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1 Exclusive summary

When starting a company, many entrepreneurs face a lot of barriers. One of them is the choice of company

form. In Denmark there is as ground rule no limitation or rules for which legal form a company shall be es-

tablished and run in. Thereby it is up to the owner to establish the company for example as a sole proprietor-

ship or as a company with share capital.

There is a line of factors an entrepreneur should consider in connection with choosing company form. Fac-

tors such as risk-profile, exit-plan and target group. It is important that the choice of company form is based

on multiple parameters.

The subject of this thesis is about which company form is optimal, when the whole lifecycle of the company

is taken into consideration. The thesis includes examination of the legal and tax factors and accounting relat-

ed requirements for certain company forms – Sole proprietorships and companies with share capital with a

holding structure. By using the theory, four company forms are examined with the purpose of assessing

which company form is optimal for the exact phase of the company. In addition, the market has been exam-

ined to show how much entrepreneurs actually know about the theory behind and which parameters to con-

sider in the decision-making of the company form. In the end, the thesis tries to assess if there are company

forms that combines the best of both forms in the attempt to create the optimal company form.

The review of the fundamental requirements gave few relevant conclusions. The self-employed are personal-

ly liable with all their personal assets, while the shareholders only are liable of their invested capital. The

freedom of contract makes the formation of sole proprietorships more accommodative due to the rules of

companies with share capital are more strict and need more capital, which is due to protection of creditors.

From a tax point of view the sole proprietorships are by far the most beneficial due to the options of planning

the tax.

The reviewing showed that the optimal choice of company form in most of the selected phases was the sole

proprietorship. The only situations that showed it to be most beneficial with a company with share capital

were if the company received extern capital and if the company in the long term was to be sold.

The examination of the market showed a tendency of entrepreneurs not knowing the essence of the different

company forms, which can result in serious economic effect to the entrepreneurs.

In the end it is concluded that the partnership company form makes it possible to combine the best of two

worlds, both the limited liability and the use of advantageous tax rules in sole proprietorships.
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2 Indledning, problemformulering samt afgrænsning

2.1 Indledning

I forbindelse med opstart af en virksomhed står iværksættere ofte overfor mange barrierer, herunder valg af

virksomhedsformen. I Danmark gælder der som altovervejende hovedregel ingen begrænsning eller regler

for, i hvilken juridisk form en virksomhed etableres og drives. Det står således ejer frit for at etablere sig i

f.eks. personligt regi eller selskabsform.

Der findes en række forhold, som en iværksætter bør overveje i forbindelse med valget af virksomhedsfor-

men. Forhold som risikoprofil, exitplan samt marked og målgruppe, er eksempler på overvejelser.

Som følge af de mange variabler søger en iværksætter ofte råd blandt bankfolk, advokater, revisorer eller

andre iværksættere. Iværksætteren ved ofte alt for lidt om området til selv at kunne vurdere, hvilken virk-

somhedsform der er bedst for personen. Det interessante her er, om iværksætteren faktisk vælger, hvad der er

bedst for virksomhedens konkrete situation, eller bare vælger en løsning iværksætteren kender?

Igennem det daglige arbejde som revisor ser jeg mange eksempler på, at iværksættere har valgt den forkerte

virksomhedsform. Som følge af et samarbejde med min arbejdsplads og et større iværksætternetværk modta-

ger jeg ugentligt opkald fra personer, som enten overvejer at starte op, eller fra personer som er i et tidligt

forløb af deres iværksætterdrøm. Det interessante er, at størstedelen ikke ved hvorfor, de påtænker/har valgt

netop denne virksomhedsform. Faktisk bygger deres valg på forkerte fakta.

Det forkerte valg af virksomhedsform kan have store konsekvenser for iværksætteren personligt, både i op-

startsperioden og vækstperioden for ikke at tale om afviklingen af virksomheden. Hovedsageligt arbejder vi i

dansk skatteret med 2 modeller, hvor beskatningen henholdsvis sker i virksomheden eller i ejerens personlige

indkomst. Altså om virksomheden betragtes som et selvstændigt skattesubjekt eller en transparent enhed.

Begge modeller har fordele og ulemper, hvorfor det er meget vigtigt for iværksætteren at vælge den helt rig-

tige model for at tilgodese virksomhedens eller ejerens konkrete behov.

Problemstillingen er særlig vigtig i den verden, vi lever i, da flere og flere vælger at starte selv, samtidig med

at uddannelsesstederne har fokus på at skabe flere iværksættere1. For ikke at tale om myndighedernes øgede

fokus på ændringer til virksomhedsformer, der skal gøre det lettere for iværksættere at starte selv (f.eks.

IVS). IVS er en selskabsform som kan stiftes for 1 kr. som der til forveksling ligner anpartsselskaber.

Men hvorfor sker der egentlig så mange forkerte virksomhedsvalg? Er det iværksætteren, der ikke forstår

området nok, eller er det rådgiverne, der ikke er dygtige nok? Kunne det tænkes, at mange rådgivere faktisk

giver en form for refleksrådgivning – hvor de udelukkende rådgiver efter det, de kender? Eller kunne det

1 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/54033/artikel.html
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tænkes, at når iværksætteren vælger virksomhedsform udelukkende tænker på fordele og ulemper i opstarts-

perioden, men ikke tænker på virksomheden livscyklus?

I 2011 har et større revisionskontor været i pressen som følge af, hvad den pågældende klient mener, er dår-

lig rådgivning som følge af forkert virksomhedsstruktur2. Dette tyder på, at rådgiveren ikke har tænkt hele

virksomhedens livscyklus igennem ved strukturændringen.

2.2 Problemformulering

Formålet med denne afhandling er at skabe et overblik over fordele og ulemper i udvalgte virksomhedsfor-

mer med henblik på de væsentlige og relevante aspekter.

Afhandlingen rummer en beskrivelse af virksomhedsformerne personlige virksomheder og kapitalselskaber

med henblik på anvendelsen af virksomhedsordningen mod holdingstrukturen for anpartsselskaber. Hvor de

væsentlige områder af juridiske-, skattemæssige forhold samt regnskabsmæssige krav er i fokus.

Med udgangspunkt i den teoretiske gennemgang analyserer afhandlingen de udvalgte virksomhedsformer

med henblik på at vurdere, hvilken virksomhedsform der er bedst i den givne situation.

Ved hjælp af empiriske undersøgelser med baggrund i den teoretiske beskrivelse og den analyserende gen-

nemgang forsøger afhandlingen at vurdere, hvor rationelt iværksættere anvender kendt stof i forbindelse med

deres valg af virksomhedsform.

Ovenstående har givet inspiration til følgende hovedspørgsmål:

Hvilken virksomhedsform er den bedste for iværksættere set ud fra et perspektiv af udvalgte faser i virk-

somhedens livscyklus? Og handler iværksættere rationelt i forbindelse med valget af virksomhedsform?

Til at uddybe og præcisere afhandlingens problemformulering er nedenstående delspørgsmål opstillet:

 Hvilke juridiske-, skattemæssige forhold samt regnskabsmæssige krav er gældende for udvalgte virk-

somhedsformer?

 Hvilke parametre lægger iværksættere vægt på i forbindelse med deres valg af virksomhedsform?

 Kender iværksætterne tilstrækkeligt til de grundlæggende principper bag virksomhedsformerne?

 Hvad er det bedste virksomhedsvalg ud fra bestemte faser af virksomhedens livscyklus?

2 http://jyllands-posten.dk/aarhus/erhverv/ECE4605694/deloitte-anklaget-for-darlig-radgivning/
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2.3 Afgrænsning

Afhandlingen har til formål at analysere hvilken virksomhedsform, der er bedst for en given situation i virk-

somhedens livcyklus. Afhandlingen fokuserer derfor på fordele og ulemper i følgende perioder; ”opstartsfa-

sen, vækstfasen, tilførsel af ekstern kapital samt afviklingsfasen”. Udvælgelsen af netop disse perioder skyl-

des, at det er min vurdering, at alle virksomheder netop gennemgår disse faser. Afhandlingen afgrænser sig

fra andre perioder, som f.eks. ved ejerens pludselige død, konkurs, rekonstruktion eller virksomhedsomdan-

nelse. Endvidere bliver særlige og knap så anvendte områder angående beskatningen ikke gennemgået, f.eks.

konjunkturudligningskontoen ved overgang til virksomhedsskatteordningen mv.

I forbindelse med anpartsselskaber er det efter min vurdering mest fordelagtigt at anvende denne struktur

med et holdingselskab – også kaldet holdingstrukturen. Ved omtale af et anpartsselskab i afhandlingen skal

der hermed forstås et driftsselskab i et ApS med et ekstra ApS (holding) mellem ejer og driftsselskabet.

Ved gennemgangen af virksomhedernes livscyklus angående afvikling og beskatningen heraf, i forbindelse

med kapitalselskaber er det udgangspunktet, at driftsselskabet sælges og holdingselskabet beholdes. Desuden

med udgangspunkt i, at ejerprocenten af datterselskabet er over 10%, hvilket medfører, at anparterne betrag-

tes som datterselskabsanparter. Generationsskifte, succession eller lignende bliver desuden ikke gennemgået

under salg af virksomheden. Der berøres udelukkende salg af virksomheden, hvorfor afhandlingen er af-

grænset fra salg af aktivitet.

I dansk ret findes 2 former af virksomheder; 1. personlige virksomheder, hvilket dækker over virksomheder

som enkeltmandsvirksomhed, I/S, K/S, P/S mv. 2. Kapitalselskaber som dækker over ApS, Aktieselskaber

mv. Tendenserne indenfor virksomhedsvalg er på nuværende tidspunkt3 anpartsselskaber og enkeltmands-

virksomheder. Det er derfor oplagt at vælge netop disse to typer selskabsformer, hvorfor afhandlingen er

afgrænset fra andre virksomhedsformer – dog med undtagelse af afhandlingens kapital omhandlende en an-

den løsning af virksomhedsformerne. Afhandlingen omhandler ikke opgørelsen af det skattepligtige resultat,

da det uanset valget af virksomhedsformen i væsentlige træk vil være ens.

Der er i flere sammenhænge perspektiveret til personlige virksomheder med flere interessenter – hvilket i

afhandlingen anses for at være et I/S. Det skal bemærkes, at afhandlingen i sig selv ikke indeholder gennem-

gang af selskaber med flere interessenter, men er medtaget de steder, hvor det er fundet relevant.

I både beskrivelsen og analysen er der med argumenterne i afsnit 7.2 afgrænset fra personselskaber, der ikke

skal aflægge regnskab efter regnskabsklasse A.

I afhandlingen anvendes en virksomhed, som repræsenterer de almindelige virksomheder i Danmark – casen

er et tænkt eksempel. Formålet er at tegne et billede af de generelle regler og tendenser for virksomheder i

3 Afsnit 4
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Danmark, og afhandlingen afgrænses derfor fra særskilte problemstillinger og ikke generelle tendenser. End-

videre indeholder afhandlingen ikke beskatningsforhold for ægtefæller eller andre særskilte forhold.

