opsparing og efterfølgende anskaffelse af aktiv

til TDKK 100.

Ligningsmæssigt fradrag TDKK 100 skattebesparelse på TDKK – 33

Forlodsafskrivning af anskaffet aktiv på 50 % giver en afskrivningsberettiget saldo på TDKK 50, der

fradrages i den personlige indkomst over tid. Ved anvendelse af marginalskat på 56,1 % giver dette:

Skattemæssig afskrivning TDKK 50 skattebesparelse på TDKK – 28

Samlet skattebesparelse på TDKK 61 eller 61 %.

Anvendes samme opsparing i stedet til betaling af driftsomkostninger er skattebesparelsen ca. 53 %.

Tilsvarende beregning for iværksætterkonto giver en skattemæssig gevinst på TDKK 56.100 eller 56,1

%, da opsparingen fragår i den personlige indkomst, men der kan ikke foretages afskrivninger på de

aktiver, der er anskaffet ved hævning på iværksætterkonti.

Den skattemæssige besparelse ved anvendelse af iværksætterkonto er den samme som hvis aktivet var

anskaffet for virksomhedens midler, da det i så fald vil være muligt at foretage afskrivninger på hele

anskaffelsessummen.

Anvendelse af etableringskonto vil umiddelbart være det, der skattemæssigt giver bedst mening hvis der

alene fokuseres på den skattemæssige besparelse jævnfør ovenstående beregning. Opsparing via

etableringskonto fragår den skattemæssige indkomst som ligningsmæssigt fradrag og giver dermed ikke

mulighed for at nedbringe den personlige indkomst som iværksætterkontoen giver. Såfremt den

personlige indkomst før indbetaling på iværksætterkonto er over grænsen for topskat (2011: DKK

389.900 efter AM-bidrag), kan der være et incitament til at indbetale til iværksætterkonto og nedbringe

den personlige indkomst således den ikke overstiger grænsen for topskat.

Hvis det er hensigten at pengene skal anvendes til betaling af driftsomkostninger, kan det bedst betale sig

at anvende iværksætterkonto, da besparelsen i alle tilfælde vil være højere end ved anvendelse af

etableringskonto. Hvis man både opsparer på iværksætterkonto og etableringskonto gælder grænsen for

den samlede indbetaling på begge ordninger.100

100 ETBL § 3 stk. 1
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4.15 Omdannelse af virksomhed i VSO til ApS

Ved omdannelse af virksomhed, der tidligere indgik i VSO, har indehaveren mulighed for at foretage en

skattefri virksomhedsomdannelse eller en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Ydermere er der

mulighed for at lave et delvist eller fuldstændig virksomhedsophør afhængig af hvor mange

virksomheder den skattepligtige har eller hvor mange aktiver, der udskilles.

En omdannelse af en virksomhed til et anpartsselskab bliver sidestillet med ophør af virksomhed, også

selv om der er sammenfald mellem ejeren af virksomheden og anpartsselskabet.101

4.15.1 Delvis og fuldstændig virksomhedsophør

Når en personlig drevet virksomhed afstås, skelnes der mellem delvis og fuldstændig virksomhedsophør.

4.15.1.1 Fuldstændigt ophør

Et fuldstændigt ophør betyder, at den skattepligtige som udgangspunkt skal medregne indestående på

konto for opsparet overskud med tillæg af den acontoskat, der er betalt heraf til den personlige indkomst

i ophørsåret.102 Opretholdes adskillelsen mellem privat- og virksomhedsøkonomi er det muligt at

udskyde beskatningen af konto for opsparet overskud til året efter salgsåret.103 Beskatningen af konto for

opsparet overskud kan ligeledes udskydes ved eksempelvis at påbegynde ny virksomhed i VSO.104 Dette

skal dog foretages inden udløbet af indkomståret efter ophør.

4.15.1.2 Delvist ophør

Hvis den skattepligtige sælger én af flere virksomheder, eller en del af en virksomhed, der er i VSO er

der mulighed for at lade salgssummen beskatte efter reglerne i VSO. Dette kræver dog at de

tilbageværende aktiver kan anses for at være en selvstændig virksomhed. Tab eller gevinst ved ophør af

virksomhed indgår i VSO og beskattes derfor som personlig indkomst. 105

101 Skatteretten 2, side 215
102 VSL § 15, stk. 1
103 VSL § 15, stk. 1
104 VSL § 15, stk. 2
105 VSL § 15, stk. 3
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4.15.2 Skattepligtig virksomhedsomdannelse

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse anses den omdannede virksomhed som afhændet til 3.

mand, hvorved der skal ske beskatning af alle skattemæssige fortjenester, der opgøres i forhold til

aktivernes reelle handelsværdi og aktivernes skattemæssige nedskrevne værdier samt værdien af det

skattemæssigt opsparede overskud fra tidligere indkomstår.106 Beløbet beskattes som personlig indkomst.

Indskuddet af virksomheden i forbindelse med stiftelse kan vederlægges gennem anparter, kontanter,

fordringer, overskudsandele eller en kombination heraf. Betingelsen herfor er blot, at aktiverne ikke

indskydes til underkurs.107 Dette giver mulighed for, at den overkurs selskabet kunne være stiftet med, i

stedet for at indgå som frie reserver, optages som et ”stiftertilgodehavende”. Afdrag på stifter

tilgodehavendet er skattefrie og repræsenterer derfor en skattemæssig fordel, da der herved undgås

udbyttebeskatning. Gældsbrevet indregnes til kursværdi.

4.15.2.1 Værdiansættelse af aktiver og forpligtelser

Udgangspunktet for værdiansættelse af aktiver og forpligtelser er værdien i handel og vandel.108 For

enkelte aktivtyper er der fastlagt administrative retningslinjer for værdiansættelse. Dette gælder

ejendomme, aktier og anparter samt goodwill.109

Goodwill

Definitionen på goodwill er ”Den til en virksomhed knyttede kundekreds, forretningforbindelse eller

lignende”.110 Førnævnte faktorer er internt oparbejdet goodwill og må ikke indregnes i virksomhedens

balance, men kan have en værdi ved salg. Overdrages virksomhedens aktivitet og aktiver til bogført

værdi skal der korrigeres for goodwill, da en køber vil tillægge kundekredsen og

forretningsforbindelserne en goodwillværdi.111

Der findes ikke nogle regler for hvordan goodwill opgøres. For overdragelse mellem uafhængige parter

vil den indgåede aftale lægges til grund for opgørelse af goodwill, såfremt den indeholder alle aktiver.

Ved handel mellem interesseforbundne parter skal goodwill opgøres til handelsværdier ud fra de

106 Skatteretten 2, side 492 og VSL § 15
107 Skatteretten 2, side 494
108 Skatteretten 2, side 492
109 Skatteretten 2, side 493
110 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.1
111 SKM2007.685.SR
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konkrete omstændigheder. Der findes en række modeller og branche specifikke kutymer til beregning af

goodwill.112

SKAT har udarbejdet en standardiseret beregning af goodwill, det såkaldte goodwill cirkulære.113

Modellen tager udgangspunkt i et gennemsnit af et vægtet resultat af virksomhedens seneste tre års

resultater før skat. Hvis der har været en konstant resultatmæssig udvikling eller tendens inden for de

seneste tre år, tillægges eller fradrages en udviklingstendens, der er gennemsnittet af det sidste og tredje

sidste års resultat. For virksomheder, der drives i personligt regi fratrækkes halvdelen af det fremkomne

beløb som driftsherreløn. Driftsherrelønnen skal minimum udgøre DKK 250.000 og maksimalt DKK

1.000.000. 114

Herefter fratrækkes en forrentning af samtlige aktiver jævnfør virksomhedens seneste balance, dog

medregnes ikke driftsfremmende aktiver såsom obligationer, pantebreve og likvider. Renten fastsættes til

den gældende kapitalafkastsats på tidspunktet for omdannelsen med et tillæg på 3 %.115

Endelig kapitaliseres det beløb, der fremkommer af ovenstående beregning, med en individuelt fastsat

kapitaliseringsfaktor. Denne kapitaliseringsfaktor udtrykker i hvor mange år, der kan forventes et afkast

på den erhvervede goodwill. Forrentningen fastsættes til den gældende kapitalafkastsats med tillæg af 8

%.

Aktiverne værdiansættes på samme måde uanset om du vælger skattepligtig, eller skattefri

virksomhedsomdannelse.

4.15.3 Skattefri virksomhedsomdannelse

En virksomhedsomdannelse bliver normalt betragtet som salg, hvilket resulterer i at gevinster skal

beskattes. Den normalt høje beskatning af gevinster medfører, alt andet lige, at der sjældent vil være

årsag til at omdanne. Dette betyder at generationsskifter ikke vil blive foretaget i samme omfang. Dette

sammen med argumentation om manglende reel realisation var nogle af bevæggrundene til

udformningen af VOL.116

112 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.2
113 TSS-cirkulære 2000-10
114 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119&vId=205476&search=goodwill*
115 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119&vId=205476&search=goodwill*
116 Lovforslag 1983-12-08 nr. 80
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Den skattepligtige har, ved anvendelse af reglerne i VOL, mulighed for at udskyde den latente

skattebetaling, der ville blive udløst ved at afstå den personlige virksomhed, ved at lave en skattefri

virksomhedsomdannelse. De latente skatter vil i de fleste tilfælde knytte sig til goodwill, værdi af

ejendomme samt opsparet overskud.

Betingelsen for anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, er at samtlige aktiver og

passiver i virksomheden er overdraget til selskabet.117 Det er dermed ikke muligt at skærme enkelte

aktiver fra kreditorer ved at overføre dem til et selskab uden personlig hæftelse. En yderligere betingelse

for en skattefri virksomhedsomdannelse er, at en eventuel negativ indskudskonto udlignes inden

omdannelsen.118 Indskudskontoen kan udlignes med kontanter, aktier eller andre aktiver såsom private

biler eller blandet benyttede ejendomme. Udligningen foretages til handelsværdier og skal minimum

resultere i at den negative indskudskonto udlignes.

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse udløses der ingen aktuel skattebetaling af de beregnede

skattemæssige fortjenester, som anført ovenfor. Der er ikke tale om undgåelse af skattebetaling, men blot

en udskydelse, idet det eventuelt opsparede overskud fragår ved beregning af anskaffelsessummen for

anparterne i det nye selskab.

Indehaveren kan vælge at holde beløb på mellemregning og hensat til senere hævning ude af

omdannelsen.119 Beløb skal udbetales til ejeren inden stiftelse af selskabet ellers vil beløb indgå i

selskabets egenkapital. Manglende udbetaling vil resultere i højere egenkapital og dermed også højere

værdi af de modtagne anparter.

Tillige skal indehaveren også tage stilling til om indestående på konto for opsparet overskud skal indgå

helt eller delvist i omdannelsen. Vælges det at opsparet overskud skal indgå i virksomhedsomdannelsen,

skal det opsparede overskud nedbringe den skattemæssige anskaffelsessum for de anparter indehaveren

modtager ved omdannelsen.120

Modsat en skattepligtig omdannelse skal hele vederlaget for en virksomhed ydes i form af aktier eller

anparter ved anvendelse af en skattefri virksomhedsomdannelse.121 Der findes dog en undtagelse ved

omdannelse af virksomhed hvori der indgår en blandet benyttet ejendom.

117 VOL § 2, stk. 1, nr. 2
118 VOL § 2, stk. 1, nr. 5 jævnfør VSL § 16, stk. 2.
119 VOL § 2, stk. 1, nr. 2
120 VSL § 16, stk. 1
121 VOL § 2, stk. 1, nr. 3.
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4.15.4 Konklusion på virksomhedsomdannelse

Inden det besluttes hvorvidt man vil foretage en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse,

skal det vurderes hvorvidt den mulige skattebetaling udgør et væsentligt beløb. Viser beregningen at den

mulige skattebetaling ikke er væsentlig bør det overvejes, at foretage en skattepligtig

virksomhedsomdannelse, da man ikke er underlagt reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Hvorvidt det ene bedre kan betale sig frem for det andet, beror således altid på udfaldet af en

skatteberegning.