I forbindelse med beskrivelse af overførsler til kapitalejere i kapitalselskaber er afhandlingen afgrænset til

kun at indeholde løn, udbytte eller ekstraordinært udbytte. Dermed berører afhandlingen ikke nedsættelse af

selskabskapital og berører kun opløsning af selskaber i begrænset omfang.

Ved gennemgang af den skattemæssige beregning af personlige virksomheder er der udelukkende gennem-

gået virksomhedsordningen, hvorfor der er afgrænset fra de øvrige skatteberegningsmodeller. Det er min

vurdering, at denne metode til beskatning er mest attraktiv for langt de fleste virksomhedsejere. Beskatning i

personlig indkomst (PSL) er dog gennemgået for forståelsens skyld. CFC indkomst gennemgås ikke i af-

handlingen.

Ulovligt aktionærlån berøres udelukkende med regler efter 14. august 2013, hvor de seneste regler trådte i

kraft. Lån optaget før denne dato og dets regler er ikke berørt i afhandlingen.

Ved gennemgang af partnerselskaber behandles der udelukkende partnerselskaber hvor kommanditistaktio-

næren er en person, og alle deltagere er bosiddende i Danmark.
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3 Metode og struktur mv.

3.1 Metodevalg

Valget af virksomhedsform bør besluttes med udgangspunkt i klientens konkrete behov og situation. Afhand-

lingen belyser de enkelte fordele og ulemper, der er ved de forskellige virksomhedsformer i en given situati-

on i virksomhedens livcyklus. Dette gøres for at pointere, at valget af virksomhedsformen også bør indeholde

overvejelser om, hvad meningen med virksomheden er i fremtiden.

Under hver livscyklus gennemgås og analyseres de juridiske krav, samt skattemæssige- og regnskabsmæssi-

ge regler for at vurdere fordele og ulemper. Der gives endvidere et forslag til, hvilken virksomhedsform der

ville være optimal for netop denne situation – hvorfor afhandlingen er en problemløsende undersøgelse4.

Hvad angår udvælgelsen af den optimale virksomhedsform, tager afhandlingen udgangspunkt i lovgivningen.

Dermed er afhandlingen udarbejdet efter den deduktive metode, idet lovgivningen danner grundlag for ana-

lyser og konklusioner5.

Undersøgelsen omfatter en induktiv metode, idet disse data tager udgangspunkt i egen udviklet empirisk

data6. Undersøgelsen omfatter både et spørgeskema samt få interviews til at underbygge hypotesen om, at

”iværksættere ikke har valgt deres virksomhedsform på rationelle eller korrekte facts”. Undersøgelsen består

derfor af både kvalitative og kvantitative data.

3.2 Dataindsamling

I afhandlingen anvendes både primært og sekundært materiale til at belyse afhandlingens problemstilling.

Primært materiale er empiriske undersøgelser, som er eget udarbejdet materiale foretaget med henblik på

afhandlingen. Sekundært data er materiale, som allerede er udarbejdet, men tiltænkt andre formål.

De sekundære data til udarbejdelsen af afhandlingen omfatter: årsregnskabsloven, diverse skattelove herun-

der bogen om grundlæggende skatteret samt andre relevante artikler fra fagspecialister tilknyttet emnet.

Det primære data anvendt i afhandlingen består af en undersøgelse, som både omfatter spørgeskema og in-

terview.

4 Den skinbarlige virkelighed, side 23 – omtalt som problemløsende/normative

5 Den skinbarlige virkelighed, side 31 og 32
6 Den skinbarlige virkelighed, side 26
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3.3 Kildekritik

Hvad angår spørgeskemaet (de primære data) er svarene udelukkende indhentet fra internet siden Amino.dk

og gennem eget netværk. Et offentligt spørgeskema kan indeholde svar, som er falske. Desuden indeholder

spørgeskemaer altid risikoen for, at respondenten ikke har udfyldt det efter hensigten. Afslutningsvis tiltræk-

ker Amino.dk og mit eget netværk iværksættere og forholdsmæssigt unge respondenter, hvorfor undersøgel-

sen kan være præget i denne retning. Udvælgelsen af interviews er sket kritisk, og der er forsøgt at finde

virksomhedsejere med flere års ejerskab. Det er min vurdering, at spørgeskemaet stadig udtrykker tendensen

på markedet.

Det skal bemærkes, at spørgeskemaet og interviewet er foretaget forholdsvis tidligt i afhandlingens proces,

hvilket kan have den konsekvens, at der ikke bliver spurgt ind til de fornødne områder for at belyse hele af-

handlingens problemstilling. I forbindelse med spørgeskemaet er det vurderet, hvilken virksomhedsform der

er den optimale for respondenten – ud fra de kendte forudsætninger, hvorfor der kan være en risiko for, at

alle væsentlige faktorer ikke er kendt. Herudover er arbejdsprocessen en kontinuerlig proces, hvorfor tilpas-

ning sker løbende mellem problemformulering, empiri, teori og konklusioner løbende. Dermed opstår der

risiko for, at ny viden og dybere kendskab til afhandlingens problemstilling løbende skaber anledning til nye

vinkler og spørgsmål.

Egen udviklet data, primær data, anses som værende valide og objektive, hvorfor materialet kan anvendes

uden videre i konklusioner.

Ved indsamlingen af sekundær data er der fokuseret på relevans og pålidelighed, som er nøgleordene bag

dataindsamlingsprocessen. Alt materiale er tillagt en kritisk tilgangsvinkel til pålideligheden og dens objekti-

vitet.

Det er min vurdering, at alle lovsamlinger, retskilder, bekendtgørelser, ligningsvejledningen, anordninger og

cirkulærer er objektive og valide, og derfor kan anvendes uden videre i konklusioner. Derimod indeholder

afgørelser, faglitteratur og artikler ikke samme form for objektivitet, men betragtes som valide - hvorfor de

behandles subjektivt. Afhandlingen kan derfor ikke konkludere direkte på disse former for materiale.

Dataindsamlingen er stoppet den 1. oktober 2013, hvorfor eventuelle artikler, afgørelser mv. efter denne dato

omhandlende problemstillingen, ikke er inddraget i afhandlingens analyser.
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3.4 Målgruppe

Den primære målgruppe for denne afhandling er først og fremmest rådgivere i form af revisorer, advokater

og bankrådgivere. Denne målgruppe kan have stor glæde af afhandlingen, således de kan optimere deres

rådgivning til fordel for deres klienter/iværksættere. Sekundært er målgruppen iværksættere, der har en vis

forståelse for økonomi, som ønsker at få et større indblik i de juridiske krav, skatte- samt regnskabsmæssige

udfordringer, som iværksættere bør overveje inden opstart af en virksomhed.

Afhandlingen har en praktisk tilgang til tingene for at sikre, at afhandlingen kan forstås af flest personer.

3.5 Begrebsdefinition

- SMV-segmentet: Segmentet for små og mellemstore virksomheder

- VSO: Virksomhedsordningen

- SEL: Selskabsskatteloven

- SL: Selskabsloven

- LEV: Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

- PSL: Personskatteloven

- Personlig drevet virksomhed: Enkeltmandsvirksomhed eller I/S

- Kapitalselskab: anpartsselskab med holding – også kaldet holding strukturen

- Personselskab: Personlig drevet virksomhed hvor VSO anvendes som beskatningsform

- P/S: partnerselskab

- ÅRL: Årsregnskabsloven
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3.6 Struktur

Afhandlingen har nedenstående struktur.

• SummaryKapitel 1

• Indledning, problemformulering samt afgrænsningKapitel 2

• Metode og struktur mv.Kapitel 3

• IndledningKapitel 4

• Juridiske kravKapitel 5

• Skattemæssige forholdKapitel 6

• Regnskabsmæssige reglerKapitel 7

• Analyse af 4 udvalgte virksomhedsfaserKapitel 8

• Empirisk undersøgelse af markedetKapitel 9

• Vurdering af anden virksomhedsform - P/SKapitel 10

• KonklusionKapitel 11

• PerspektiveringKapitel 12
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4 Indledning

I dansk ret er der som udgangspunkt aftalefrihed for selskabsdannelse7, hvilket betyder, at der er selskabsret-

lig kontraktfrihed. Iværksættere kan som hovedregel derfor frit vælge hvilken virksomhedsform der skal

danne rammerne om deres virksomhed. Det er muligt at oprette sin egen type af selskab, såfremt iværksætte-

ren ikke kan finde eksisterende selskabsformer, der opfylder personens behov8. Det skal bemærkes, at enkel-

te erhverv er begrænset i valget af virksomhedsform, f.eks. banker.

Uanset hvilken virksomhedsform der vælges (eksisterende, som egen opfundet), vil virksomheden i dansk ret

enten blive betragtet som en personlig virksomhed eller et kapitalselskab. Hæftelsen overfor kreditorer er den

grundlæggende forskel mellem personselskaber og kapitalselskaber i henhold til dansk ret9. Kendetegnet ved

personselskaber er, at mindst en af deltagerne (ejerne) hæfter personligt for virksomhedens gæld. Hvorimod

kapitalselskaber er kendetegnet ved, at ingen af deltagerne (kapitalejerne) hæfter personligt, og derfor kun

kan tabe det i virksomheden indskudte. Det skal dog bemærkes, at der findes mindre anvendte typer person-

selskaber som f.eks. S.A.M.B.A, som forsøger at give begrænset hæftelse. Disse typer personselskaber er jf.

afgrænsningen ikke medtaget i afhandlingen.

Kapitalselskaber (Aktie- og anpartsselskaber) er lovregulerede i selskabsloven, hvilket betyder, at retskilder-

ne for disse selskaber primært er selskabsloven suppleret med selskabets juridiske dokumenter, domspraksis

og den juridiske litteratur10.

Overordnet er reglerne for selskabsloven udarbejdet for at sikre, at kreditorerne ikke bliver skadet af eventu-

elle dispositioner fra kapitalejerne eller ledelsen. Dette sker som følge af, at der kun er begrænset hæftelse i

selskaberne, der er opfattet af reglerne. Reglerne kan derfor virke administrativt tunge og i mange situatio-

ner omfattende for den almindelige virksomhedsejer.

De typiske personselskaber er som følge af den betydelige aftalefrihed for deltagerne, ikke lovregulerede11.

Derfor gælder der udelukkende deklaratoriske regler, som er formuleret af den juridiske teori og retspraksis.

Deltagerne laver ofte sine egne regler i en såkaldt interessentaftale, hvilken bør indeholde regler for fordelin-

gen af under-/overskud samt ind- og udtræden af personselskabet12. Reglerne er derfor meget overskuelige,

og kan aftales, nøjagtigt som ejeren ønsker.

7 Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 21

8 Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 21

9 Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 22
10 Selskabsformerne – 6. udgave af Noe Munck, side 44

11 Partrederi og partnerselskaber har særstatus og reguleres på nogle punkter efter selskabsloven jf. Den skatteretlige

behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 22
12 Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 23
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Beskatningen på de 2 virksomhedsformer sker meget forskelligt og har hver især sine fordele og ulemper.

Kort fortalt beskattes personlige virksomheder som personlig indkomst hos ejeren for hvert kalenderår. Lø-

bende indtjening i kapitalselskaber beskattes derimod i virksomhedens skal, og først når pengene flyttes fra

virksomheden, bliver kapitalejeren skattepligtig13.

Det interessante hertil må være, hvilken virksomhedsform nystartede egentlig vælger, når de står overfor

valget om virksomhedsstruktur. Herunder ses statistik over virksomheder i 2011 fordelt på deres virksom-

hedsform:

Figur 1: Virksomheder i 2011 fordelt på virksomhedsform14

Som det ses på ovenstående figur er over 50% (56% inkl. I/S’er) af alle virksomheder i 2011 enkeltmands-

virksomheder, mens anpartsselskaber står for 26% af den samlede masse. Dette betyder uden undtagelser, at

der er flest virksomheder der enten er oprettet som en enkeltmandsvirksomhed, et I/S (såfremt de er flere

interessenter) eller et kapitalselskab.

Men hvorfor har iværksætterne valgt netop denne form for virksomhedsform? Er der nogen generelle fordele

eller ulemper ved denne form? For at kunne belyse problemformuleringen er vi nødt til at forstå metodikken

bag enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber, hvilket gennemgås i de næste kapitler.

13 Enten som personlig indkomst (udtræk som løn) eller som aktieindkomst (udtræk som udbytte)
14 Egen tilvirkning med udgangspunkt i DST.dk jf. bilag 1

Enkeltmandsfirma

Interessentskab mv.

Anpartsselskab

Aktieselskab

Fond, forening mv.

Andelsforening

Offentlig myndighed

Anden ejerform
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5 Juridiske krav

Dette kapitel indeholder en gennemgang af de væsentlige juridiske krav i forbindelse med kapitalselskaber

og personselskaber. Kapitlet viser afslutningsvis en mindre oversigt over de væsentlige forskelle.

5.1 Kapitalselskaber

De juridiske krav for et anpartsselskab kan findes i selskabsloven15. Selskabsloven definerer positivt, at den-

ne lov finder anvendelse på alle aktie- og anpartsselskaber jf. SL § 1, og fortsætter med at forklare jf. stk. 2,

at aktie- og anpartsselskaber er selskaber, hvor der ikke er personlig hæftelse.

Herunder ses en gennemgang af de væsentligste juridiske krav, der kan forekomme for anpartsselskaber og

dens kapitalejere.

5.1.1 Overførsler fra virksomhed til ejer

Da et kapitalselskab er en selvstændig juridisk enhed16, kan kapitalejeren ikke trække penge ud af selskabet

uden videre. Alle overførsler der sker fra virksomheden til kapitalejeren skal enten ske i form af udbytte eller

som almindelig løn.

Kapitalejerne kan på baggrund af årsrapporten (eller særskilt mellembalance) udbetale udbytte, såfremt sel-

skabet har frie reserver til disponeringen – eller at det er ansvarligt at udlodde udbytte under hensyntagen til

kapitalselskabets økonomiske situation, samt at uddelingerne ikke er til skade for selskabet eller dets kredito-

rer17.

Kapitalejerne kan være ansat i virksomheden, hvilket giver dem muligheden for at modtage løn. Da kapital-

ejerne er ansat på samme vilkår som normale lønmodtagere betyder dette, at der skal betales A-skat mv. in-

den kapitalejeren modtager sit vederlag. Kapitalejeren ikke bare kan udbetale urimelige lønninger, hvis det

ikke sker på markedsvilkår18.

Herudover er det muligt for kapitalejeren at skabe overførsler gennem nedsættelse af selskabskapitalen eller i

forbindelse med selskabets opløsning jf. SL § 179 – området er ikke berørt jf. afgrænsningen.

15 ”lov 2009-06-12 nr. 470 om aktie – og anpartsselskaber”. Loven er efterfølgende ændret flere gange i 2010
16 Jf. afsnit 5.1.2

17 SLO §§180 – 183 samt Erhvervsstyrelsens vejledning om udbytte i kapitalselskaber :

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/237120/Vejledning_udbyt
18 Regler om maskeret udbytte : http://www.tax.dk/lv-2010-2/lvs/S_F_2.htm
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Alle andre overførsler som ikke er beskrevet herover bliver betragtet som ulovlige – og vil dermed være

omfattet af reglerne om ulovligt aktionærlån jf. afsnit 5.1.10. Såfremt mellemregningen står som en gæld i

virksomheden, må kapitalejeren gerne trække penge ud af selskabet uden dette betragtes som ulovligt – indtil

den rammer 0 kr. Det er derfor vigtigt for kapitalejerne at forstå, at det i et anpartsselskab er vigtigt at holde

økonomien adskilt fra privatøkonomien.

5.1.2 Hæftelse

Som kort berørt i afsnit 5.1 hæfter ejerne bag anpartsselskabet ikke personligt, hvilket er et af de væsentlige

kendetegn ved anpartsselskaber. Ejerne hæfter udelukkende med deres indskud jf. SL § 1, stk. 2 i et anparts-

selskab. Dette betyder kapitalselskabet har sin egen formuemasse, og handler for egen risiko.

I en virksomhed hvori ingen af kapitalejerne hæfter personligt, opstår helt andre – og større risici for omver-

denen end virksomheder, hvor alle deltagerne hæfter personligt19. Dette betyder, at behovet for f.eks. gen-

nemsigtighed i selskabets økonomi opstår for omverdenen. Derfor er der behov for strenge regler, der tilsig-

ter at mindske faren ved, at der ikke er personlig hæftelse i virksomheden – hvilket sikres i selskabsloven.

På nedenstående figur ses opdelingen mellem kapitalejernes personlige formue og anpartsselskabets formue.

Figur 2: Egen tilvirkning

19 Selskabsformerne – 6. udgave af Noe Munck, side 219.
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5.1.3 Stiftelse af virksomheden

Ved stiftelsen af et anpartsselskab skal kapitalejerne udarbejde flere selskabsretlige dokumenter20:

 Stiftelsesdokumentet jf. SL §§25-27

 Vedtægter jf. SL §28

 Ejerbog jf. SL §§50-54

Såfremt virksomheden ikke stiftes med kontanter, indeholder stiftelsen af virksomheden krav om udarbejdel-

se af vurderingsberetning påtrykt erklæring fra godkendt revisor og eventuelt en åbningsbalance21.

Jf. SL § 40 skal virksomheden registreres i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftel-

sesdokumentet, samtidig med, at den kommende indbetalte kapital skal være indbetalt senest på registre-

rings- eller anmeldelsestidspunktet. Såfremt virksomheden indgår en forpligtelse efter underskrivelsen af de

formelle dokumenter, men før registeringen, hæfter de, der har indgået forpligtelsen solidarisk, altså person-

ligt22.

Oprettelsen kan administrativt føles tung for kapitalejerne som følge af mængden af papirarbejdet, som ikke

findes i samme udstrækning ved personselskaber.

5.1.4 Indbetaling af selskabskapital

Ved stiftelse af et anpartsselskab skal kapitalejerne indbetale min. 25% af anpartskapitalen, dog mindst

80.000 kr. jf. SL §3323. Kapitalejerne skal indbetale i forhold til deres ejerandel. Fastsættes der en overkurs,

skal overkursen indbetales fuldt ud, uanset at en del af selskabskapitalen ikke indbetales.

Alternativt kan kapitalejerne vælge at indskyde aktiver (apportindskud) jf. SL §§35-38, hvilket kræver, at

aktiverne er til stede24, og som minimum repræsenterer en værdi, som dækker hele kravet til selskabskapita-

len. Stiftes virksomheden med apportindskud, skal der udarbejdes vurderingsberetning som vedlæggelses

20 Selskabsformerne – 6. udgave af Noe Munck, side 230 - 241

21 Der henvises til afsnit 5.1.4
22 Selskabsformerne – 6. udgave af Noe Munck, side 239 – 240 samt selskabsloven §41, stk. 3

23 Bemærk at pr. 1/1-2014 vil kravet om kapitalbinding være min. 50.000 kr.

24 Aktiverne skal have en økonomisk værdi og kan ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse

jf. SLO §35
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stiftelsesdokumenter, som skal være udarbejdet af uvildig og sagkyndig vurderingsmand, hvilket kan være en

godkendt eller statsautoriseret revisor.

Hvis kapitalselskabet overtager og apportindskyder en bestående virksomhed i forbindelse med stiftelsen,

skal en åbningsbalance vedlægges vurderingsberetningen jf. SL §36, stk. 3.

5.1.5 Virksomhedens navn

Anpartsselskaber må/skal som de eneste efter SL § 2 anvende ”anpartsselskab” eller ”ApS” i forbindelse

med deres navn. Et eksempel på et anpartsselskab kunne være ”bilforhandleren ApS”.

Anpartsselskaber skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervssty-

relsen. SL § 2, stk. 2 beskriver, at navnet ikke må optage ”slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast

ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer kapitalselskabet, eller noget, der kan

forveksles hermed.”. Afslutningsvis er det vigtigt, at navnet ikke er egnet til at vildlede. Gælder desuden

binavne

Derudover er der krav om, at anpartsselskabet i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske

meddelelser, og på kapitalselskabets hjemmeside skal angive navn, hjemsted og cvr-nummer.

5.1.6 Ledelsesstruktur, tegningsregler og generalforsamling

Den øverste myndighed i et kapitalselskab er generalforsamlingen, hvor kapitalejerne har deres eneste mu-

lighed for at have indflydelse på virksomheden – såfremt kapitalejerne ikke er en del af ledelsen. Beslutnin-

ger der træffes på generalforsamlingen sker som oftest ved afstemning, hvor hver kapitalejer stemmer med

sin anpart eller stemmerettighed25.

Det er generalforsamlingens vigtigste opgave at ansætte det overordnede ledelsesorgan.

Anpartsselskaber skal vælge en af nedenstående 3 typer af ledelsesstrukturer jf. SL § 111:

 Direktion

 Bestyrelse og direktion

 Direktion og tilsynsråd

25 SL kapital 6
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Overordnet betyder valget af ledelsesstruktur ikke meget for den almindelige medarbejder i anpartsselskabet.

Ledelsesstrukturen betyder derimod meget for opgaverne for de ledende ansatte. Indsætter kapitalejerne en

bestyrelse og direktion, er bestyrelsens opgaver at træffe beslutninger om usædvanlige forekomster, mens

direktionen håndterer de daglige beslutninger. Hvis kapitalejerne udelukkende har indsat en direktion, skal

direktionen håndtere alle beslutninger.