Derudover er der en række forhold man skal iagttage før man beslutter, at omdanne sin virksomhed til et

selskab. Efter omdannelse vil den nu tidligere indehaver, blive lønmodtager i selskabet og vil ikke nyde

godt af de muligheder som lovgivningen giver selvstændige erhvervsdrivende. For eksempel frafalder

muligheden for at indskyde mere end DKK 100.000 i ratepension som beskrevet i afsnit 4.13.

Endelig er der en række selskabsretlige forhold, der ligeledes bør overvejes inden man stifter et

anpartsselskab. De selskabsretlige forhold for anpartsselskaber bliver gennemgået i afsnit 6, men

overordnet er der følgende fordele og ulemper ved omdannelse fra en enkeltpersonvirksomhed til et

anpartsselskab.

De væsentligste fordele ved en virksomhedsomdannelse er at indehaveren ikke hæfter personligt, det er

lettere at gennemføre et generationsskifte samt at man har mulighed for at aktivere oparbejdet goodwill

og dermed øge selskabets værdi. Ulemperne er at der, afhængig af selskabets størrelse, er krav om

revision, herudover er der færre muligheder for at optimere indehaverens skattebetaling da muligheden

for fradrag af underskud i personlig indkomst ikke er muligt. Endelig er der mindre fleksible

pensionsmuligheder samt generelle administrationsomkostninger som følge af nye kontrakter til de

ansatte samt omkostninger til revisor og advokat i forbindelse med omdannelsen.

Ved omdannelse af virksomhed skal der udarbejdes en vurderingsberetning, hvori virksomhedens aktiver

og passiver bliver beskrevet. I vurderingsberetningen erklærer revisor sig på at værdien mindst svarer til

vederlaget inklusiv en eventuel overkurs.122

122 SEL §§ 36 og 37
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5.0 Case intro 2

Martins virksomhed har nu været i drift i ca. to år og virksomheden har fået en god fast kundebase og

viser nogle gode overskud.

Siden etablering af virksomheden har det været nødvendigt at ansætte en produktionsmedarbejder og en

regnskabsmedarbejder, der udover regnskab, også hjælper med en række administrative udfordringer.

Martin deler sin tid mellem produktion og salgsarbejde.

Virksomhedens aktivitet er steget kraftigt i alle år, hvilket også har betydet at gælden til leverandørerne

er steget. Virksomheden er godt konsolideret og vil kunne betale leverandørerne, men den forventede

fremtidige vækst for virksomheden er stigende og Martin vurderer at det vil være nødvendigt at investere

yderligere i produktionsanlæg, hvorfor virksomhedens betalingsevne måske ikke i fremtiden vil være lige

så god som nu. Martin ønsker derfor at omdanne sin virksomhed til et anpartsselskab og dermed undgå

den personlige hæftelse overfor virksomhedens kreditorer. Derudover ønsker han inden for en

overskuelig fremtid at få en ekstern investor med i selskabet således at han kan udbygge sit

produktionsanlæg. En ekstern investor vil normalt forudsætte, at der er begrænset hæftelse.123

Som beskrevet ovenfor har virksomheden rigelig med kunder og fremtiden ser også lys ud. For at kunne

imødekomme efterspørgslen er virksomheden imidlertid nødt til at investere i yderligere

produktionsanlæg. Dette kræver yderligere kapital og virksomheden er derfor tvunget til at se på

muligheden for lån eller andre muligheder for kapitalfremskaffelse.

De efterfølgende afsnit vil omhandle de selskabsretlige og skatteretlige forhold for anpartsselskaber.

123 M & A Corporate side 9
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6.0 Selskabsretlige forhold for anpartsselskaber

Et anpartsselskab er et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på anparter, der ikke

kan udbydes til offentligheden.124 Modsat personlige virksomheder hæfter kapitalejerne ikke personligt

for selskabets forpligtelser, men alene for deres indskud.125 Da ingen af selskabsdeltagerne i et

anpartsselskab hæfter personligt er det nødvendigt med regler, der tilsigter at beskytte selskabets

medkontrahenter ved at begrænse selskabsdeltagernes dispositionsfrihed.126

En yderligere modsætning til personlige virksomheder er, at anpartsselskaber er selvstændige

skattesubjekter, der beskattes efter reglerne i SSL.127

Anpartsselskaber er lovmæssigt reguleret i SEL, der blandt andet indeholder regler om stiftelse,

registrering, ledelse, hæftelse og revision. Disse forhold vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit, da

det alle er forhold, der bør iagttages inden stiftelse af et anpartsselskab.

6.1 Stiftelse og registrering

Stiftelse og registrering af et anpartsselskab er beskrevet i SEL kapitel 2 og 3. Ved stiftelse af et

anpartsselskab skal udarbejdes et stiftelsesdokument, der udover vedtægter også skal indeholde

oplysninger om navn, tegningskurs, dato for stiftelse, særlige rettigheder med videre.128

Vedtægterne skal indeholde oplysninger om navn, formål, selskabskapitalens størrelse, regnskabsår,

rettigheder med videre.129

Når et selskab stiftes har ledelsen en frist på to uger til at registrere stiftelsen samt direktion, bestyrelse

og eventuel revisor hos Erhvervsstyrelsen.130

Med finansloven for 2011, blev det besluttet, at der skal opkræves gebyr ved registrering af stiftelse og

ændringer i anpartsselskaber.131 Dette gælder både for manuelle og elektroniske registreringer, hvor der

opkræves henholdsvis DKK 2.150 og DKK 670 ved stiftelse af et selskab.

124 SEL § 5
125 SEL § 1
126 Selskabsformerne side 214
127 SSL § 1
128 SEL §§ 25, 26 og 27
129 SEL § 28
130 SEL §§ 9 og 10
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6.2 Kapital og hæftelse

Anpartsselskaber skal have en selskabskapital på minimum DKK 80.000.132 Indskuddet kan foretages i

andre værdier end kontanter og skal have en reel økonomisk værdi.133 Stiftelse af anpartsselskab med

andre midler end kontanter kaldes et apportindskud og kræver, at der udarbejdes en vurderingsberetning,

der grundlæggende er en beskrivelse og vurdering af de aktiver, der indskydes.134 Vurderingsberetningen

kan ikke udarbejdes af stifter, men skal foretages af en uvildig sagkyndig – typisk en revisor.135

Hæftelse for selskabet er ifølge SEL § 1 begrænset til anpartshavernes indskud. Dette er dog en sandhed

med modifikationer, da selskabets bankforbindelser afhængig af engagement, kan kræve at indehaverne

hæfter personligt for mellemværender med banken.

6.3 Ledelse

Det er valgfrit for et anpartsselskab at have en bestyrelse.136 Et fravalg af bestyrelse betyder at

direktionen både skal varetage den daglige ledelse såvel som den overordnede og strategiske ledelse.137

Dette betyder at direktionen skal sørge for at:138

1. bogføringen og regnskabsaflæggelse foretages tilfredsstillende efter selskabets forhold,

2. der er etableret interne kontroller og fornødne procedurer for risikostyring,

3. direktionen udøver sit hverv på behørig vis,

4. Selskabets kapitalberedskab skal til enhver tid være forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig

likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser. Selskabet er forpligtet til løbende

at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er

forsvarligt.

131 http://www.eogs.dk/sw21512.asp?nodeId=53736
132 SEL § 4
133 SEL § 35
134 SEL § 36
135 SEL § 37
136 SEL § 111 stk. 1, nr. 2
137 SEL § 117 stk. 2
138 SEL § 115 jævnfør § 117 stk. 2
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6.4 Regnskab, årsrapport og revision

Udover de krav, der er beskrevet i tidligere afsnit skal direktionen også sikre at selskabets bogføring sker

efter reglerne i BOL.139 BOL indeholder en række krav til registreringer, dokumentation og opbevaring

af regnskabsmateriale, der danner grundlaget for selskabets bogføring og årsregnskab.

Årsregnskabet for anpartsselskaber skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i ÅRL.140

Afhængig af selskabets størrelse og ønske om detaljeringsgrad inddeles selskabet i regnskabsklasserne A,

B, C og D.141 Der er færrest krav til et regnskab i regnskabsklasse A og flest krav til regnskab i

regnskabsklasse D. Afhandlingen vil kun omhandle selskaber i regnskabsklasse B. Regnskabsklasse B

omtales i ÅRL som ”små virksomheder”, der på balancetidspunktet i to på hinanden følgende år ikke

overskrider følgende størrelser:142

a. En balancesum på MDKK 36.

b. En nettoomsætning på MDKK 72

c. Gennemsnit antal ansatte på 50

For selskaber i regnskabsklasse B er det muligt at undlade at lade årsrapporten blive revideret, hvis

selskabet i to på hinanden følgende år ikke overskrider følgende størrelser:143

a. En balancesum på MDKK 4.

b. En nettoomsætning på MDKK 8

c. Gennemsnit antal ansatte på 12.

Derudover skal det fremgå af stiftelsesdokumentet at selskabet ikke skal revideres.144 Såfremt det ikke

fremgår af stiftelsesdokumentet skal til- eller fravalg af revision besluttes på generalforsamlingen.145

Muligheden for fritagelse af revision gælder ikke for holdingselskaber, der besidder kapitalandele i andre

virksomheder og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheder.146

139 SEL § 118 stk. 1
140 ÅRL § 2
141 ÅRL § 7
142 ÅRL § 7 stk. 2 nr. 1
143 ÅRL § 135 stk. 1
144 SEL § 27 stk. 1 nr. 4
145 SEL § 144 stk. 1
146 ÅRL § 135 stk. 3
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6.5 Skattemæssige forhold - Anpartsselskaber

I nærværende afsnit vil en række skattemæssige regler for anpartsselskaber og indehavere af

anpartsselskaber, der er relevante for afhandlingen, blive gennemgået.

6.5.1 Selskabsskatteloven

Anpartsselskaber er skattepligtige efter reglerne i SSL og skal som følge heraf opgøre den skattepligtige

indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler – i det omfang de er anvendelige på selskabet.147

Reglerne for fradrag er gennemgået i afsnit 4.11.2.

Den skattepligtige indkomst beskattes med 25 %.148

6.5.2 Bil i selskab

Der er tidligere i afhandlingen i afsnit 4.12 redegjort for muligheden for bil i selvstændig

erhvervsvirksomhed. Ved bil i selvstændig erhvervsvirksomhed er det muligt at blive beskattet af fri bil,

udbetale kørselsgodtgørelse eller foretage en forholdsmæssig afregning. Sidstnævnte er ikke mulig når

der er tale om et anpartsselskab.

6.5.3 Selskabskapital og udlodning af udbytte

Anpartsselskaber skal som beskrevet i afsnit 6.2 have en anpartskapital i overensstemmelse med SEL.

Det kan være nødvendigt afhængigt af virksomhedens strategiske overvejelser og selskabskapital, at

tilføre selskabet yderligere kapital eller nedsætte selskabskapitalen. Dette medfører ikke skattemæssige

konsekvenser.149

Skulle selskabet opnå overskud og ønsker at udbetale dette til ejerne, dette være sig både et

holdingselskab eller fysiske personer, kan der udloddes udbytte. Udbytte udbetaling kan ifølge SEL

147 SSL §§ 1 og 8
148 SSL § 17 stk. 1
149 SSL § 13 stk. 1



Kandidatafhandling – Udfordringer og muligheder for iværksættere

42

udloddes enten som ordinært udbytte150 eller som ekstraordinært udbytte.151 Udbytte medregnes ikke til

den skattepligtige indkomst for selskabet.152

De skattemæssige forhold for udbyttemodtagere vil blive gennemgået senere i afhandlingen - afsnit 6.6

for udbyttemodtagere, der er fysiske personer og afsnit 6.7.2 hvor udbyttemodtager er et holdingselskab.

6.5.4 Underskud

Et konstateret underskud i den skattepligtige indkomst kan fremføres uendeligt til modregning i

fremtidige overskud i den skattepligtige indkomst.153 Regeringen har i deres forslag til finansloven for

2012 præsenteret forslag til begrænsning i brug af fremførte underskud. Regeringen foreslår en model,

hvor 7,5 millioner i underskud altid kan modregnes i positiv skattepligtig indkomst, hvorimod det

resterende fremførte underskud højst kan nedbringe den resterende skattepligtige indkomst med 60 %.154

Koncernforbundne selskaber er obligatorisk sambeskattet155 og indebærer den fordel, at underskud i ét

selskab kan modregnes i overskud i et andet selskab.156 Herved bliver underskuddet udnyttet straks i

stedet for at blive fremført.

6.6 Skattemæssige forhold for indehaver af anpartsselskab –

fysisk person

Ved drift af personlig virksomhed bliver den skattepligtige indkomst fra virksomheden, som tidligere

beskrevet, beskattet hos indehaveren. Modsat personlig virksomhed er et anpartsselskab selvstændig

skattepligtig og skattepligtig indkomst beskattes derfor hos anpartsselskabet og ikke hos indehaveren.

Indehaveren bliver derfor aflønnet på anden vis.

Hvis indehaveren af anpartsselskabet er ansat og arbejder i selskabet, vil han eller hun modtage løn.

Ejeren vil herudover også have mulighed for at modtage udbytte fra selskabet.

150 SEL § 180
151 SEL § 182
152 SSL § 13 stk. 1, nr. 2
153 LL § 15 stk. 1
154 Finanslov 2012 - Kick-start eller kick-out? side 1
155 SEL § 31 stk. 1
156 LL § 15
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Såfremt indehaveren er ansat i selskabet vil lønnen være bestemt i en kontrakt mellem selskabet og

indehaveren. Lønnen er skattepligtig efter SL § 4 og beskattes som personlig indkomst.157

Udbytte er skattepligtigt for fysiske personer og beskattes som aktieindkomst.158 Aktieindkomst indtil et

grundbeløb på 48.300 (2011) beskattes med 28 %.159 Aktieindkomst herudover beskattes med 42 %.160 Er

aktieindkomstmodtageren gift, kan grundbeløbet overføres mellem ægtefæller såfremt ægtefællen ikke

udnytter hele grundbeløbet.161

6.7 Etablering af holdingstruktur

Et holdingselskab er et selskab hvis eneste formål er at eje andele i et andet selskab.162 Der vil ofte være

tale om et selskab med passiv formueforvaltning, hvori selskabet ikke har nogen ansatte eller egentlig

aktivitet.

Etablering af en holdingstruktur, hvorved indehaveren ejer anparter i et holdingselskab, der ejer anparter

i et driftsselskab kan give en række fordele. Det kan være overvejelser om generationsskifte, salg af

driftsvirksomhed eller måske risikoafgrænsning overfor leverandører eller kundeforpligtelser. I denne

sammenhæng er det vigtigt at iagttage, at det er muligt at overføre udbytte skattefrit fra datterselskab til

moderselskab.163

6.7.1 Oprettelse af holdingselskab

Efter enkeltpersonvirksomheden er omdannet til anpartsselskaber efter beskrivelsen i afsnit 4.15, vil

indehaveren være direkte ejer af driftsselskabet. Som med omdannelse af virksomhed i VSO til

anpartsselskab er der både mulighed for en skattepligtig og en skattefri anpartsombytning.

157 PSL § 3
158 PSL § 4 a
159 PSL § 8A stk. 1
160 PSL § 8A stk. 2
161 PSL § 8A stk. 4
162 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Selskabsret/holdingselskab
163 SEL § 13, stk. 1, nr. 2.
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6.7.1.1 Skattepligtig anpartsombytning

Anpartsombytning er reelt et simpelt salg af anparter, hvor anparter i det indskydende selskab afhændes

til det modtagende selskab. Vederlaget herfor er anparter i det modtagende selskab.164 Salgssummen for

anparterne er således værdien af anparterne på ombytningstidspunktet. Dette betyder således også, at den

sælgende part realiserer et tab eller en gevinst og som udgangspunkt ville skulle lade sig beskatte heraf.

6.7.1.2 Skattefri anpartsombytning

Ved gennemførsel af en skattefri anpartsombytning, vil den udskudte skat på anparterne i driftsselskabet

skattefrit blive overført til anparterne i holdingselskabet. Den oprindelige ejer af det kommende

datterselskab overdrager sine anparter i selskabet til det nye moderselskab. Modydelsen hertil er anparter

i det nye moderselskab.165

Betingelser for skattefri anpartsombytning fremgår af ABL § 36 og er kortfattet som følger:

Både det erhvervende (holdingselskabet) og det erhvervede selskab (driftsselskabet) skal være dansk

anparts- eller aktieselskab eller tilsvarende selskab, som er hjemhørende i lande indenfor EU.166 Det er

således ikke muligt at foretage anpartsombytning af transparente enheder såsom Kommanditselskaber og

Interessentskaber. Herudover skal det erhvervende selskab ved aktieombytning opnå et reelt

stemmeflertal i det erhvervende selskab.167

Det er tilladt at foretage en skattefri anpartsombytning af anparter før disse kommer til eksistens. 168

Hvilket vil være tilfældet hvis anpartsombytningen foretages i forbindelse med en

virksomhedsomdannelse.

Indehaveren af det nye holdingselskab anses ikke for at have afstået anparterne i driftsselskabet ved en

skattefri anpartsombytning. Anparterne i holdingselskabet succederer i de tidligere anparter i

driftsselskabet.169

En skattefri anpartsombytning kan ske med eller uden tilladelse fra SKAT. Foretages der en

anpartsombytning uden tilladelse, afskærer holdingselskabet sig fra muligheden for skattefrit, at sælge

anparter i driftsselskabet i tre år efter ombytningsdatoen.170 Denne betingelse omtales ”holdingkravet”.171

164 Skatteretten 2, side 597
165 ABL § 36, stk. 2
166 ABL § 36, stk. 1
167 ABL § 36, stk. 2
168 Skatteretten 2, side 599
169 Skatteretten 2, side 609
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Formålet med ”holdingkravet” er at forhindre skatteunddragelse ved eksempelvis, at en anpartshaver

afhænder sine anparter i driftsselskabet blot for at flytte gevinsten skattefrit til et holdingselskab. En

efterfølgende kapitalforhøjelse i driftsselskabet, hvor tredjemand indskyder kapital, anses ikke for at

være brud på ”holdingkravet”.172

En ansøgning til SKAT om tilladelse til at gennemføre en skattefri aktieombytning kræver en række

overvejelse og udfærdigelse af en række dokumenter, der ikke i samme omfang er nødvendigt ved en

skattefri omdannelse uden tilladelse.

6.7.2 Sambeskatning

Hvis et anpartsselskab gennem besiddelse af anparter opnår bestemmende indflydelse over et andet

anpartsselskab, vil det første selskab være moderselskab og sidstnævnte vil være datterselskab.173

Selskaberne vil udgøre en koncern.174 Koncernforbundne selskaber er tvunget sambeskattet i Danmark,

hvilket betyder at den skattepligtige indkomst opgøres samlet for koncernen.175 Et moderselskab, der ikke

driver selvstændig virksomhed, men blot har den funktion at eje anparterne i datterselskabet, betegnes

som et holdingselskab.176 I denne afhandling vil datterselskabet være driftsselskabet og moderselskabet

være holdingselskab.

Da udbytte fra datterselskaber ikke beskattes177 er der mulighed for at flytte likviditet fra driftsselskabet

til holdingselskabet. Ved at flytte likvider til moderselskabet begrænses risici for tab ved at holde risici

og midler adskilt. Stiftelse af holdingselskab kan også være skattemæssigt begrundet i forbindelse med

afståelse af driftsselskab. Driftsselskabets egenkapital og værdi vil blive lavere og dermed givetvis mere

interessant for eventuelle købere. Derudover vil provenuet fra salg af dattervirksomheden havne i

holdingselskabet og vil som udgangspunkt først blive beskattet ved udbetaling til den fysiske ejer i form

af eksempelvis udbytte, idet salg af anparter i dattervirksomheder er skattefrit.178

170 ABL § 36, stk. 6
171 Skatteretten 2, side 613
172 I SKM.2009.646.SR bekræftede Skatterådet via bindende svar, at en netop gennemført anpartsombytning, fortsat
ville være skattefri, selvom der efterfølgende gennemføres en kapitalforhøjelse i driftsselskabet, således selskabet
ejes af to anpartshavere med 50 % ejerandel. Skatterådet anså ikke en kapitalforhøjelse for at være afståelse af
anparter.
173 SEL § 7
174 SEL § 6
175 SEL § 31 stk. 1
176 Selskabsformerne side 219
177 SSL § 13 stk. 1, nr. 2
178 ABL § 8 stk. 1
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7.0 Kapitalfremskaffelse

Fælles for både selvstændige erhvervsdrivende og anpartsselskaber er, at det ofte kan være vanskeligt at

fremskaffe den nødvendige kapital. Økonomi- og Erhvervsministeriets notat vedrørende

kreditmulighederne i Danmark i 2. halvår 2010, viser at små og mellemstore virksomheders

låneansøgning i 53 % af tilfældene blev afvist.179 I januar 2011 indgik regeringen en aftale med

Forsikring & Pension, ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond om at stille yderligere risikovillig kapital til

rådighed for iværksættere med vækstpotentiale.180 Den daværende regering tog i 2009 initiativ til at

forbedre finansierings- og eksportmulighederne med videre for små og mellemstore virksomheder

gennem styrkelse af blandt andet vækstkaution og kom-i-gang-lån.181 Kom-i-gang lån er et lån, der

udbydes til iværksættere, hvor staten via Vækstfonden yder en garanti på 75 %.182

7.1 Vækstfonden

Vækstfonden er en statslig investeringsfonde, der blev stiftet i 1992. Fondens formål er, i samarbejde

med private investorer, at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

rådighed.183

7.1.1 Vækstkaution184

Vækstkaution er et tilbud til virksomheder med færre end 250 ansatte, der ønsker finansiering af

eksempelvis ejerskifte, anlægsinvesteringer og iværksætteri. Vækstfonden kautionerer for lån, kreditter,

finansiel leasing, factoring samt arbejds- og betalingsgarantier på op til DKK 25 mio. Tab efter

sikkerheder og øvrige kautioner dækkes med op til 75 %.

179 Udviklingen I kreditmuligheder i Danmark, 2. halvår 2010, side 12
180 Udviklingen I kreditmuligheder i Danmark, 2. halvår 2010, side 3
181 Udviklingen I kreditmuligheder i Danmark, 2. halvår 2010, side 3
182 http://www.vf.dk/For%20virksomheder/Kom-i-gang-laan.aspx
183 http://www.vf.dk/OmVaekstfonden.aspx
184 http://vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstkaution.aspx
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7.1.2 Kom-i-gang lån185

Staten stiller via Vækstfonden garanti for op til 75 % af et Kom-I-Gang lån på maksimalt DKK 1 mio.

Lånet er et tilbud til iværksættere, der ønsker at etablere ny virksomhed samt til virksomheder, der ikke

er ældre end tre år og gives via pengeinstitut.

Udover garantien får man også tilbudt rådgivning i forbindelse med virksomhedens opstart.

7.2 Business angels

Business angels er privatpersoner, der sædvanligvis ved tilførsel af selskabskapital, investerer i

virksomheder.186 Udover kapital vil en business angel typisk involvere sig i virksomheden og vil kunne

tilbyde virksomheden viden, erfaring, netværk og måske særlig branchekendskab.187 Denne store

involvering kan betyde at forhold mellem kapitalejerne skal reguleres og der skal måske udarbejdes en

ny ansættelsesaftale med stifteren.188

7.3 Særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter

Hvis man som ekstern investor køber anparter i en virksomhed, er der mulighed for at beregne et

kapitalafkast af anparterne, hvis følgende krav er opfyldt189:

- Investor skal være fuld skattepligtig til Danmark

- Anskaffelsessummen for anparterne skal være minimum DKK 627.000 (2011)

- Investor skal eje minimum 25 % af anpartskapitalen eller 50 % af stemmeværdien

- Ingen af de ansatte anpartshavere må råde over mere end 50 % af stemmeværdien i selskabet

185 http://vf.dk/For%20virksomheder/Kom-i-gang-laan.aspx
186 M & A Corporate side 208
187 M & A Corporate side 208
188 M & A Corporate side 209
189 VSL § 22 C
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Anparterne skal være i et selskab, hvor maksimalt 25 % af selskabets indtægter stammer fra udlejning af

fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer med videre, eller 25 % af selskabets aktiver består af

handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende.