Som kapitalejer er det vigtigt at forstå, at der kan være fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Største fordel

ved at have en bestyrelse er f.eks. det input, som bestyrelsen kan give til virksomheden. Ofte er de, der sidder

i bestyrelsen, personer med erfaring, og de kan dermed hjælpe virksomheden positivt. Det er set eksempler

hvor banken har krævet en professional bestyrelse. Desværre koster bestyrelsen ofte penge.

SLO § 135 beskriver, at ”Medlemmer af bestyrelsen og af direktionen repræsenterer kapitalselskabet udad-

til”, hvilket betyder, at bestyrelsen og direktionen kan agere på selskabets vegne for dets risiko og forpligtel-

se. Det er dog muligt at begrænse denne tegningsret til f.eks. flere personer i fællesskab26, såfremt det bliver

registreret i vedtægterne. Bemærk, at tilsynsrådet som udgangspunkt ikke kan tegne selskabet.

5.1.7 Resultatfordeling

Kapitalejere kan udelukkende få penge ud af selskabet som løn eller udbytte. Resultat i kapitalselskaber, som

bliver beskattet i virksomheden27, kan efterfølgende udbetales efter kapitalejernes ejerande-

le/stemmerettigheder. Ønsker kapitalejere differencering/skævdeling, kan det ske på 2 måder. 1. Enten via en

ansættelseskontrakt med bonusaflønning – hvilket kræver, at kapitalejeren er ansat i selskabet. 2. Eller ved

opdatering i vedtægter eller opdeling af anpartsklasser, således at udbyttet udbetales efter anden fordeling

end ejerandele/stemmerettigheder. Denne løsning er efter min vurdering ikke hensigtsmæssigt at benytte for

tit, da SKAT kan betragte dette som køb og salg af anparter, samtidig med at vedtægterne skal rettes hver

gang.

Kapitalejerne ejer derfor x procent af hele virksomheden set som en anpart. Hvis selskabet f.eks. sælger et

aktiv, bliver gevinsten/tabet i virksomheden. Kapitalejeren bliver indirekte berørt af dette i form af fle-

re/færre penge til udbytte eller løn. Kapitalejeren bliver belastet efter samme procent, uanset om der er tale

om den løbende indtjening eller salg af virksomheden.

I forbindelse med opgavens problemstilling er det værd at bemærke, at anden fordeling/skævfordeling kan

være administrative tunge løsninger i kapitalselskaber. Herudover er der ikke forskel i behandlingen af den

løbende indtjening i virksomheden og ved salg af virksomheden/aktiver.

26 SL §135, stk. 3
27 Der henvises til afsnit 6.2.1
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5.1.8 Revision

Reglerne om revisionspligten er de sidste par år blevet mere lempelige for mindre anpartsselskaber (regn-

skabsklasse B), herunder senest ved vedtagelsen af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang28. Reg-

lerne uddybes yderligere i kapitel 8.

Anpartsselskaber kan fravælge revision helt, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre

størrelser på balancedagen29:

- Balancesum på 4 mio. kr.

- Nettoomsætning på 8 mio. kr.

- Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

- Ikke besidder kapitalandele med bestemmende indflydelse

Fravælger et kapitalselskab revisionen, skal selskabet stadig indlevere et regnskab til de offentlige myndig-

heder, hvilket ofte medfører, at virksomheden har brug for ekspertassistance.

Virksomheder i regnskabsklasse B, herunder holdingselskaber, der på balancetidspunktet ikke overskrider

nedenstående grænser på hinanden to følgende år kan vælge, at gennemgangen af årsregnskabet udføres efter

den nye erklæringsstandard, udvidet gennemgang30:

- Nettoomsætning: 72 mio. kr.

- Balancesum: 36 mio. kr.

- Gennemsnitlige antal ansatte: 50

Anpartsselskaber der er underlagt regnskabsklasse C og D har ikke mulighed for at fravælge revisionen eller

vælge udvidet gennemgang.

Anpartsselskaber der er omfattet af revision jf. ÅRL § 135 skal have en godkendt revisor (statsautoriseret

eller registreret)31.

28 PWC : http://www.pwc.dk/da/revision/udvidet-gennemgang.jhtml
29 PWC; ”Regnskabshåndbogen 2011”; side 25

30 Deloittes folder om udvidet gennemgang: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Denmark/Local%20Assets/Documents/Udgivelser/Publikationer/Revision/Udvidet_gennemgang_marts_2012.pdf
31 Selskabsloven §144
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5.1.9 Ophør af virksomheden

Reglerne om ophør af et anpartsselskab er relativt komplicerede. Helt overordnet kan ophøret af virksomhe-

den ske ved:

1. Lukning (frivillig likvidation eller konkurs)

2. Salg

Lukningen af et solvent anpartsselskab kan ske ved, at selskabet sælges eller indgår i en frivillig likvidation

jf. SLO kapitel 14. Selskabet kan desuden erklæres konkurs enten af kapitalejerne selv eller ved tvangsop-

løsning.

Herudover er der mulighed for at spalte, fusionere eller omdanne til et aktieselskab, hvilket ikke er berørt jf.

afgrænsningen.

Generelt om alle modellerne kræver det relativt meget arbejde i forbindelse med ophøret af et anpartsselskab

som følge af det kræver både en advokat og en revisor.

5.1.10 Lån af virksomheden

Kapitalejerne må ikke tage penge ud af selskabet, uden at dette foregår gennem løn eller udbytte jf. afsnit

5.1.1. Dette skyldes at der skal være økonomisk adskillelse mellem kapitalejernes privatøkonomi og kapital-

selskabets økonomi. En sammenblanding af økonomien vil kunne skade kreditorerne som følge af den be-

grænsede hæftelse. Reglerne gælder også for virksomhedens ledelse jf. SLO § 210.

5.1.11 Kapitaltab

Kapitalselskaber må som udgangspunkt ikke have et kapitaltab, da dette er et udtryk for, at selskabet driver

virksomhed for kreditorernes penge. Kapitaltabet kan opstå som følge af dårlige resultater i en periode.

Selskabsloven forsøger at beskytte kreditorerne ved at opstille regler for, hvad kapitalselskabet skal gøre,

hvis det ender i kapitaltab. Såfremt kapitalselskabet har tabt mere end 50% af egenkapitalen, eller at egenka-

pitalen udgør mindre end 62.500 kr., skal ledelsen sikre, at der indenfor 6 måneder efter konstateringen bli-

ver afholdt en generalforsamling32. På generalforsamlingen skal det øverste ledelsesorgan tage stilling til det

videre forløb. Dette betyder at anpartsselskaber stiftet med 80.000 kr. i kapital relativt hurtigt kan have et

kapitaltab og dermed skal tage stilling til det efterfølgende forløb.

32 SL §119
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5.2 Personselskaber

De juridiske krav for en enkeltmandsvirksomhed findes i ”lovbekendtgørelse nr. 651 af 15. juni 2006”, også

kaldet loven om visse erhvervsdrivende virksomheder(LEV33).

Loven definerer, at alle virksomheder der har til formål at ”fremme virksomhedens deltageres økonomiske

interesser gennem erhvervsdrift” er omfattet af denne lov34. Endvidere præciseres der i LEV §1, stk. 2, at ved

virksomheder forstås der virksomheder som enkeltmandsvirksomheder mv., der ikke er omfattet af selskabs-

loven (aktie- og anpartsselskaber) eller virksomhedsformer med begrænset hæftelse.

I forbindelse med opgavens problemstilling er det vigtigt at pointere, at reglerne i LEV er begrænsede og

ikke lige så omfattende som SL. En væsentlig faktor er, at personligt drevne virksomheder som udgangs-

punkt har aftalefrihed35.

5.2.1 Overførsler fra virksomhed til ejer

Som følge af, at ejeren af en personlig virksomhed36 hæfter personligt med sin formue, og at økonomien

mellem ejer og virksomhed er en og samme enhed, er der ikke samme regler for overførsler mellem virk-

somhed og ejer som i et kapitalselskab.

Virksomhedsejerne kan dermed tage penge ud af virksomheden uden besvær og er ikke underlagt samme

strenge regler i forbindelse med udtrækket. Ulovligt aktionærlån kan derfor ikke komme på tale i en person-

lig virksomhed.

5.2.2 Hæftelse og minimumskapital

Virksomhedsejer i en enkeltmandsvirksomhed hæfter med hele sin private formue, altså hus, bil og andre

private aktiver. Dette betyder med andre ord, at der ikke er samme beskyttelse mellem virksomhedens og

dens ejers formue.

På nedenstående figur ses, at ejeren og dens personlige formue er en og samme økonomiske enhed.

33 Loven er efterfølgende ændret flere gange og LBK nr. 559 af 19/05/2010 er den seneste version.

34 Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder §1

35 Den skattemæssige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 21
36 Jf. afsnit 5.2.2.
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Figur 3: Egen tilvirkning

Ved stiftelse af personlige virksomheder med flere interessenter hæfter ejerne solidarisk, hvilket betyder, at

en interessent kan hæfte for den fulde gæld i virksomheden overfor kreditor – og herefter kræve tilbagebeta-

ling fra de øvrige interessenter med deres andel af gælden.

Ved stiftelse af personlige virksomheder findes der ingen regler om en minimumskapital, virksomheden skal

stiftes med. Dermed kan virksomhedsejeren oprette en virksomhed med 0 kr. i kapital.

5.2.3 Stiftelse af virksomheden

Ved oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed er der ikke krav om stiftelsesdokumenter af nogen art. Virk-

somhedsejeren skal heller ikke registrere virksomheden ved myndighederne i første omgang. Ønsker virk-

somhedsejeren at få ansatte, eller er omfattet af reglerne om lønsumsafgift, skal virksomhedsejeren dog have

tildelt et cvr. nr. Dette sker ved, at virksomhedsejeren registrerer sig i Erhvervsstyrelsen.

Stiftes en virksomhed med flere interessenter, er det en fordel at oprette en kontrakt mellem partnerne. Dette

er dog ikke et krav.

Det skal bemærkes, at en virksomhed som forventer at omsætte for over 50.000 kr. i en periode på 12 måne-

der, skal registreres for moms37.

Det er vigtigt, at virksomheden driver forretning for egen regning og risiko – ellers kan SKAT betragte fore-

tagendet som et ansættelsesforhold i stedet for en reel virksomhed38.

37 SKAT : http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=208740
38 Ivækst : http://ivaekst.dk/vaekst/0/0/4/2/skal-min-virksomhed-momsregistreres
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5.2.4 Virksomhedens navn

Reglerne jf. LEV §6 ligner stort set reglerne for et anpartsselskab, hvorfor der hovedsageligt henvises til

afsnit 5.1.5. Eneste forskel er, at den personlige virksomhed ikke må benytte betegnelsen ”ApS”, men kan

anvende I/S – såfremt der er tale om en virksomhed med flere interessenter.