Derudover må anparterne ikke være erhvervet i forbindelse med omdannelse af en personligt ejet

virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Er samtlige forhold overholdt får investor mulighed for at beregne et kapitalafkast af anparterne. Dette

beløb fratrækkes personlig indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Der er dermed mulighed for at

spare i topskatten.

Ordningen kan anvendes indtil anparterne har været ejet i 11 år.
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8.0 Virksomhed i virksomhedsordningen

Martin ønsker som beskrevet i kapitel 2, at starte egen virksomhed. Udover den viden han har

oparbejdet, bringer Martin også en almindelig opsparing på DKK 50.000, opsparing på etableringskonto

på DKK 100.000 og en ældre bil til en værdi af cirka DKK 70.000. Opsparingerne skal anvendes til

investering af et lille produktionsanlæg, der koster DKK 200.000. Anlægget er 10 år gammelt og købes

af en tidligere kollega, der nu er pensioneret. Anlægget skal anvendes alene anvendes til udarbejdelse af

allerede kendte produkter, hvorfor anskaffelsen ikke kan anses for at være til forsøgs- eller

forskningsvirksomhed. Bilen skal kun medtages i virksomheden såfremt det kan betale sig skattemæssigt

og økonomisk for Martin. Ydermere har Martin gæld i hans andelsbolig på DKK 300.000. Gælden

forrentes med 9 %.

Allerede inden Martin har startet virksomheden, har der været stor efterspørgsel, da hans evner er kendt i

branchen. Der er derfor gode udsigter for fremtiden og Martin vil allerede nu gerne se på muligheden for

at foretage nogle indledende overvejelser vedrørende investering i et større produktionsanlæg. Det

nuværende produktionsanlæg har en levetid på seks år, men ønskes udskiftet inden for de næste tre-fire

år.

Produktionen drives fra en lade, der ejes af Martins far. Martin betaler fast leje samt elektricitet efter

forbrug. Det første år vil Martin selv stå for hele virksomheden, men det er tanken at tilknytte en

timelønnet produktionsmedarbejder i virksomhedens andet leveår.

På baggrund af ovenstående og Martins kendskab til branchen og fremtiden, har Martin udarbejdet

budget for de kommende fem år, se bilag 1.

Omkostninger til bilen, såsom reparation og forsikringer, er ikke indregnet i regnskabet. Hvorvidt

omkostninger til drift af bil indregnes i virksomhedens regnskab, afhænger af hvorvidt dette både

skattemæssigt og likviditetsmæssigt kan betale sig for indehaveren. Forhold omkring beskatning af bil

bliver gennemgået i senere afsnit. Budget vil blive opdateret afhængigt af valg.

8.1 Registrering af virksomheden og formelle forhold

8.1.1 Registrering af virksomhed

Martin forventer en årlig momspligtig omsætning på over TDKK 50, hvorfor selskabet skal lade sig

momsregistrere. Da virksomheden endnu ikke har nogle ansatte er det endnu ikke nødvendigt at lade sig
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registrere for A-skat med videre. Som beskrevet tidligere vil Martin anvende VSO, hvilket først oplyses

til SKAT når den udvidede selvangivelse indsendes første gang. Herefter skal anvendelsen af VSO

bekræftes hvert år.

8.1.2 Formelle forhold

Der er intet krav til ledelse, hvorfor Martin tegner virksomheden udadtil. Derudover hæfter Martin

personligt for virksomhedens gæld. Dette betyder at såfremt virksomheden ikke kan betale samtlige

kreditorer, banker med videre, vil disse have mulighed for at kræve betaling fra Martins personlige

formue.

Da Martin har valgt at anvende reglerne i VSO, skal han sørge for at adskille virksomhedens økonomi fra

privat økonomien og sikre reglerne i BOL bliver overholdt. Der er ikke noget krav til at virksomheden

skal anvende et egentligt regnskabssystem. Det kan således være tilstrækkeligt at registreringerne

foretages i et Excel ark eller lignende. Bogføringen skal blot leve op til de regler, der blev beskrevet i

afsnit 3.5.

Der er ingen lovkrav vedrørende udarbejdelse af årsrapport. Det er dog muligt at en eventuel långiver

ønsker at der udarbejdes årsrapport, hvor en revisor har afgivet enten en review- eller revisionserklæring.

Virksomheden skal dog udarbejde et skatteregnskab til brug for SKAT. Krav til skatteregnskabet er

ligeledes beskrevet i afsnit 3.5.

8.2 Indskudskontoen

Ved start af virksomhed i VSO skal der opgøres en indskudskonto jævnfør afsnit 4.2. Indskudskontoen er

kort fortalt forskellen mellem de indskudte aktiver og de indskudte forpligtelser. Indskudskontoen

modsvarer egenkapitalen i et selskab.

Martin indskyder hans opsparing på TDKK 50, men hvorvidt han også indskyder hans bil og personlig

gæld afhænger af om dette er den optimale løsning. I dette kapitel vil konsekvenserne ved de enkelte

alternativer for beskatning af bil og gæld blive gennemgået og sammenholdt.
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8.2.1 Fri bil, kørselsgodtgørelse eller forholdsmæssig afregning af omkostninger

Inden bilen eventuelt indregnes i virksomheden, bør der foretages konsekvensberegninger for hver af de

tre muligheder, der er gennemgået i afsnit 4.12. Af hensyn til muligheden for at sammenligne de enkelte

alternativer over en årrække, foretages der ikke opsparing i virksomheden efter reglerne i VSO.

Beregninger antager at der betales topskat alle år, samt at der kan modregnes i anden personlig indkomst.

8.2.1.1 Beskatning af fri bil

Ved beskatning af fri bil indgår samtlige omkostninger til bilen i virksomheden og brugeren af bilen, i

dette tilfælde indehaveren, bliver beskattet af fri bil da bilen også anvendes privat.

Bilen har som beskrevet tidligere en anslået handelsværdi på DKK 70.000 og indgår i virksomhedens

balance til handelsværdi som beskrevet i afsnit 4.2.1. Da det er mere end tre år siden bilen første gang

blev indregistreret, opgøres bilens værdi til købspris, der i dette tilfælde svarer til ovenstående

handelsværdi.

Grundlaget for beskatning af fri bil er 25 % af bilens værdi, der ikke overstiger DKK 300.000 og 20 % af

det resterende beløb. Til dette tillægges et miljøtillæg, der afhænger af bilens størrelse og benzinforbrug.

Miljøtillægget for denne bil er DKK 3.000.

Udgangspunktet er derfor at Martin skal beskattes af DKK 20.500. Bilens værdi skal dog, til brug for

beregning af fri bil, ansættes til minimum DKK 160.000, hvorfor Martin skal beskattes af DKK 43.000.

Beløbet tillægges den personlige indkomst. Fordelen er dog at samtlige omkostninger afholdes af

virksomheden, samt at der kan foretages skattemæssige afskrivninger på bilen og at der beregnes et

højere kapitalafkast efter reglerne beskrevet i afsnit 4.3 og 4.4.

8.2.1.2 Kørselsgodtgørelse

Et alternativ til beskatning af fri bil er at modtage skattefri godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel

som beskrevet i afsnit 4.12.2.
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8.2.1.3 Forholdsmæssig afregning af omkostninger

Endelig er det muligt at foretage en forholdsmæssig afregning af omkostningerne på baggrund af

forholdet mellem privat og erhvervsmæssig kørsel. Dette er beskrevet i afsnit 4.12.3.

8.2.1.4 Konklusion på anvendelse af bil

På baggrund af ovenstående oplysninger samt anslåede omkostninger til benzin, reparation, forsikringer

og forholdet mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, er ovenstående alternativer sammenholdt.

Alternativerne er sammenholdt i forhold til effekten på indehaverens personlige indkomst.

Som det fremgår af bilag 2 så kan det i dette tilfælde bedst betale sig for indehaveren, at vælge

kørselsgodtgørelse.

Dette skyldes en række forhold såsom bilens værdi, bilens beskatningsværdi, hvor langt bilen kører pr.

liter og forholdet mellem privat og erhvervsmæssig kørsel.

Ser man på muligheden for beskatning af fri bil, fremgår det at indehaveren bliver beskattet af en højere

værdi end det er muligt at afskrive på. Det kan dermed konkluderes at den bil, indehaveren vælger at lade

sig beskatte af, som minimum skal have en værdi, der overstiger den laveste grænse for beskatning af fri

bil, der i 2011 er DKK 160.000.

Vælger indehaveren at lade sig beskatte af fri bil har han mulighed for at fradrage samtlige omkostninger

til benzin uanset om det er privat eller erhvervsmæssig kørsel. I dette tilfælde er den erhvervsmæssige

anvendelse af bilen forholdsmæssig høj, hvorfor omkostningerne til benzin og driftsomkostninger bliver

refunderet ved kørselsgodtgørelse. Derudover skal man også iagttage prisen på benzin og

driftsomkostninger på bilen i forhold til kilometersatsen for kørselsgodtgørelse.

Ved vurdering af hvordan man vil lade sig beskatte af bil skal man iagttage følgende forhold:

- Beskatningsværdien på bilen

- Forholdet mellem erhvervsmæssig og privat kørsel i bilen

- Bilens driftsomkostninger (benzin, forsikring og reparation)
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Ændrer forudsætningerne sig, kan det være nødvendigt at foretage ny vurdering af de enkelte

muligheder, da det kan vise sig at de nye forudsætninger giver anledning til at ændre beskatningsform.

8.2.2 Indskydelse af privat gæld

Martin har mulighed for at indskyde hans private gæld i sin andelsbolig på DKK 300.000 i

virksomheden. Dermed fragår renteomkostningerne på lånet på ca. DKK 27.000 i virksomhedens resultat

og således også i Martins personlige indkomst.

Da Martin har valgt at bilen holdes uden for VSO vil indskudskontoen, såfremt gælden i andelsboligen

indskydes, blive beregnet som følger:

Indestående i bank: DKK 50.000

- Gæld i andelsbolig: DKK – 300.000

Indskudskonto DKK – 250.000

Som det fremgår af ovenstående bliver indskudskontoen negativ og der skal således beregnes

rentekorrektion som beskrevet i afsnit 4.5. Kapitalafkastsatsen for 2011 er 2 % 190, hvorfor

rentekorrektionen beregnes til DKK 5.000. Beløbet tillægges personligindkomst og fratrækkes i

kapitalindkomsten. Rentekorrektionen vedrørende gælden alene udgør DKK 6.000.

Skatteværdien af de to alternativer ved behandling af personlig gæld kan opgøres som følger, ved en

marginalskattesats på 56 %, 34 % for negativ nettokapitalindkomst og 37 % ved positiv

nettokapitalindkomst191:

Gæld holdes uden for VSO:

Personlig indkomst: DKK 0

Kapitalindkomst: DKK – 27.000

Skatteværdi: DKK - 9.180

190 http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/377.html
191 http://www.skm.dk/tal_statistik/indkomstfordeling/689.html
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Gæld medregnes i virksomheden

Personlig indkomst: DKK - 21.000

Renter i virksomheden: DKK - 27.000

Rentekorrektion (lån): DKK 6.000

Kapitalindkomst: DKK - 6.000

Skatteværdi: DKK 13.980

Ved en rente på andelsboliggælden på 9 % vil det således kunne betale sig for Martin at indskyde gælden

på DKK 300.000 i virksomheden. Havde rentesatsen været større havde forskellen mellem de to

skatteværdier ligeledes været større. Selve skatteværdiens størrelse afhænger naturligvis af gældens

størrelse.

8.2.3 Opgørelse af indskudskontoen

Da bilen ikke skal indskydes i virksomheden er Martins opsparing på DKK 50.000 således det eneste

aktiv, der indskydes i virksomheden. På baggrund af beregningerne i forrige afsnit har Martin valgt at

indskyde andelsboliggælden på DKK 300.000 i virksomheden.

Indskudskontoen kan herefter opgøres til DKK - 250.000.

8.3 Virksomhedens første leveår

Martin har drevet virksomhed i et år og skal nu udarbejde sin første selvangivelse som erhvervsdrivende.

I begyndelsen af året investerede Martin i det, i indledningen til kapitel 8, omtalte produktionsanlæg til

DKK 200.000. Købet blev finansieret ved optagelse af gæld i banken på DKK 100.000 og hævning af

indestående på etableringskonto på DKK 100.000.

Regnskab pr. 31. december 20x1 er vedlagt som bilag 3.
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Ved anvendelse af kassesystem omtalt i afsnit 4.11 fremkommer følgende:

Resultat af virksomhed: TDKK 370

Personlig indkomst fra virksomhed: TDKK 277

Virksomhedsindkomst TDKK 93

Opsparet overskud TDKK 70

Da Martin har valgt at indskyde privat gæld i virksomhed beregnes rentekorrektion i lighed med afsnit

8.2.2 til TDKK 5. Herefter kan Martins personlige indkomst for 20x1 opgøres som følger:

Personlig indkomst fra virksomhed: TDKK 277

Rentekorrektion: TDKK 5

AM-Bidragsgrundlag TDKK 282

AM-Bidrag TDKK -23

Personlig indkomst TDKK 259

8.4 Delkonklusion vedrørende personlig virksomhed

Iværksættere med personlig drevet virksomhed har en række muligheder, der bør vurderes og

sammenlignes således den mest optimale skattemæssige løsning findes. Som beskrevet i indledningen er

kapitalfremskaffelse en stor udfordring for iværksættere. Dette sammen med det forhold, at ikke alle

iværksættere vil have held med at skabe overskud i virksomhedens første leveår betyder, at det er vigtigt

både af hensyn til virksomheden og måske især den skattepligtige, at alle de skattemæssige muligheder

bliver vurderet og anvendt optimalt.

Indledningsvist bør det vurderes om den skattepligtige vil lade virksomhedens resultat beskatte efter

reglerne i PSL, Kapitalafkastordningen eller VSO. VSO giver mulighed for at fradrage

renteomkostninger ved beregning af det skattemæssige resultat og vurderes, på baggrund af de store

investeringer som iværksættere ofte vil foretage, at være det regelsæt som er mest relevant for

iværksættere.
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VSO har en værnsregel, der skal sikre at den skattepligtige ikke misbruger muligheden for fradrag af

renteomkostninger i den personlige indkomst ved at indregne personlig gæld i virksomheden. Denne

værnsregel omtales den selvregulerende effekt og betyder, at hvis der konstateres en negativ

indskudskonto som følge af indskud af personlig gæld, bliver der beregnet en rentekorrektion ved

anvendelse af årets kapitalafkastsats.

Anvendelse af reglerne i VSO kræver overholdelse af nogle yderligere krav i forhold til både PSL og

Kapitalafkastordningen. Dette er hovedsagligt opdeling af privat og virksomhedens økonomi.

Udover valg af det overordnede regelsæt for beskatning af virksomhedens resultat findes også en række

muligheder, der gælder uanset hvilke regelsæt, der vælges. Uanset hvilken beskatningsform, der vælges

for virksomhedens resultat er der som udgangspunkt fradrag for erhvervsmæssige driftsomkostninger.

Det er derfor også relevant at se på hvorledes driftsomkostninger indregnes i virksomheden.

Skattepligtige, der driver selvstændig virksomhed, har væsentligt bedre muligheder for at optimere deres

egen skattebetaling hvis man sammenligner med en almindelig lønmodtager. Ser man bort fra

mulighederne for at indbetale pension, er en almindelig lønmodtagers skattebetaling på mange måder

dikteret af den løn, der modtages fra arbejdsgiveren og skatten i den kommune lønmodtageren bor i. Selv

ved pensionsindbetalinger har en selvstændig erhvervsdrivende flere muligheder for skatteoptimering, da

reglerne her er mere fleksible angående størrelse og fradrag for indbetalinger.

De mange muligheder og udfordringer den selvstændig erhvervsdrivende har adgang til betyder, at den

skattepligtiges afhængighed af en god revisor stiger proportionelt med antallet af skattemæssige

muligheder, der vælges. Omkostninger ved opgørelse af den skattepligtiges personlige regnskab kan ikke

fradrages i virksomheden og skal derfor også tages med når en skattemæssig mulighed vurderes.
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9.0 Omdannelse af virksomhed

Selskabet har nu været i drift i tre år og har vist hæderlige overskud. Selskabets resultater er illustreret i

bilag 3. Martin har som følger af de gode resultater opsparet overskud i virksomheden på i alt TDKK

352. Af dette beløb er der betalt en foreløbig virksomhedsskat på TDKK 118.

I de tre år har Martin været nødt til at sige nej til en række store opgaver, da det nuværende

produktionsanlæg ikke kunne producere den ønskede mængde og kvalitet. Virksomhedens

produktionsanlæg er slidt og kan ikke levere den kvalitet, der kræves. Derfor har Martin besluttet, at

maskinen skal udskiftes.

På baggrund af de af Martin udarbejdede budgetter har banken godkendt lån på DKK 1.000.000, der skal

anvendes til køb af ny maskine. Lånet er ikke tilstrækkeligt til at finansiere hele købet, hvorfor Martin

via sit netværk har fundet en ekstern investor, der udover kapital også kan supplere med viden omkring

virksomhedsledelse og udvidelse af virksomheder.

Den nye maskines produktionskapacitet betyder at virksomheden skal ansætte yderligere personale og

inden for de kommende år forventes at ville få en kraftig vækst.

Lånet samt den øgede aktivitet vil betyde at virksomhedens gældsforpligtelser vil stige. Dette betyder

også, at Martin udsætter sin privatøkonomi for yderligere usikkerhed, da han som selvstændig

erhvervsdrivende hæfter personligt for hele virksomheden. Martin ønsker at begrænse den personlige

hæftelse for virksomheden, hvorfor han ønsker at omdanne virksomheden til et anpartsselskab.

Herudover ønsker den nye investor, at virksomheden omdannes til et selskab da han ønsker yderligere

sikkerhed af investeringen i form af de skærpede formelle krav og forhold som et anpartsselskab er

underlagt i forhold til en personligt drevet virksomhed. Herudover ønsker investoren også at have

mulighed for at kunne købe sig ind i selskabet.

I forbindelse med omdannelse af virksomheden til et anpartsselskab vil der blive indskudt et

holdingselskab mellem Martin og driftsselskabet ved en anpartsombytning.

Omdannelsen af virksomheden sker pr. 1. januar 20x4.
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9.1 Skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse

Inden der tages stilling til hvorvidt det er hensigtsmæssigt at foretage en skattefri eller skattepligtig

virksomhedsomdannelse, bør der foretages beregning af den skattebetaling en skattepligtig

virksomhedsomdannelse udløser. Der vil være tale om en fuldstændig virksomhedsomdannelse, da

samtlige aktiver uanset valg indgår i omdannelsen.

9.1.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse

Virksomhedens værdi opgøres som skulle den sælges til 3. mand. Dette betyder at alle aktiver skal

værdiansættes til handelsværdier. Martin har undersøgt markedet og de bogførte værdier svarer til

markedsværdierne.

Kapitalafkastsatsen for 2011 på 2 % anvendes til beregning af forrentning af aktiverne og kapitalisering

af goodwill. Forrentningen kan herefter opgøres til 5 %.

Goodwill beregnes efter goodwill cirkulæret. Goodwillens forventede levetid er fastsat til syv år, da

virksomhedens produkter har karakter af standardprodukter.192 Kapitaliseringsfaktoren bliver herefter

2,7.

Beregning af goodwill er foretaget i bilag 4 og viser en samlet goodwill på DKK 844.000.

Den regnskabsmæssige værdi på alle resterende balanceposter modsvarer den skattemæssige værdi og

handelsværdien, hvorfor den skattepligtige avance ved omdannelse alene vedrører goodwill og kan

således opgøres til DKK 844.000. Som beskrevet i afsnit 4.15.2 kommer det i VSO opsparede overskud

inklusiv de hertil hørende acontoskattebetalinger til beskatning ved en skattepligtig

virksomhedsomdannelse. Det opsparede overskud inklusiv acontoskattebetalinger udgør DKK 470.000.

Dette giver følgende skatteberegning:

Avance ved ophør af virksomhed: DKK 844.000

Opsparet overskud inklusiv skat: DKK 470.000

Personlig indkomst ved ophør DKK 1.314.000

Estimeret skat heraf, 56 % DKK 736.000

192 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119&vId=205476&search=goodwill*
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Acontobetalt skat DKK - 118.000

Skat til betaling DKK 618.000

Den aktuelle skat ved en skattepligtig omdannelse vurderes at være for stor i forhold til Martins

privatøkonomi, hvorfor en skattepligtig omdannelse ikke vil blive aktuel. Derudover har Martin ikke et

ønske om kun at omdanne udvalgte aktiver, hvorfor fordelen ved en skattepligtig omdannelse ikke er

tilstrækkelig attraktiv i forhold til alternativet.

9.1.2 Skattefri virksomhedsomdannelse

Der er en række betingelser som den personlige virksomhed skal leve op til før reglerne om skattefri

virksomhedsomdannelse kan finde anvendelse. For Martins virksomhed er de væsentligste:

- Overførsel af samtlige aktiver og passiver193

- Ingen negativ indskudskonto194

- Anvendelse af indestående på konto for opsparet overskud195

9.1.2.1 Overførsel af samtlige aktiver og passiver

Da den i sin indskudte private gæld vedrørende andelsboligen ikke er fuldt afdraget ved tidspunkt for

omdannelse, betyder det at den private gæld, som følge af kravet om at samtlige aktiver og passiver skal

indgå ved en skattefri virksomhedsomdannelse, indskydes i det nystiftede anpartsselskab.

Et beløb svarende til den private gæld, der indskydes, skal anses for overført mellem VSO og

privatøkonomien med virkning fra udløbet af året før omdannelsesåret196. Den private gæld udgør på

tidspunkt for omdannelse TDKK 100 jævnfør bilag 3.

193 VOL § 2, stk. 1, nr. 2
194 VOL § 2, stk. 1, nr. 5
195 VSL § 16, stk. 1
196 VSL § 16 c
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9.1.2.2 Ingen negativ indskudskonto

For at kunne omdanne en virksomheds skattefrit, skal den negative indskudskonto udlignes.

Indskudskontoen er på tidspunkt for omdannelse negativ med TDKK 150 jævnfør bilag 3. Beløbet

indskydes i virksomheden med virkning fra udløbet af året før omdannelsesåret.

Indskudskontoen kan som nævnte tidligere udlignes ved indskydelse af andre aktiver fra

privatøkonomien. Martins private aktiver består af andelen, en bil og indestående i banken. Værdien af

Martins private bil er DKK 0 og andelen ønskes ikke overført til selskabet, hvorfor beløbet indskydes

kontant.

Der er i forvejen indskudt TDKK 100 i form af udligning af den private gæld, hvorfor Martin alene skal

overføre TDKK 50 for at kunne udligne den negative indskudskonto.

Det samlede indskud forud for omdannelsesåret skal således korrigeres til TDKK 150.

9.1.2.3 Anvendelse af indestående på konto for opsparet overskud

Martin ønsker den lavest mulige skattebetaling, hvorfor indestående på konto for opsparet overskud

indgår helt i virksomhedsomdannelsen.

Opsparet overskud netto udgør TDKK 352 og skal fragå ved beregning af anskaffelsessummen for

anparterne. Den foreløbige betalte virksomhedsskat på TDKK 118 bliver herefter endelig.

Alternativet er, som tidligere beskrevet, at lade det opsparede overskud med tillæg af den dertil svarende

virksomhedsindkomst komme til beskatning i den personlige indkomst.

Ved en marginalskat på 56 % skal Martin betale følgende i skat ved at undlade at nedbringe

anskaffelsessummen med det opsparede overskud:

Opsparet overskud: TDKK 470

Skat heraf 56 % TDKK 263

Betalt virksomhedsskat TDKK -118

Yderligere skat til betaling TDKK 145
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Martins privatøkonomi giver ikke umiddelbart luft til at betale yderligere skat, hvorfor opsparet overskud

til fulde modregnes i anskaffelsessummen af anparterne.

9.1.2.4 Udskudt skat

For at kunne vise et retvisende billede af selskabets økonomiske situation skal der i åbningsbalancen,

jævnfør VOL § 2 stk. 1 nr. 8, hensættes enhver skat, som forventes afregnet ved fremtidig udligning af

forskellen mellem den bogførte og skattemæssige værdi.