5.2.5 Ledelsesstruktur og tegningsregler

Der er ingen regler, der beskriver hvorledes ledelsesstrukturen skal være i en personlig drevet virksomhed.

Udgangspunktet i en personlig virksomhed er, at ejeren tegner virksomheden. Dette betyder, at ejeren kan

indgå aftaler på virksomhedens vegne og risiko. Der er dog mulighed for, at virksomheden kan tegnes af

f.eks. ansatte. Dette gøres ved, at en ansat modtager prokura til at indgå aftaler på vegne af virksomheden39.

5.2.6 Resultatfordeling

Personlige virksomheder har som udgangspunkt en langt større aftalefrihed end kapitalselskaber, da person-

lige virksomheder i høj grad ikke er lovregulerede. I personselskaber findes der 2 begreber i forbindelse med

resultatfordelingen:

1. Ejerbrøk

2. Fordelingsbrøk

Ejerbrøken er den andel, virksomhedsejeren ejer af virksomhedens aktiver og passiver. Til forskel fra an-

partsselskaber hvor personlige virksomheder ikke ejer en anpart, men ejer en andel af hvert aktiv og forplig-

telse40. Ved salg af f.eks. virksomheden bliver ejeren berørt med andelen (ejerbrøken) af gevinsten/tabet i

forbindelse med salget. Ejerbrøken er 100% ved en enkeltmandsvirksomhed, men er anderledes, hvis der er

flere interessenter. Bemærk, at såfremt der er flere interessenter, er ejerbrøken bestemt i kontrakten og skal

være fast – ændringer af denne vil af SKAT blive betragtet som køb/salg af virksomheden.

Fordelingsbrøken er derimod et udtryk for den løbende fordeling af resultatet, der skal medtages i den skat-

tepligtige indkomst hos ejerne. Grunden til at fordelingsbrøken kan være anderledes end ejerbrøken er, at

interessenterne kan aftale, at f.eks. 1 ejer modtager mere ”løn” som følge af en større indsats i virksomheden.

Fordelingsbrøken kan løbende reguleres, uden at dette har en skattemæssig konsekvens41. Såfremt der kun er

en ejer, er fordelingsbrøken 100%.

39 Udelukkende til forhold vedrørende driften jf. LEV §7.

40 Den skattepligtige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 93
41 Den skattepligtige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 139
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5.2.7 Revision

Personlige virksomheder har ingen krav om revision jf. ÅRL § 135, hvorfor virksomhedsejeren i princippet

kan stå for al indsendelse af påkrævede dokumenter til myndighederne.

Som anført i afsnit 7.2 er det vigtigt at bemærke, at personlige virksomheder ikke har pligt til at offentliggøre

gøre deres regnskab, hvilket kan være en fordel i forhold til konkurrenter.

5.2.8 Ophør af virksomheden

Ophør af en personlig virksomhed kan ske fra den ene dag til den anden. Ejeren kan altså ophøre virksomhe-

den, når personen beslutter sig for det. Grunden til at virksomheden kan lukkes uden videre (modsat anparts-

selskaber) er, at ejeren hæfter personligt for forpligtelserne uanset ophøret.

Virksomheden kan endvidere ophøre som følge af salg, konkurs, hvis ejeren afgår ved døden eller ved om-

dannelsen til en anden virksomhedsform.

5.2.9 Kapitaltab

I personlige virksomheder forefindes inden regler for kapitaltab. Der ingen krav til kapital i forbindelse med

oprettelsen af virksomheden42, hvorfor udtrykket ”kapitaltab” ikke kan komme på tale.

42 Anført i afsnit 5.2.2
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5.3 Oversigt over forskelle fra et juridisk synspunkt

Herunder ses forskellen mellem et kapitalselskab og virksomhedsskatteordningen i hovedtræk set fra et juri-

disk synspunkt.

Virksomhedsskatteordningen Anpartsselskab

Hæftelse Ejer hæfter personligt og solidarisk Ejer hæfter udelukkende med indskudt kapital

Stiftelse af virksomheden Ingen krav til formelle dokumenter der skal

oprettes eller indsendes. Ved virksomheder

med flere interessenter kan en aftale mellem

partnerne dog være en fordel

Kræver formelle dokumenter som stiftelsesdo-

kument, vedtægter, ejerbog og evt. vurderings-

beretning

Virksomhedskapital Ingen krav til virksomhedens kapital Minimum 80.000 kr. – kan indskydes med

kontanter eller aktiver for minimum samme

værdi

Ledelsesstruktur Ingen krav Regler om hvilken type af ledelsesstruktur

virksomheden ønsker. Den mindste løsning er

en direktion

Tegningsregler Ejeren tegner som udgangspunkt virksomhe-

den, men ansatte kan modtage fuldmagt

Direktionen og bestyrelse. Kan dog begrænses

til flere i fælleskab i vedtægterne

Generalforsamling Ingen Krav om generalforsamling

Resultatfordeling 100% ved en ejer. Ved flere interessenter sker

løbende indtjening efter fordelingsbrøken,

mens et salg sker efter ejerbrøken.

Løbende indtjening og salg af virksomheden

sker efter kapitalejerens ejeran-

del/stemmerettigheder.

Revision Virksomheden er ikke underlagt pligt om

revision, og aflægger hovedsageligt efter ÅRL

regnskabsklasse A.

Virksomheden er underlagt revisionspligt -

såfremt virksomheden overstiger grænserne i

afsnit 5.1.8 2 år i træk.

Kapitaltab Ingen regler Hvis virksomheden taber 50% af anpartskapi-

talen, er selskabet underlagt reglerne om

kapitaltab

Overførsler til ejeren Ingen regler, ejer hæver uden problemer i

virksomheden

Kan kun hæves gennem udbytte eller løn (hvis

kapitalejer er ansat i virksomheden)

Lån af virksomheden Ejeren må låne penge af virksomheden, da

ejeren og virksomheden anses som den samme

økonomiske enhed

Lån af virksomheden til ledelsen eller kapital-

ejere er ikke lovligt. Sker dette skal lånet

renteberegnes, ledelsen stilles til ansvar

Ophør af virksomheden Kan ske ved:

- Når ejeren beslutter dette

- Omdannelse til selskab

- Konkurs eller ejernes død

Komplicerede regler som i hovedregel kan ske

ved:

- Lukning (frivillig likvidation eller konkurs)

- Salg

Figur 4: Egen tilvirkning



24 af 121

6 Skattemæssige forhold

Dette kapitel indeholder gennemgang af de væsentlige skattemæssige forhold i forbindelse med kapitalsel-

skaber og personselskaber. Afslutningsvis vises en mindre oversigt af de væsentlige forskelle.

I henhold til begrebsdefinitionen betragtes kapitalselskaber som anpartsselskaber med holdingstruktur og

personselskaber som enkeltmandsvirksomheder eller et I/S hvor beskatningsformen virksomhedsskatteord-

ningen anvendes.

6.1 Generelt om det danske skattesystem

I henhold til kildeskatteloven § 1 skal alle personer (fuldt skattepligtige) betale indkomstskat til den danske

stat. Der forefindes flere regler omkring, hvornår en person er fuldt skattepligtig til Danmark, men som ud-

gangspunkt er alle der har fast bopæl i Danmark skattepligtige til Danmark.

Jf. personskatteloven § 1 finder PSL anvendelse på alle skattepligtige personer i Danmark. Loven opdeler

beskatningen i nedenstående forskellige kategorier. Hver kategori behandles forskellige i forhold til den skat-

tepligtige indkomst, f.eks. medtages personlig indkomst 100% i opgørelsen i den skattepligtige indkomst,

mens kapitalindkomsten kun medtages med 33%. Herudover forefindes CFC indkomst som ikke er berørt,

som følge af afgrænsningen.

 Personlig indkomst

 Kapitalindkomst

 Aktieindkomst

Afslutningsvis skal der tages højde for evt. ligningsmæssige fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige

indkomst. Dermed er beskatningen af en person lignende nedenstående:

Personlig indkomst

+/- Kapitalindkomst

- Ligningsmæssige fradrag

= Skattepligtig indkomst

Figur 5: Egen tilvirkning
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Personlig indkomst dækker f.eks. løn og SU. Personlig indkomst er negativt afgrænset som værende alt, hvad

der ikke er kapitalindkomst43. Kapitalindkomst er derimod positivt oplistet i henhold til PSL § 4. Kapitalind-

komst består af f.eks. renteindtægter/udgifter, andre kursgevinster mv. Aktieindkomst dækker over aktieud-

bytte og gevinster/tab i forbindelse med handel med aktier44.

Selve beregningen af den betalbare skat kan virke kompliceret, og der er mange faktorer i opgørelsen. Be-

regningen er i et simpelt eksempel gennemgået jf. afsnit 6.4.1.

I henhold til kapitalselskaber bliver kapitalejere enten beskattet som personlig indkomst eller aktieindkomst

som henholdsvis løn eller udbytte.

I forbindelse med personselskaber bliver dens ejere som udgangspunkt beskattet af virksomhedens resultat

som personlig indkomst samt muligheden for kapitalindkomst.

Det skal bemærkes, at den eneste forskel i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i virksomheden, er eje-

rens løn. I kapitalselskaber indgår lønnen til kapitalejere som et fradrag i den skattepligtige indkomst, mens

personlige virksomheder behandler overførsler anderledes, hvorfor beløbet ikke indgår i det skattemæssige

resultat.

6.2 Kapitalselskaber

Et kapitalselskab anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. Dette betyder med andre ord, at kapitalsel-

skaber beskattes inde i virksomheden og som udgangspunkt ikke påvirker kapitalejerne bag. Kapitalejere

beskattes først ved overførsler til den private økonomi og beskatningen sker efter reglerne i Selskabsskatte-

loven også omtalt SEL45.

De følgende afsnit omhandler de væsentlige områder af beskatningen af kapitalselskaber i henhold til af-

handlingens problemformulering. I henhold til afgrænsningen gennemgås udelukkende væsentlige områder,

ej heller selve opgørelsen af virksomhedens skattepligtige resultat.

6.2.1 Beskatning i virksomheden

Overordnet bliver kapitalselskaber beskattet særskilt og i virksomheden som følge af, at kapitalselskaber er

selvstændige skattesubjekter. Når kapitalselskabet har et overskud, sender SKAT en opkrævning af skatten

til selskabet. Dette betyder, at ejerne bag kapitalselskaberne skattemæssigt ikke bliver berørt af løbende re-

43 PSL §3

44 PSL §4a
45 , jf. SEL §1, punkt 1
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sultater. Kapitalejerne bliver udelukkende berørt skattemæssigt, når kapitalselskabet udbetaler udbytter, løn

eller ved et evt. salg af anparter.