Da det tidligere er beskrevet, at den regnskabsmæssige værdi af aktiver og passiver er den samme som

den skattemæssige værdi, skal der alene beregnes udskudt skat af den beregnede goodwill på TDKK 844.

Udskudt skat: TDKK 844 x 25 % = TDKK 211.

Den udskudte skat skal ikke indgå i opgørelsen af anparternes anskaffelsessum.197

9.1.2.5 Åbningsbalance

Selskabets goodwill samt resterende aktiver og passiver er nu værdiansat, hvorfor det er muligt at opgøre

åbningsbalancen for anpartsselskabet. Åbningsbalancen fremgår af bilag 5.

Af åbningsbalancen fremgår en nettoformue på TDKK 985. Dette svarer til den værdi med hvilken det

nye selskab bliver stiftet. Da selskabet stiftes med andet end kontanter er der tale om et apportindskud198,

hvilket betyder, at stiftelsesdokumentet skal vedhæftes en vurderingsberetning, der indeholder199:

- Beskrivelse af indskud

- Fremgangsmåde ved vurdering

- Angivelse af vederlag

- Erklæring om at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag.

Selskabet stiftes med den mindst mulige selskabskapital. For anpartsselskaber er dette DKK 80.000.200

Forskellen mellem nettoformuen på TDKK 985 og selskabskapitalen vil blive bogført i det nye selskab

197 VOL § 4 stk. 2
198 SEL § 35 stk. 1
199 SEL § 36 stk. 1
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som overkurs, der efterfølgende bliver overført til frie reserver. Fordelen ved at have de størst mulige frie

reserver på egenkapitalen er, at man maksimerer det udbytte man har mulighed for at udbetale fra

selskabet, da det kun er frie reserver, der kan anvendes til udbytte.201

9.1.2.6 Anskaffelsessum for anparter

Grundlaget for opgørelse af anskaffelsessummen for anparterne er aktiverne og passivernes

skattemæssige værdier.202

Til opgørelsen medtages hverken udskudt skat eller goodwill, hvorfor anskaffelsessummen, med

udgangspunkt i åbningsbalancen jævnfør bilag 5, kan opgøres som følger:

Nettoformue: TDKK 352

Opsparet overskud: TDKK – 352

Anskaffelsessum TDKK 0

Grunden til at nettoformuen netop modsvarer opsparet overskud er, at den regnskabsmæssige værdi af de

overførte aktiver og passiver modsvarer den skattemæssige værdi samt at indskudskontoen ved

omdannelsen var DKK 0, grundet udligning i forbindelse med omdannelse. Havde indskudskontoen

været positiv havde det betydet, at Martin, enten i forbindelse med opstart eller løbende drift af den

selvstændige virksomhed, havde overført værdier fra den personlige økonomi.

9.2 Indskud af holdingselskab

Der ønskes indskudt et holdingselskab således Martin har mulighed for at udbetale skattefri udbytte fra

driftsselskabet og nedbringe værdien af driftsselskabet med henblik på at kunne gøre selskabet mere

attraktivt ved et eventuelt fremtidigt salg. Herudover vil Martin også sikre sig at han kan udskyde den

latente skattebetaling, der opstod da der skattefri virksomhedsomdannelse blev foretaget.

200 SEL § 4 stk. 2
201 SEL § 180, stk. 2
202 VOL § 4, stk. 2
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9.2.1 Skattepligtig eller skattefri ombytning

Som beskrevet i afsnit 6.7.1 er det muligt, at foretage både en skattepligtig- og en skattefri

anpartsombytning. Endvidere er det muligt at foretage en skattefri anpartsombytning både med og uden

tilladelse fra SKAT. I forbindelse med en forestående ombytning skal førnævnte forhold observeres og

vurderes i forhold til fremtidige ønsker til selskabsstruktur og eventuelt salg, endvidere bør de

økonomiske konsekvenser også vurderes.

9.2.1.1 Skattepligtig anpartsombytning

Gennemføres en skattepligtig ombytning vil anparterne i driftsselskabet blive anset for at være solgt af

Martin til holdingselskabet. Dette betyder, at den latente skat, som Martin har udskudt i forbindelse med

omdannelsen, vil blive aktuel. Da ombytningen foretages i umiddelbar forbindelse med omdannelsen,

antages det at værdien af selskabet - salgssummen - er lig egenkapitalen, der jævnfør afsnit 9.1.2.5

andrager TDKK 985. Da anskaffelsessummen for anparterne tidligere er beregnet til DKK 0, vil Martin

have realiseret en gevinst på TDKK 985 ved salg af anparter i selskabet. Denne gevinst beskattes som

aktieindkomst ved opgørelse af Martins skattepligtige indkomst.203 Aktieindkomst indtil DKK 48.300

beskattes med 28 % (2012: 27 %). Aktieindkomst herover beskattes med 42 %.204 Dette giver en samlet

skattebetaling ved salg af anparter på ca. TDKK 407.

Dette vurderes ikke attraktivt, hvorfor der ønskes en skattefri anpartsombytning.

Martin vil dog stadig have sparet i skat i forhold til at have foretaget en skattepligtig omdannelse fra

personlig virksomhed til anpartsselskab, da gevinsten her vil blive beskattet som personlig indkomst.

Marginalskatten for personlig indkomst er 56,1 %, hvorfor skattebetalingen her er ca. TDKK 553.

9.2.1.2 Skattefri anpartsombytning

En skattefri anpartsombytning kræver at en række krav opfyldes. Disse er beskrevet i afsnit 6.7.1.2 og

vurderes at være opfyldt, hvorfor en skattefri aktieombytning kan gennemføres.

Anpartsombytningen kan foretages både med og uden tilladelse fra SKAT. Som beskrevet i afsnit 6.7.1.2

er den største forskel, at såfremt SKAT tillader en skattefri anpartsombytning har det nye holdingselskab

ret til at sælge anparter i driftsselskabet skattefrit i selskabets første tre år. Tilladelse til gennemførsel af

203 PSL § 4a og ABL § 1, stk. 2.
204 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/8386.html
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en skattefri anpartsombytning kræver at ombytningen foretages af gyldige forretningsmæssige årsager og

ikke for at unddrage skat.205 Den skattepligtige har et retskrav på tilladelse til ombytning med mindre

SKAT kan bevise, at den væsentligste årsag til gennemførsel af ombytningen er at opstår en

skattemæssige fordel.206

9.3 Konsekvenser for indehaver og selskab ved omdannelse til

ApS

Virksomheden er nu blevet til et selskab. Dette betyder, at en række yderligere og ændrede krav stilles til

selskabet. Selskabet skal udarbejde stiftelsesdokument som beskrevet i afsnit 6.1. Hvis selskabet kan

undlade at lade årsrapporten revidere, skal dette anføres i stiftelsesdokumenterne. Endvidere skal

ledelsesstrukturen i selskabet besluttes. Der er ikke krav om en bestyrelse i et anpartsselskab, hvorfor

selskabet kan ledes af Martin alene som direktør. Vælges der alligevel en bestyrelse, som følge af

ledelsens ønsker om sparring og udnyttelse af bestyrelsesmedlemmernes netværk, skal der, såfremt

bestyrelsen består af flere medlemmer, udfærdiges en forretningsorden for bestyrelsen.207

Forretningsordnen indeholder beskrivelse af bestyrelsens beføjelser og ansvar.

Skal vedtægterne ændres skal dette besluttes på en generalforsamling.

Konsekvenserne for Martin er hovedsagligt skattemæssige. Selskabet er underlagt reglerne i SSL,

hvorfor Martin ikke længere kan anvende reglerne i VSL. Selskabet er blevet et selvstændigt

skattesubjekt.

Som direktør er Martin ikke omfattet af arbejdstagerbegrebet og kan således ikke påberåbe sig de

rettigheder, der blandt andet gælder for almindelige funktionærer, hvorfor Martin bør overveje, at få

udfærdiget en direktørkontsssrakt, der indeholder oplysninger om løn, bonus, ferie med videre. Der er

ikke noget krav til en direktørkontrakt, men det kan være fordel især hvis ledelsen udvides med en

bestyrelse.

Martins løn og bonus beskattes personligt efter reglerne i PSL.

205 Fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1 a
206 EU Dom; SU 1997, 257
207 SEL § 130
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9.4 Delkonklusion vedrørende Anpartsselskab

En omdannelse af en personlig virksomhed til et Anpartsselskab kræver en række overvejelser for

indehaveren. I et Anpartsselskab begrænses indehaverens hæftelse som udgangspunkt til

anpartskapitalen, hvilket betyder at såfremt kreditorerne ikke bliver betalt kan indehaveren maksimalt

miste det indskud han eller hun lavede da virksomheden blev stiftet.

Omdannelse af en personlig drevet virksomhed kan foretages både skattepligtigt og skattefrit. Foretages

omdannelsen skattepligtigt forfalder skattebetalingen af en eventuel gevinst med det samme. Hvis der

drives en succesfuld virksomhed kan skatten af gevinsten være betydelig og derfor vil det måske være

mere attraktivt at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse. Der er reelt ikke tale om en skattefri

omdannelse, men blot en udskydelse af skattebetalingen til anparterne i det nye selskab afhændes.

Anpartsselskaber er underlagt større krav om tilsyn end en personlig drevet virksomhed. Dette er

eksempelvis krav omkring udarbejdelse af årsrapport og revision heraf. Herudover vil der også være en

række dokumenter, der skal udarbejdes. Der skal udarbejdes stiftelsesdokumenter og virksomhedens

ansatte skal have nye kontrakter. Endelig skal der ved en omdannelse også udarbejdes en

vurderingsberetning hvori revisor erklære sig på værdien af den omdannede virksomhed.

Selskabet vil nu være et selvstændigt skattesubjekt og derfor blive beskattet efter reglerne i SSL.

Indehaveren vil nu være lønmodtager og derfor blive beskattet efter de almindelige regler i PSL. Dermed

mister indehaveren adgang til de muligheder, der er for skatteoptimering ved drift af selvstændig

virksomhed. Så længe der ikke er nogen kontrakt kan indehaveren stadig selv bestemme hvad hans eller

hendes løn skal være og kan på den måde have en mere stabil indtægt, der samtidig kan holdes under

grænsen for topskat – hvis dette er ønsket. Herudover vil indehaveren kunne beslutte at der skal

hensættes og udbetales bonus, hvilket selskabet har fradrag for og på den måde kan selskabet spare skat

heraf.

Skattemæssigt er mulighederne for indehaveren dog begrænset ved drift af et Anpartsselskab. De

skattemæssige udfordringer og muligheder ligger i højere grad ved opgørelse af selskabets skattepligtige

resultat.
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10.0 Kapitalfremskaffelse via ekstern investor

Gennem sit netværk er Martin kommet i kontakt med en mulig investor, der tidligere selv har drevet

virksomhed i samme branche og som gennem sit bestyrelsesarbejde har specialiseret sig i drift og

videreudvikling af vækstvirksomheder. Denne investor er en såkaldt business angel, der ønsker at

investere i Martins selskab og dele sin viden. Investoren ønsker at eje minimum 50 % af selskabet og vil

således undgå iværksætterskatten.208

I lyset af de senere års krise og bankernes tilbageholdenhed, vil de fleste mindre selskaber have glæde af

risikovillig kapital. Investor ønsker dog højere afkast på sin investering end den rente et lån til

virksomheden ville give, hvorfor investor ønsker at købe sig ind i selskabet. Dette kan ske ved enten køb

af anparter eller kapitalforhøjelse.

10.1 Køb af anparter

Investor har mulighed for at købe sig ind i selskabet uden at anpartskapitalen i selskabet ændres. Dette

betyder, at Martins holdingselskab sælger den mængde af anparter i driftsselskabet som Martin ønsker at

sælge og som investor ønsker at købe. Da Martin har valgt, at der foretages en skattefri

anpartsombytning uden tilladelse, vil et salg, inden tre år efter ombytningen, resultere i at

holdingselskabet realiserer en mulig skattepligtig gevinst.

Selskabet har brug for yderligere MDKK 1 til køb af nyt produktionsanlæg. Derfor vil det kun være

relevant for Martin at øge ejerkredsen, hvis det samtidig betyder yderligere kapital til selskabet.