Først opgøres det skattepligtige resultat, hvorefter den betalbare skat opgøres. Dette gøres ved at tage 25% af

det skattepligtige resultat med tillæg/fradrag af eventuelle renter i forbindelse med acontobetalinger. Det skal

bemærkes, at skatteprocenten er faldende fra 201446, både for kapitalselskaber og personlige virksomheder

(VSO).

Selve opgørelsen af den skattepligtige indkomst er de samme for kapitalselskabet og personlige virksomhe-

der. Den eneste forskel er selve måden, det skattemæssige resultat bliver beskattet på. Dog skal det bemær-

kes, at der er fuldt fradrag for løn til ansatte kapitalejere i kapitalselskabets skattepligtige indkomst, da disse

behandles som almindelige ansatte. I personlige virksomheder bliver løn betragtet som en hævning og fragår

derfor ikke i den skattepligtige indkomst.

Udgangspunktet er, at kapitalselskabet skal opgøre skattepligtig indkomst for kalenderåret jf. SEL § 10, stk.

1. Dog er der mulighed for at vælge en anden indkomstperiode47, hvilket ofte vælges i forbindelse med for-

skudte regnskabsår – således regnskabsåret følger indkomståret.

6.2.2 Underskud

Et kapitalselskab kan ikke modregne skattemæssige underskud i anden indkomst, da det er et selvstændigt

skattesubjekt. Har et kapitalselskab underskud, kan det gemme underskuddet til modregning i fremtidige

overskud48. Kapitalselskabet kan anvende sit skattemæssige underskud i andre af koncernens overskud, så-

fremt underskuddet er opstået i sambeskatningen. Det skal bemærkes, at nye regler gør, at der er begræns-

ninger på, hvor meget skattemæssigt underskud koncernselskaber kan anvendes hvert år49.

Underskudsanvendelsen er vigtig for en rådgiver at drøfte med en iværksætter. Erfaringsmæssigt genererer

mange nystartede virksomheder underskud de første par år. Såfremt virksomhedsvalget er et kapitalselskab,

kan selskabet først anvende de første par års skattemæssige underskud, når der er sket et overskud i virksom-

heden.

46 http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/tax/Documents/Vaekstplan-lovforslag-vedtaget.pdf

47 SEL §10, stk. 2

48 jf. ligningsvejledningen C.D.2.4.5.1
49 BDO : http://www.bdo.dk/nyheder/Pages/Nye-underskudsregler-for-selskaber.aspx
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6.2.3 Beskatning ved kapitalejeren

Overførsler fra selskabet til kapitalejerne kan ske igennem løn eller udbytte hvilket medfører forskellig be-

skatning. Derfor er det vigtigt for rådgiverne at kende beskatningen 100%, således at der kan ske en optimal

udnyttelse af begge måder. I dette afsnit gennemgås beskatningen af henholdsvis løn og udbytte, afslutnings-

vis med den bedste kombination af de to.

6.2.3.1 Løn

Når en kapitalejer udtrækker penge fra kapitalselskabet i form af løn, bliver kapitalejeren behandlet på sam-

me vilkår som en almindelig ansat. Dette betyder, at kapitalselskabet skal afregne A-skat og AM-bidrag in-

den overførslen til kapitalejeren. Dette medfører også, at kapitalejerens lønudtræk bliver placeret som per-

sonlig indkomst på ejerens egen selvangivelse.

Såfremt kapitalejeren ikke har anden personlig indkomst, beskattes personen ved udtrækning af løn med

cirka 38%50 op til topskattegrænsen på 421.000 kr. (i indkomståret 2013). Al løn over denne grænse bliver

beskattet med yderligere 15% - kaldet topskat.

Lønninger til kapitalejere har den begrænsning, at lønningerne skal ske på markedsvilkår. Såfremt SKAT

mener, at kapitalejeren hæver en højere end hvad en tredjemand ville kunne få i markedet, kan SKAT betrag-

te hævningen som maskeret udbytte51. Dette er endnu mere interessant i forbindelse med opsparing til pensi-

on, hvor kapitalejerne efter afvikling af deres driftsselskab ikke bare kan hæve løn i holdingselskabet, fordi

lønnen skal svare til arbejdsindsatsen.

6.2.3.2 Udbytte

Udbytte kan udtrækkes af selskabet både som normalt og ekstraordinært udbytte. Normalt udbytte bestem-

mes i forbindelse med afslutningen af årsrapporten, og vedtages endeligt på generalforsamlingen jf. SL §

180. Ønsker kapitalejeren at udtrække udbytte af selskabet senere i regnskabsåret, kan dette foretages ved

ekstraordinært udbytte – hvilket kan kræve udarbejdelse af en mellembalance52. Sker beslutningen om eks-

traordinært udbytte efter 6 måneder efter balancedagen i selskabets seneste godkendt årsrapport, skal der

udarbejdes en mellembalance. Udbytte må kun udbetales, såfremt det er forsvarligt overfor selskabets kredi-

torer. Ofte udbetaler ejere kun udbytte 1 gang om året i forbindelse med aflæggelsen af selskabets årsrapport.

50 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/skatteberegning/9412.html

51 Regler om maskeret udbytte : http://www.tax.dk/lv-2010-2/lvs/S_F_2.htm
52 SL §183, stk. 3
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Ved udbetaling af udbytte skal kapitalejeren afregne skat svarende til reglerne om aktieindkomst. De første

48.300 kr. (for enlige, 96.600 kr. for gifte) som udbetales i form af udbytte i indkomståret skal afregnes med

27% skat53. Alt udbytte herover skal afregnes med 42%. Udbytte som udbetales fra driftsselskabet til hol-

dingselskabet er skattefrit, såfremt holdingselskabet ejer over 10% af stemmerettighederne.

Der er altså en god grund til, at planlægge sine overførsler i form af udbytte korrekt, således kapitalejeren får

mindst mulig beskatning.

6.2.3.3 Optimal udnyttelse

Det kan være en fordel for kapitalejeren at vurdere, hvor stor en del af overførelserne, som skal komme fra

løn og udbytte. Herunder er oplistet de forskellige overvejelser, som kapitalejeren bør tage i forbindelse med

planlægning af, hvorledes personens overførsler skal komme fra udbytte eller løn, for at mindske den betal-

bare skat. Bemærk, listen er ikke udtømmende.

Kapitalejerens forhold Optimal løsning

Ingen personlig indkomst Bedst at udtrække penge i form af løn, som følge af per-

sondrag

Har personlig indkomst men under topskattegrænsen Bedst at starte med at udtrække 48.300 kr. (enlig) i udbyt-

te og herefter resten som løn op til topskattegrænsen

Har personlig indkomst over topskattegrænsen Bedst at udtrække alt som udbytte

Figur 6: Egen tilvirkning

Det skal bemærkes at der kan være særlige forhold som kræver en særskilt vurdering af den optimale fordel -

f.eks. er kommuneskatten væsentlig lavere i få kommuner.

53 i 2013 - http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/skatteberegning/9412.html



29 af 121

6.3 Personselskaber

I dette afsnit er formålet at beskrive de skattemæssige forhold for personselskaber der anvender virksom-

hedsordningen som beskatningsform og dermed også virksomheds ejer.

Helt overordnet anses enkeltmandsvirksomheder for ikke at være selvstændige skattesubjekter som følge af:

1. Den personlige hæftelse som enkeltmandsvirksomheder har54

2. Overskuddet i enkeltmandsvirksomheder ikke nødvendigvis skal deles efter andelen af indskudt kapital55

Da enkeltmandsvirksomheder ikke er selvstændige skattesubjekter, anses de for at være skattemæssige trans-

parente. Dette betyder, at indkomst og udgifter passerer igennem selskabet og ender til beskatning ved de

særskilte ejere56. Dermed sagt, at ejerne bliver beskattet personligt af deres andel (fordelingsbrøken) af virk-

somhedens resultat. I modsætning til kapitalselskaber hvor der udelukkende sker beskatning i selskabet og

efterfølgende hos kapitalejerne ved udtræk af løn eller udbytte.

De følgende afsnit omhandler de væsentlige områder af beskatningen af selvstændige erhvervsdrivende i

henhold til afhandlingens problemformulering. I henhold til afgrænsningen berøres ikke alle områder, og der

koncentreres udelukkende om virksomhedsordningen, dog gennemgås PSL kort for forståelsens skyld.

6.3.1 Løn

Som tidligere nævnt anses den selvstændige erhvervsdrivendes privatøkonomi og dens virksomhed som en

samlet enhed. Ordet løn bliver derfor ikke betragtet på samme måde ved personlige virksomheder som ved

kapitalselskaber. Kapitalselskaber skelner mellem den private økonomi og virksomhedens, hvorfor alle over-

førsler til ejeren fra virksomheden skal ske som løn eller udbytte57, hvorimod ejeren i den personlige virk-

somhed i realiteten kan overføre penge til privatforbrug uden udarbejdelse af særskilte papirer eller indberet-

ninger. Det skal dog bemærkes at personselskaber stadig skal holde styr på løn via bogføringen.

Rent praktisk fungerer det på den måde, at den selvstændige erhvervsdrivende hæver de penge, personen skal

bruge løbende. Virksomhedens forventede resultat skal forskudsregistreres, således at ejeren modtager lø-

bende opkrævning af skatten i indkomståret, hvilket sker over 10 rater. Beskatningen sker derfor samlet, når

54 Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 70

55 Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 69

56 Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen, side 87
57 Afsnit 5.1.1



30 af 121

selvangivelsen bliver udarbejdet, hvilket betyder en indberetning senest 30. juni det efterfølgende år. Beskat-

ningen følger desuden kalenderåret.

I realiteten kan den selvstændige erhvervsdrivende hæve alt det, personen ønsker, også selvom der ikke er

tjent tilstrækkeligt i virksomheden – såfremt virksomheden har likviditet til det. På sigt medfører dette, at

virksomheden går konkurs og dermed også den selvstændige erhvervsdrivende personligt.