Dette betyder således at investor, udover at købe anparter, også må tilføre selskabet kapital. Dette kan

som beskrevet foretages gennem et lån til selskabet på MDKK 1.

10.1.1 Skattemæssige konsekvenser for holdingselskabet ved salg af anparter

Da anparterne sælges inden tre års ejerskab overtræder Martin ”holdingkravet”, der gælder som følge af

en skattefri anpartsombytning uden tilladelse. Dette betyder at hele ombytningen bliver skattepligtig og

konsekvenserne som beskrevet i afsnit 9.2.1.1 gælder således også her.

208 Regeringen ændrede i 2010 reglerne for beskatning af porteføljeaktier, hvilket betyder at gevinster ved et
ejerskab på mindre end 10 % af et selskab beskattes med yderligere 25 % i forhold til hvis ejerandelen var mere end
10 %. Denne skat kaldes populært for ”Iværksætterskatten”.
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10.1.2 Skattemæssige konsekvenser for investor ved køb af anparter

Investor har købt 50 % af anparterne i selskabet af holdingselskabet for TDKK 1.000. Da investor er fuld

skattepligtig i Danmark og har købt 25 % - 50 % af anparterne i selskabet samt at ingen ansatte i

virksomheden ejer mere end 50 % af selskabskapitalen, kan investor som beskrevet i afsnit 7.3 beregne

et kapitalafkast af investeringen. Herudover er der givet et lån til selskabet på MDKK 1 til 8 % i rente.

Skatteloftet for personligindkomst er 51,5 % og 45,5 % for positiv kapitalindkomst.209

Kapitalafkast: TDKK 1.000 x 2 % = TDKK 20

Renteindtægt: TDKK 1.000 x 8 % = TDKK 80

Personlig indkomst TDKK -20

Skatteværdi heraf: TDKK -10

Kapitalindkomst TDKK 100 (TDKK 80 + TDKK 20)

Skatteværdi heraf: TDKK 46

Skat i alt TDKK 36

Det samlede likviditetstræk for investor kan opgøres som følger:

Køb af anparter TDKK 1.000

Udlån TDKK 1.000

Renteindtægter TDKK -80

Skat TDKK 36

Likviditetstræk i alt TDKK 1.956

209 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/8386.html#kapitalindkomst
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De efterfølgende år vil der være tale om positiv likviditetspåvirkning, da selskabet vil tilbagebetale

anparter samt renter. Dette afhænger af afdragsprofilen på lånet.

10.2 Kapitalforhøjelse

En anden mulighed for at investor får andel af selskabet er ved gennemførsel af en kapitalforhøjelse. Ved

en kapitalforhøjelse øges selskabskapitalen med det antal anparter selskabet ønsker udstedt. Herudover

kommer indbetaling af en overkurs.

10.2.1 Skattemæssige konsekvenser for selskabet ved kapitalforhøjelse

En udvidelse af selskabskapitalen ved overkurs vil ikke have konsekvenser for selskabet jævnfør SEL §

13, stk. 1, nr. 1. Som ved salg af anparter, forsvinder muligheden for sambeskatning mellem

holdingselskabet og driftsselskabet såfremt ejerbrøken udgør 50-50 % efter kapitalforhøjelsen.

Endvidere vil en kapitalforhøjelse ikke have konsekvenser for Martins privatøkonomi, da en

kapitalforhøjelse ikke sidestilles med et salg, se mere herom i afsnit 6.7.1.2.

10.2.2 Skattemæssige konsekvenser for investor ved kapitalforhøjelse

Gennemføres en kapitalforhøjelse er det ikke nødvendigvis nødvendigt for investor samtidig også at give

et lån, da en kapitalforhøjelse med ønske om efterfølgende ejerskab af 50 % alt andet lige vil have

samme kostpris som ved køb af 50 % af selskabet. Derfor kan investor nøjes med at foretage

kapitalforhøjelse med overkurs således der indskydes i alt TDKK 1.000, der samtidig svarer til det beløb

selskabet mangler i forhold til investering i produktionsanlæg.

Ved samme forudsætninger som ved køb af anparter, kan opstilles nedenstående skattemæssige

konsekvenser for investor ved en kapitalforhøjelse på TDKK 1.000:

Personlig indkomst TDKK -20

Skatteværdi heraf: TDKK -10

Kapitalindkomst TDKK 20
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Skatteværdi heraf: TDKK 9

Skat i alt TDKK -1

Da investor ikke har givet lån og herigennem modtaget renteindtægter, sparer investor cirka TDKK 1 i

skat. Herudover er likviditetstrækket næsten halveret i forhold til scenariet ved køb af anparter, da

kapitalindskuddet på TDKK 1.000 indskydes i selskabet og efterfølgende vil kunne anvendes til køb af

produktionsanlægget.

Ovenstående vil være gældende de efterfølgende 11 år.

10.3 Delkonklusion vedrørende udvidelse af ejerkreds

På baggrund af de foretagne beregninger ovenfor vil det både skattemæssigt og likviditetsmæssigt være

mest fornuftigt at udvide ejerkredsen via en kapitaludvidelse. Dette afhænger selvfølgelig af investors

økonomiske formåen. Hertil skal vurderes hvorledes investor foretager købet. Foretages dette privat, som

ovenfor, vil investor modtage fremtidige udbytter personligt. Disse vil blive beskattet som aktieindkomst.

Det er ikke sikkert, at dette harmonerer med investors ønsker omkring beskatning. I den forbindelse skal

selvfølgelig også bemærkes Martins ønsker omkring skattefri udbytter fra driftsselskab til hans

holdingselskab da begge vil få det samme udbytte fra driftsselskabet.

Bliver kapitalforhøjelsen og lånet foretaget via et af investor oprettet holdingselskab, forsvinder

muligheden for beregning af kapitalafkast af investeringen, dog vil renteindtægten ikke blive beskattet

som kapitalindkomst hos investor, men som en del af den skattepligtige indkomst i investors

holdingselskab. I dette tilfælde vil investor ikke blive skattemæssigt berørt af investeringen i Martins

selskab.

Når der investeres i unoterede aktier og anparter skal investor være opmærksom på den såkaldte

iværksætteskat, der betyder at udbetaling af udbytter fra selskaber hvor ejerandelen er mindre end 10 %

ville blive beskattet med yderligere 25 % i forhold til hvis ejerandelen var over 10 %. Regeringen har

lavet en værnsregel mod de tilfælde hvor investor opretter holdingselskab mellem sig selv og

driftsselskabet hvori ejerandelen er under 10 %, blot for at undgå at udbytter fra driftsselskabet beskattes

hos investor personligt til den højere sats.
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11.0 Konklusion

Både den tidligere og den siddende regering har gennem udtalelser i medierne givet udtryk for at

Danmark skal have gang i væksten. På Socialdemokratiets side på Folketingets hjemmeside fremgår der

under ”Økonomi og samfund” kun to punkter ”Den offentlige sektor” og ”VÆKST”210. På partiets

Venstres tilsvarende side på www.ft.dk fremgår dog også punktet ”Velfærdsydelser”211. Både regeringen

og oppositionen er af den opfattelse at vækst er vejen ud af recessionen og vejen til flere arbejdspladser –

måden hvorpå vækst skal opnås er dog ikke altid nem at blive enige om.

Dette til trods er der indført en række muligheder, der skal fremme lysten til at blive iværksætter og

bidrage til væksten i Danmark. Med tanke på dette er der i afhandlingen undersøgt:

Hvilke specielle muligheder og udfordringer bør iværksættere overveje ved opstart af virksomhed?

Gennem arbejdet med afhandlingen og drøftelser med Søren Bech, skattepartner hos PwC, er det blevet

mere synligt for mig, at de revisorer, der rådgiver iværksættere omkring deres skatteforhold ikke altid

undersøger de muligheder, der er for iværksættere. Herudover er der i forbindelse med opgaven ført løse

samtaler med iværksætteren Michael Andersen der er indehaver af virksomheden MB CNC. Udover

VSO har Michael ikke meget viden om de skattemæssige muligheder han har som iværksætter.

Afhandlingen er ikke tænkt som en udtømmende oversigt over de muligheder og udfordringer

iværksættere har, men er i lyset af iværksætterens manglende viden og revisorernes manglende

anvendelse af mulighederne, tænkt som en inspiration til brug af nogle af de mest relevante og

nærliggende muligheder.

VSO er den mest anvendte metode for beskatning af virksomhedens resultat ved drift af selvstændig

virksomhed. Ordningen giver mulighed for fradrag af renteomkostninger i den personlige indkomst,

hvorfor den er særlig attraktiv for iværksættere, da opstart af eksempelvis en produktionsvirksomhed

vurderes oftest at kræve store investeringer og derfor store lån. Dette fører til en af de største

udfordringer, der er for iværksættere – nemlig kapitalfremskaffelse. I en artikel på ”Iværksætteren”

skriver Hans Jørgen Dalum at bankerne er for bange for at låne penge ud selvom risiko for tab er lille.212

Derfor må iværksættere selv gøre noget for at fremskaffe kapital. Dette kan opnås både via

skatteoptimering og ved fremmedkapital.

210 http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/PartiOversigt/Socialdemokratiet/politik/Oekonomi%20og%20samfund.aspx
211 http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/PartiOversigt/Venstre/politik/Oekonomi%20og%20samfund.aspx
212 http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/7/er-fremtiden-lys-for-danske-ivaerksaettere-1007/
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VSO giver mulighed for at medtage personlig gæld i virksomheden. Afhængig af renten på det private

lån kan det dog, til trods for den selvregulerende effekt, vise sig at være en mulighed for at spare skat.

Herudover bliver lånet også afdraget i virksomheden med midler, der er beskattet med 25 %.

Iværksættere eller personer, der overvejer at starte virksomhed kan med fordel anvende mulighederne for

opsparing og fradrag heraf ved brug af etablerings- eller iværksætterkonto. Begge muligheder er konti,

der er låste hos en bank indtil der er investeret tilstrækkeligt til at beløbet kan frigives. Forskellen er

hvorledes indbetalingerne fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Etableringskontoen

fradrages som ligningsmæssigt fradrag med cirka 33 %. Aktiver, der anskaffes for midler hævet på en

etableringskonto anses for forlods afskrevet med 50 %. Konsekvensen af det ligningsmæssige fradrag er

derfor at aktivet ikke kan afskrives fuldt ud. Hvis den skattepligtiges personlige indkomst overstiger

grænsen for topskat bør det overvejes om der i stedet for indskud på etableringskonto skal foretages

indskud på en iværksætterkonto. Disse indskud kan fradrages i den personlige indkomst og kan dermed

betyde, at den skattepligtige kan undgå at skulle betale topskat. Aktiver købt for midler på

iværksætterkontoen anses dog for forlods afskrevet med 100 %. Hvorvidt den ene eller den anden konto

skal anvendes må dog bero på en beregning ud fra de givne forhold.

Når virksomhedens aktivitet stiger må det alt andet lige betyde at virksomhedens gæld stiger. Dette være

sig banklån eller leverandører. Det kan derfor være fornuftigt at omdanne virksomheden til et

Anpartsselskab. Hermed forsvinder den personlige hæftelse som udgangspunkt fra virksomhedens

indehaver og begrænses til indehaverens indskud i selskabet. Det er dog tvivlsomt om et nyt selskab vil

kunne opnå finansiering fra en bank hvis ikke indehaveren stiller kaution for selskabets gæld, hvorfor det

for de fleste virksomheder kun vil kunne betale sig at omdanne hvis virksomheden ikke har væsentlig

bankgæld. Dette skal også ses i lyset af de mange skattemæssige muligheder den skattepligtige har ved

drift af personlig drevet virksomhed. De fleste af disse muligheder vil den skattepligtige ikke have når

virksomhedens omdannes til et anpartsselskab. Herudover kommer der også en række yderligere

administrative krav såsom stiftelsesdokumenter, revision og udarbejdelse af årsrapport.