6.3.2 Beskatning efter personskatteloven

Vælger den selvstændige erhvervsdrivende ikke virksomhedsskatteordningen, sker beskatningen efter PSL’s

almindelige regler. Dette betyder, at virksomhedens resultat, uden hensynstagende til faktisk hævet, bliver

beskattet som personlig indkomst. Renterne bliver beskattet som kapitalindkomst i stedet, hvilket medfører

en højere betalbar skat – såfremt der tale om netto renteomkostninger. Dette er forsøgt illustreret herunder:

PSL Virksomhedsordningen

Personlig indkomst

Resultat i virksomhed før renter 500.000

AM-bidrag (40.000)

Kapitalindkomst

Renter (50.000)

Ligningsmæssigt fradrag

Beskæftigelsesfradrag (14.100)

Skattepligtig indkomst 395.900

Betalbar skat 185.617

Personlig indkomst

Resultat i virksomhed efter renter 450.000

AM-bidrag (36.000)

Kapitalindkomst

Renter 0

Ligningsmæssigt fradrag

Beskæftigelsesfradrag (14.100)

Skattepligtig indkomst 399.900

Betalbar skat 173.894

Figur 7: Egen tilvirkning58

Herover ses det, er den betalbare skat mindre som følge af medtagelsen af netto renteomkostninger i person-

lig indkomst, hvilket er en af fordelene ved VSO. Herudover bliver den selvstændige erhvervsdrivende be-

skattet af hele virksomhedens resultat, uanset om personen kun har hævet halvdelen til privatforbrug. I virk-

somhedsordningen ville den selvstændige have muligheden for kun at blive beskattet af faktisk hævet samt

en foreløbig aconto skat på restbeløbet med en skatteprocent på 25%. Dette giver en mindre betalbar skat

lige nu, i forhold til PSL. Den resterende skat forfalder til betaling i takt med, at pengene hæves til privatfor-

brug.

58 Udsnit af beregning, uden anden optimering end renter - kan ses som bilag 2
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Såfremt at ejeren derimod netto har renter indtægter ville eksemplet være modsat og betyde højere betalbar

skat for ejeren.

Det kan derfor være en fordel at anvende virksomhedsordningen hvis ejeren netto har renteomkostninger,

eller at selskabet tjener flere penge end ejeren bruger privat.

6.3.3 Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen, som blev vedtaget med virkning fra indkomståret 1987, har til formål at udligne

nogle af de væsentlige skattemæssige forskelle mellem personselskaber og kapitalselskaber. Ordningens

formål er derfor, at give selvstændige erhvervsdrivende muligheden for rent skattemæssigt, at blive sidestillet

med selskaber.

Indførelsen af virksomhedsordningen har overordnet givet personlige virksomheder nedenstående fordele59:

 Erhvervsmæssige renteudgifter kan fradrages fuldt i virksomhedens skattepligtige indkomst

 Den selvstændige erhvervsdrivende kan foretage opsparing i virksomheden til en fordelagtig foreløbig

aconto skat. Dermed kan virksomheden udjævne svingende indkomster – set over en årrække

 Mulighed for beregning af kapitalafkast, hvilket betyder en mild beskatning af kapitalafkastet af virk-

somhedens netto aktiver

Herudover har den selvstændige erhvervsdrivende både ved PSL og virksomhedsordningen mulighed for, at

fradrage underskud opstået i virksomheden i øvrig personlig indkomst – modsat kapitalselskaber.

Den største ulempe ved virksomhedsordningen i henhold til PSL er uden tvivl de administrative krav60. Kra-

verne er udelukkende administrative og er væsentligt mindre end i kapitalselskaber.

Lovgivningen i forbindelse med virksomhedsordningen er angivet i loven om indkomstbeskatning af selv-

stændige erhvervsdrivende, omtalt virksomhedsloven samt ligningsvejledningen afsnit C.C.

59 Statensnet : http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=1602&reprid=0&filid=9&iarkiv=1
60 Statensnet : http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=1602&reprid=0&filid=9&iarkiv=1
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6.3.4 Betingelser for anvendelsen af virksomhedsskatteordningen

I henhold til VSO §§ 1-2 samt ligningsloven C.C er der nedenstående krav for virksomhedsejeren for at ind-

træde i virksomhedsordningen:

 Den skattepligtige skal være selvstændig erhvervsdrivende for at kunne anvende virksomhedsordningen.

Loven indeholder ingen definition på selvstændig virksomhed, og har tidligere været omtalt i ligningslo-

ven. Trods den manglende definition er det min vurdering, at formålet med virksomheden skal være at

opnå en økonomisk fordel61, og drive virksomhed for egen regning og risiko.

 Den skattepligtige skal være en fysisk person, hvorfor kapitalselskaber ikke kan anvende ordningen62.

 Driver den skattepligtige flere forskellige virksomheder og samtidig ønsker at anvende virksomhedsord-

ningen, skal samtlige virksomheder indgå i ordningen – som en samlet virksomhed63.

 En virksomhed som klassificeres som en hobbyvirksomhed, må ikke indtræde i virksomhedsordningen.

Hobbyvirksomheder defineres som virksomheder, som ikke har udsigter til at give overskud eller ikke

tages seriøst64.

 Bogføringsloven skal overholdes, såfremt den selvstændige erhvervsdrivende person ønsker at anvende

virksomhedsordningen. Det afgørende hertil er, at privatøkonomien adskilles fra virksomhedens økono-

mi.

Deltager den selvstændige erhvervsdrivende i et interessentskab (f.eks. I/S) med flere ejere, kan hver af del-

tagerne selv bestemme, om de ønsker at indgå i virksomhedsordningen, uafhængigt af de øvrige virksom-

hedsdeltageres valg.

Den selvstændige erhvervsdrivende kan fra år til år frit skal til vælge, om virksomhedsordningen ønskes

anvendt. Hvert år skal den selvstændige erhvervsdrivende anvende den udvidede selvangivelse til indberet-

ning af virksomhedens resultat sammen med den almindelige indberetning af personens selvangivelse. Frisen

for indberetningen er 30. juni i det efterfølgende år65.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes at bogføringsloven skal overholdes uanset om valget af beskat-

ningsformen er PSL eller VSO.

61 Ligningsvejledningen E.A.1.2.2
62 Endvidere kan konkurser og dødsboer ikke anvende ordningen

63 Skatteretten 2, 5. udgave, side 191 - 192

64 Vejledning fra SKAT : http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1951351&vId=205447&search=hobbyvirksomhed
65 VSO §2, stk. 2
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6.3.5 Anvendelsen af virksomhedsordningen

Ved indtrædelsen og anvendelsen i virksomhedsordningen er det nødvendigt at udarbejde flere skattemæssi-

ge specifikationer/opgørelser jf. de første kapitler i virksomhedsloven.

Først skal virksomhedens skattepligtige resultat opgøres efter de normale regler i skattelovgivningen. Eneste

forskel er, at virksomheden i virksomhedsordningen ikke har fradrag for indehaverlønninger, hvilket kapital-

selskaber har. Dette skyldes, at indehavers løn i personselskaber betragtes som en hævning og behandles

anderledes rent skattemæssigt.

Herefter skal virksomhedens resultat fordeles efter de skattemæssige regler i virksomhedsordningen. Der

henvises til afsnit 6.3.16.

I de efterfølgende afsnit gennemgås de grundlæggende ting i virksomhedsordningen, som er væsentlige i

forhold til opgavens problemformulering. Alle de næste afsnit beskriver grundlaget og forståelsen for den

skatteberegning som eksemplet i afsnit 6.3.17 tager udgangspunkt i.

6.3.6 Indskudskontoen

Ved indtrædelsen i virksomhedsordningen skal den selvstændige erhvervsdrivende opgøre en indskudskonto.

Kontoen har det formål at udvise, hvor meget ejeren har indskudt i virksomheden af beskattede midler. Dvs.

kontoen kan sammenlignes lidt med egenkapitalen i et kapitalselskab. Ejeren kan senere hæve disse penge

skattefrit, under hensynstagen til hæverækkefølgen66.

6.3.6.1 Opgørelse af indskudskontoen

Opgørelsen af indskudskontoen skal ske i starten af regnskabsåret i det indkomstsår, hvor virksomhedsord-

ningen første gang anvendes jf. VSL §3, stk. 2.

Overordnet sker opgørelsen ved at tage alle virksomhedens tilhørende aktiver og fratrække virksomhedens

gæld67. Er indskudskontoen negativ, er denne et udtryk for, at der er indskudt for meget gæld i virksomhe-

den, herunder privat gæld. Konsekvensen af en negativ indskudskonto betyder en rentekorrektion68.

66 VSL §5, stk. 1 punkt 5.

67 Konjunkturudligningskontoen skal desuden fratrækkes, men ikke medtaget jf. afgrænsningen
68 Gennemgået i afsnit 6.3.6.5.
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Metoden kan vises således:

+ Virksomhedens aktiver

- Virksomhedens gæld

= Virksomhedens indskudskonto

Figur 8: Egen tilvirkning

Efter endt opgørelse af indskudskontoen ”fastfryses” denne og bliver efterfølgende udelukkende reguleret

ved nye indskud eller hævninger. Efterfølgende værdireguleringer af medtagede aktiver og passiver medfører

derfor ingen ændringer i indskudskontoen.

Hvis indskudskontoen ved opstart er negativ, og indskudskontoen udelukkende indeholder erhvervsmæssige

aktiver og passiver, bliver kontoen reguleret til 0 kr. Indeholder saldoen privat gæld, forbliver indskudskon-

toen negativ. Bemærk, at ejeren skal kunne dokumentere den fulde erhvervsmæssige del jf. VSO §3, stk. 5.

6.3.6.2 Aktiver på indskudskontoen

Udgangspunktet er, at alle aktiver der er 100% erhvervsmæssige skal indgå i indskudskontoen, hvilket stort

set omfatter69 - med få undtagelser - alle aktiver. Herunder ses eksempler på aktiver, som skal medtages:

 Materielle anlægsaktiver som f.eks. bygninger, biler og inventar mv.

 Immaterielle anlægsaktiver som f.eks. goodwill og licenser mv.

 Omsætningsaktiver som f.eks. varelager mv.

Likvide beholdninger, obligationer og f.eks. en blandet benyttet bil kan frivilligt medtages på indskudskon-

toen.

Derimod må aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, samt indeksobligationer ikke indgå på

indskudsopgørelsen, forudsat at den personlige virksomhed ikke driver næring med disse aktiver.

69 Skatteretten 2, 5. udgave, side 193
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6.3.6.3 Passiver på indskudskontoen

Alle erhvervsmæssige passiver kan medtages i opgørelsen af indskudskontoen70, hvilket omfatter alle typer

af gæld i virksomheden som f.eks. lån og kreditorgæld. Sondringen mellem erhvervsmæssige og private pas-

siver kan i praksis være problematisk, da den selvstændige erhvervsdrivende f.eks. kan have optaget et lån i

huset for at kunne finansiere en del af virksomheden.

Den selvstændige erhvervsdrivende i nogle situationer med fordel indskyde privat gæld i ordningen, trods

dette kan medføre en rentekorrektion71.

6.3.6.4 Værdiansættelse af indskudskontoen

VSL § 3, stk. 4 beskriver reglerne i forbindelse med værdiansættelsen af aktiver og passiver, som indgår i

indskudskontoen. De væsentlige beskrives herunder.

Fast ejendom medtages med kontant anskaffelsessum eller ejendomsværdien ved indkomståret med fradrag

for byrder, der ikke er medtaget i forbindelse med vurderingen.

Driftsmidler medtages til den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomståret - herunder blandet benyt-

tede driftsmidler. Driftsmidler som tidligere var anvendt privat skal optages til handelsværdien.