Ønsker indehaveren at beskytte sig mod almindelige kreditorer og måske har et ønske om at tilføje en

ekstern investor vurderes det dog fornuftigt at omdanne til et Anpartsselskab, da handel med anparter

betyder at investor får et klart bevis på ejerskab af selskabet og på den måde kan beregne kapitalafkast af

investeringen samt muligheden for at sælge anparterne videre. Ønsker en investor at købe sig ind i en

virksomhed kan det ske på forskellige måder. Enten kan investor købe anparter i selskabet af indehaveren

eller også kan foretages en kapitalforhøjelse hvor anpartskapitalen i selskabet udvides med det antal

anparter som investor ønsker. Hvilken metode der er mest fordelagtig afhænger af hvordan den

oprindelige indehaver har omdannet virksomheden. Hvis dette er foretaget skattepligtig har indehaveren
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afregnet skatten i forbindelse med omdannelsen og gevinst eller tab beregnes derfor som normalt for

anparter. Har indehaveren derimod udskudt skattebetalingen ved en skattefri virksomhedsomdannelse

betyder et salg af anparter at den udskudte skat nu helt eller delvist forfalder til betaling. Et salg af

anparter betyder også at salgsprisen tilfalder sælger hvorimod en kapitalforhøjelse betyder at indskuddet

betales til selskabet.

Anskaffer investor mindre end 10 % af anparterne i et selskab bliver han eller hun ramt af

konsekvenserne af den såkaldte ”iværksætterskat”, der betyder at gevinster ved salg af anparter og

udbytter beskattes med 25 % mere end hvis ejerandelen oversteg 10 %.

Ved stiftelse af et Anpartsselskab er det muligt at stifte et holdingselskab ved en anpartsombytning. En

anpartsombytning betyder at de anparter, der ejes i driftsselskabet byttes til anparter i et holdingselskab.

Dermed opstår der en holdingstruktur hvor der indskydes et holdingselskab mellem indehaveren og

driftsselskabet. Er der oprettet et holdingselskab giver det mulighed for skattefri udlodning af udbytter

fra driftsselskabet til holdingselskabet. Det er dermed muligt at flytte likviditet fra driftsselskabet til

holdingselskabet og yderligere skærme kreditorernes adgang til selskabets likviditet. Ydermere kan det

være en fordel hvis driftsselskabet skal sælges eller hvis der skal foretages generationsskifte, da værdien

nedbringes ved udlodning af udbytte.

Uanset hvilke skattemæssige muligheder iværksætteren vælger, bør der foretages en konkret vurdering

inden det endelige valg træffes. Dette være sig både beskatningsform ved personlig drevet virksomhed

samt øvrige skattemæssige muligheder såsom etableringskonto eller iværksætterkonto. Ydermere skal

iværksætteren også sætte sig ind i konsekvenserne ved hans valg. Eksempelvis kan det vise sig at på

trods af at en virksomhedsomdannelse virker attraktiv kan det have konsekvenser, der betyder at det viser

sig ikke at være den rigtige løsning for ham. Ved beregning af alternativer bør iværksætteren tilknytte en

revisor til at rådgive omkring både de skattemæssige og de selskabsretlige konsekvenser. Dette betyder

yderligere omkostninger hvilket iværksætteren også skal tage med i overvejelserne.
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12.0 Perspektivering

Skatteminister Thor Möger Pedersen har i finanslovsforslaget for 2012 fremsat forslag om skattekreditter

til selvstændige erhvervsdrivende, der anvender VSO.213 Selvstændige erhvervsdrivende har fra

indkomståret 2012 mulighed for at få udbetalt 25 % af den del af virksomhedens underskud, der stammer

fra forsknings- og udviklingsaktiviteter, dog maksimalt DKK 1,25 mio. pr. indkomstår. Der er tale om et

rentefrit lån, der skal tilbagebetales når virksomheden giver overskud.214

Forskningsaktiviteter er undersøgelser med henblik på at opnå ny videnskabelig viden og forståelse.

Udviklingsaktiviteter er anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller

forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.215

Det nuværende finanslovsforslag indeholder forslag om begrænsning af i anvendelsen af fremførbare

skattemæssige underskud i 2013. I den nuværende udformning betyder dette konkret, at fremført

underskud på indtil DKK 7,5 mio. altid vil kunne nedbringe den skattepligtige indkomst. Det beløb af

den skattepligtige indkomst, der ikke kan dækkes af anvendelse af fremført underskud på DKK 7,5 mio.

vil kunne nedsættes ved modregning af underskud svarende til 60 %. Dette har betydning for

iværksættere, da virksomheder i opstartsfasen som regel vil opleve underskud. Hvis forslaget bliver

vedtaget kan det betyde, at virksomhedens likviditet bliver dårligere, da virksomheden ikke vil have

samme adgang til modregning af underskud som på nuværende tidspunkt. Derudover vil det givetvis

også betyde en begrænsning i mulighederne for indregning af underskud i de udskudte skatteaktiver.

Regeringen har ligeledes foreslået at indføre et investeringsvindue med henblik på at øge og fremrykke

virksomhedernes investeringer. Forslaget går konkret ud på at virksomhederne vil have mulighed for at

øge afskrivningsgrundlaget på driftsmidler anskaffet i perioden juni 2012 til december 2013 med et

fiktivt beløb på 15 %. Virksomhederne vil således spare 25 % af det fiktive beløb i skat.

Herudover foreslår regeringen at afskaffe den såkaldte iværksætter skat og på den måde forbedre

muligheden for at iværksættere kan have en række mindre investorer i virksomheden. Muligheden for

fremskaffelse af yderligere kapital må derfor ligeledes anses for at blive forbedret.

Endelig har Erhvervs- og Vækstministeren fremlagt forslag om at lette de administrative byrder for

mindre virksomheder. Dette indebærer blandt andet en forenkling af kravene til mindre virksomheders

aflæggelse af årsregnskab. Forslaget lægger op til at selskaber i regnskabsklasse B, der ellers tidligere

213 http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L29/som_vedtaget.htm#dok?newwindow=true
214 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=17368
215 Ligningsvejledningen E.B.3.11
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skulle revideres, kan vælge at erstatte revisionen med en udvidet gennemgang. Den udvidede

gennemgang vil umiddelbart være en mellemting mellem en revision og et review.216

216 http://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/nyt-lovforslag-regnskabsklasse-b.jhtml
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14.0 Bilag

Bilag 1, Budget inden opstart af virksomhed, TDKK

20x1 20x2 20x3 20x4 20x5

Omsætning 550 715 930 1.209 1.572

Vareforbrug -150 -180 -216 -260 -310

Bruttoavance 400 535 714 949 1.262

Lønomkostninger 0 -50 -60 -70 -80

Administrationsomkostninger -5 -5 -5 -5 -5

Reparation og

vedligeholdelse -25 -35 -45 -55 -65

Afskrivninger -50 -38 -28 -21 -16

Resultat før renter 320 407 576 798 1.096

Netto renter -12 -11 -9 -7 -6

Resultat 308 396 567 791 1.090

Driftsmidler

Produktionsanlæg 200

Driftsmiddelsaldo, primo 200 150 112 84 63

Afskrivning, 25 % 50 38 28 21 16

Driftsmiddelsaldo, ultimo 150 112 84 63 47
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Bilag 2, Scenarier ved bil, TDKK

Beskatning af fri bil 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5

Benzin -11.000 -15.000 -20.000 -25.000 -31.000

Rep. og vedligehold -7.000 -9.000 -10.000 -10.500 -11.000

Forsikring -12.000 -11.000 -10.000 -9.000 -8.000

Kapitalafkast, 2 % af DKK

70.000 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

Afskrivning, bil 25 % af DKK

70.000 -17.500 -13.125 -9.844 -7.383 -5.537

I alt -48.900 -49.525 -51.244 -53.283 -56.937

Beskatning bil 25 % af DKK

160.000 + miljøtillæg 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000

Personlig indkomst -5.900 -6.525 -8.244 -10.283 -13.937

Skattebesparelse v. 56 % 3.304 3.654 4.617 5.758 7.805

Gevinst i personlig økonomi 3.304 3.654 4.617 5.758 7.805

Kørselsgodtgørelse

Erhvervsmæssige kilometer 8.983 13.125 18.667 24.792 32.550

Sats indtil 20.000 km, DKK 3,67 -32.969 -48.169 -68.507 -73.400 -73.400

Sats over 20.000 km, DKK 2 0 0 0 -9.583 -25.100

Personlig indkomst -32.969 -48.169 -68.507 -82.983 -98.500

Skattebesparelse v. 56 % 18.463 26.975 38.364 46.471 55.160
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Skattefrigodtgørelse 32.969 48.169 68.507 82.983 98.500

Omkostning til bilen -30.000 -35.000 -40.000 -44.500 -50.000

Tab/gevinst ift. privat økonomi 21.431 40.143 66.870 84.954 103.660

Forholdsmæssig afregning 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5

Benzin -11.000 -15.000 -20.000 -25.000 -31.000

Rep. og vedligehold -7.000 -9.000 -10.000 -10.500 -11.000

Forsikring -12.000 -11.000 -10.000 -9.000 -8.000

Afskrivning, bil 25 % af DKK

70.000 -17.500 -13.125 -9.844 -7.383 -5.537

I alt -47.500 -48.125 -49.844 -51.883 -55.537

Privat andel i procent 30% 25% 20% 15% 10%

Privat andel i DKK 14.250 12.031 9.969 7.782 5.554

Personlig indkomst -33.250 -36.094 -39.875 -44.100 -49.983

Skattebesparelse v. 56 % 18.620 20.213 22.330 24.696 27.991

Privat andel i DKK -14.250 -12.031 -9.969 -7.782 -5.554

Tab/gevinst ift. privat økonomi 4.370 8.181 12.361 16.914 22.437
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Bilag 3, Skatteregnskab for de første leveår, TDKK

Resultatopgørelse 20x1 20x2 20x3

Omsætning 700 900 1.100

Vareforbrug -200 -250 -300

Bruttoavance 500 650 800

Lønomkostninger 0 -50 -60

Administrationsomkostninger -40 -50 -70

Reparation og vedligeholdelse -25 -35 -45

Afskrivninger -25 -19 -14

Resultat før renter 410 496 611

Netto renter -40 -35 -30

Resultat 370 461 581
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Balance 20x1 20x2 20x3

Maskiner 200 200 200

Forlodsafskrivning -100 -100 -100

Afskrivninger primo 0 -25 -44

Afskrivningsgrundlag 100 75 56

Årets afskrivning, 25 % -25 -19 -14

Regnskabsmæssig værdi maskiner 75 56 42

Debitorer 65 75 150

Bankkonto 170 241 310

Aktiver 310 372 502

Indskudskonto -250 -150 -150

Overført resultat samt indskud og hævninger

primo 0 70 171

Årets resultat 370 461 581

Indskudt i året 100 0 0

Hævet -300 -360 -400

Egenkapital -80 21 202

Andelsboliglån 250 200 100

Bankgæld 100 50 0

Kreditorer 30 71 160

Anden gæld 10 30 40

Passiver 310 372 502
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Bilag 4, Goodwill beregning

20x1 20x2 20x3 Goodwill

Skattemæssigt resultat af virksomhed 370 461 581

Renteindtægter 0 0 0

Renteudgifter 40 35 30

Reguleret skattemæssigt resultat 410 496 611 1.517

Skattemæssigt resultat for 20x1 vægtet med 1 410

Skattemæssigt resultat for 20x2 vægtet med 2 992

Skattemæssigt resultat for 20x3 vægtet med 3 1.833

Vægtet indkomst 3.235

Gennemsnitsindtjening 539

Udviklingstendes fra 101

640

Driftsherreløn, 50% -320

Forrentning af virksomhedens aktiver, 5 %

Maskiner 42

Debitorer 100 142 -7

Rest til forrentning af goodwill 313

Kapatilisering af indtjeningsevnen = goodwill 844
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Bilag 5, Åbningsbalance

Balance 20x3 Reguleringer

Åbnings-

balance

Goodwill 0 844 844

Maskiner 42 0 42

Debitorer 150 0 150

Bankkonto 310 50 360

Aktiver 502 894 1.396

Indskudskonto -150 150 0

Øvrig egenkapital 352 0 352

Indregning goodwill 0 844 844

Regulering udskudt skat 0 -211 -211

Nettoformue 202 783 985

Hensættelse til udskudt skat 0 211 211

Andelsboliglån 100 -100 0

Kreditorer 160 0 160

Anden gæld 40 0 40

Passiver 502 894 1.396