Varelageret skal optages efter den skattemæssige værdi, som sker efter varelagerloven §1.

Gæld skal optages til kursværdien.

Er indskudskontoen negativ ved indtrædelsen i virksomhedsordningen, kan saldoen reguleres til 0 kr.72

Indeholder indskudskontoen derimod privat gæld ved indtrædelsen, eller hvis indskudskontoen senere bliver

negativ, beregnes der en rentekorrektion.

Det kan virke fristende for en selvstændig erhvervsdrivende at medtage privat gæld på deres indskudskonto,

da renterne i virksomheden har fuldt fradrag i virksomhedsordningen i forhold til PSL, hvor renterne har en

mindre fradragssats. Rentekorrektionen er dermed indført for at sikre udligning, hvis ejeren forsøger at få

fuldt fradrag for sine private renteudgifter mod cirka 33% normalt73.

70 Skatteretten 2, 5. udgave, side 196
71 Der henvises til afsnit 6.3.6.5.

72 Jf. 6.3.6.1

73 Det skal bemærkes, at rentesatsen er faldende de næste par år ved renteudgifter over 50.000 kr. for enlige og 100.000

for par.
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6.3.6.5 Rentekorrektion

Rentekorrektion skal beregnes når74:

1. Indskudskontoen primo eller ultimo er negativ jf. VSL § 11, stk. 1

2. Og/eller hvis der i samme indkomstår er foretaget både hævning og indskud på indskudskontoen jf.

VSL § 11, stk. 2.

Dermed kan der opstå 2 rentekorrektioner som samlet skal reguleres. Rent praktisk fungerer det ved, at ren-

tekorrektionen (samlet) bliver tillagt den personlige indkomst og modregnet (som et fradrag) i kapitalind-

komsten. Dermed tilbageflyttes renteudgifter fra en fradragsret på omkring 56% til cirka 33%.

Uanset hvilken eller begge af ovenstående rentekorrektioner der benyttes, er udregningen jf. nedenstående.

Rentekorrektion = Grundlaget * kapitalafkastsatsen75

Figur 9: Egen tilvirkning

1. Rentekorrektion ved negativ indskudskonto

Rentekorrektion udregnes ved at tage det talmæssige største negative tal af indskudskontoen fra enten ind-

komstårets begyndelse/indtræden i virksomhedsordningen eller indkomstsårets udløb. Hvis kapitalafkast-

grundlaget såvel primo som ultimo er positiv eller o, bliver rentekorrektionen 0 kr. Afslutningsvis kan den

beregnede rentekorrektion ikke overstige virksomhedens nettoudgifter76.

2. Både hævning og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår

Rentekorrektionen udregnes ved at tage summen af de værdier som er overført til den selvstændige i hæve-

rækkefølgen77. Rentekorrektionen kan maksimalt udgøre kapitalafkastsatsen ganget med indskuddet.

Summen af ovenstående 1&2 udgør derfor grundlaget som rentekorrigeres. Begge eksempler er udregnet jf.

bilag 13.

74 Ligningsvejledningen C.C.5.2.11

75 Kapitalafkastsatsen er omtalt jf. afsnit 6.3.9.

76 Ligningsvejledningen C.C.5.2.11, side 2
77 Ligningsvejledningen C.C.5.2.11, side 3
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6.3.7 Mellemregningskontoen

Mellemregningskontoen kan betragtes som et alternativ til indskudskontoen, som følge af de mange sam-

menligneligheder. Helt enkelt har både indskudskontoen og mellemregningskontoen samme formål - at

kunne registrere overførsler med allerede beskattede midler, der foregår fra ejeren til virksomheden. Sådanne

midler kan efter begge metoder hæves skattefrit.

Mellemregningskontoen kan modsat indskudskontoen altid hæves skattefrit udenom hæverækkefølgen78, og

dermed til enhver tid. Dette gør, at der kan være skattemæssige fordele for en selvstændig erhvervsdrivende

at overveje, om indskudskontoen eller mellemregningskontoen skal anvendes - såfremt det er muligt.

Der er få regler i forbindelse med anvendelse mellemregningskontoen, som skal overholdes:

 Der kan udelukkende indskydes kontante beløb på mellemregningskontoen, ingen aktiver

 Der skal ikke ske forrentning af mellemregningskontoen

 Mellemregningskontoen må aldrig være negativ. Sker dette, bliver saldoen udlignet i hæverækkefølgen

 Det er ikke muligt at indskyde på mellemregningskontoen ved påbegyndelsen af anvendelsen af virk-

somhedsordningen jf. VSL §4, stk. 2

Som følge af ovenstående kan det være rådgiverens opgave at forklare vigtigheden i dette. Det kan være en

fordel, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke indskyder kontanter i virksomheden ved opstart, men ven-

ter et stykke tid. På den måde undgår ejeren hæverækkefølgen, og dermed kan pengene trækkes ud hurtigere

og ligeledes skattefrit.

Ofte bruges mellemregningssaldoen udelukkende til, hvis ejeren har afholdt driftsomkostninger privat, som

skal medtages i virksomhedens regnskab.

6.3.8 Kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkast

Virksomhedsordningen giver mulighed for, at virksomhedsejeren bliver behandlet på samme måde som en

passiv aktieinvestor. Havde en passiv aktieinvestor investeret i aktier, ville personens skattepligtige indkomst

blive påvirket af gevinster og tab som aktieindkomst. I virksomhedsordningen er begrebet kapitalafkasts-

grundlaget et forsøg på at sidestille en virksomhedsejer med de samme fordele som en passiv investor.

Dette betyder i praksis, at der sker en flytning af indtægter fra personlig indkomst til kapitalindkomst, hvilket

er en del mere lempeligt i den endelige betalbare skat.

I de næste 2 afsnit redegøres for de væsentlige punkter i kapitalafkastgrundlaget og dens beregningsmåde.

78 Skatteretten 2, 5. udgave, side 211
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6.3.9 Kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indtrædelsen i virksomhedsordningen jf. VSO §8, stk. 1. Kapitalafkast-

grundlaget opgøres som virksomhedens aktiver med fradrag af virksomhedens gæld fratrukket nedenstående

øvrige forhold. Kapitalafkastgrundlaget opgøres efterfølgende hvert år, hvorfor løbende værdireguleringer

opstår, hvilket ikke er tilfældet ved indskudskontoen.

+ Virksomhedens aktiver

- Virksomhedens gæld

- Hensat til senere hævning

- Indestående på mellemregning

= Kapitalafkastgrundlaget

Figur 10: Egen tilvirkning samt Skatteretten 279

Kapitalafkastgrundlaget værdiansættes i grove træk på samme måde som indskudskontoen80, hvorfor der

henvises til afsnit, 6.3.6.4. Fast ejendom skal dog på indskudskontoen medtages til ejendomsvurderingen,

mens i kapitalafkastet skal medtages enten som kontant anskaffelsessum eller værdien af den 18. ejendoms-

vurdering, såfremt ejendommen er anskaffet før 1. januar 1987.

Metoden for udregningen af kapitalafkastet foretages efter VSO §7, som er illustreret herunder:

Kapitalafkast = Kapitalafkastgrundlaget * kapitalafkastsatsen

Figur 11: Egen tilvirkning

Kapitalafkastsatsen var i indkomståret 2012 1%81. Fastsættelsen af afkastsatsen sker helt enkelt ved et gen-

nemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente82.

Kapitalafkastet skal i lighed med rentekorrektion flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst, hvorfor

der henvises til afsnit 6.3.6.5.

79 Skatteretten 2, 5. udgave side 201

80 Skatteretten 2, 5. udgave af Jan Pedersen m.fl. side 201

81 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2063001
82 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_9_4.htm
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6.3.10 Hævninger og hæverækkefølge

Når en selvstændig erhvervsdrivende udtrækker penge af virksomheden, skal dette ske efter de gældende

regler i hæverækkefølgen83. Hæverækkefølgen er opstået som følge af, at overførslerne beskattes forskelligt.

VSO §5 beskriver reglerne for i hvilken rækkefølge, hævninger skal foretages hos den selvstændige er-

hvervsdrivende. Ligningsvejledningen84 præciserer den udvidede hæverækkefølge, samtidig med beskriver

den, at 3 andre hævninger ligger forud for hæverækkefølgen. Herunder ses den samlede udvidede rækkeføl-

ge, som beskriver, i hvilken rækkefølge overførsler mellem virksomhed og privat skal beskattes:

1. Refusion af driftsomkostninger som den selvstændige erhvervsdrivende har afholdt privat. Overførslen

er skattefri.

2. Beløb overført til medarbejdende ægtefælle. Overførslen er skattefri for den selvstændige erhvervsdri-

vende, men beskattes hos ægtefælle.

3. Beløb hævet til dækning af virksomhedsskatten. Overførslen er skattefri.

4. Beløb der er hævet, som er hensat til senere faktisk hævning i primobalancen. Overførslen er skattefri, da

eventuel beskatning er sket i et tidligere indkomstår85.

5. Kapitalafkast som ikke opspares. Overførslen beskattes som kapitalindkomst.

6. Beløb som bliver betragtet som det resterende overskud. Overførslen beskattes som personlig indkomst.

7. Beløb som overføres fra kontoen for opsparet overskud. Overførslen beskattes som personlig indkomst.

8. Beløb hævet fra indskudskontoen. Overførslen er skattefri.

Det skal bemærkes, at punkt 1 og 2 udelukkende kan indgå i hæverækkefølgen, hvis posterne ikke er ført

over mellemregningssaldoen86.

Uanset hvor meget den selvstændige erhvervsdrivende hæver, skal der som minimum hæves et beløb svaren-

de til summen af ovenstående punkter 1 – 5, omtalt som tvungne hævninger. Hæves der mindre end summen

af disse punkter, bliver selvstændige erhvervsdrivende beskattet af punkterne 1 – 5. Hæves der derimod

83 VSO § 5

84 Afsnit C.C.5.2.7.3

85 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_7_3.htm
86 VSL § 4 a, stk. 4.
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mere, fortsætter beskatningen i de efterfølgende punkter. Dette sker ved at anvende hensætning til senere

hævning jf. afsnit 6.3.11.

Det er i henhold til forståelsen af virksomhedsordningen vigtigt at pointere, at såfremt der sker store hævnin-

ger, sker der først skattefri hævning af indskudskontoen til allersidst, modsat mellemregningen. Derfor er det

vigtigt for rådgiveren at pointere vigtigheden af, at f.eks. likvider indskudt i det første stykke tid i virksom-

heden sker over mellemregningen.

6.3.11 Hensat til senere hævning

Hæver den selvstændige erhvervsdrivende ikke nok i forhold til, hvad der skal hæves i forbindelse med

tvungne hævninger i hæverækkefølgen87, sker der hensætning til senere hævning – således at der som mini-

mum hæves op til de tvungne hævninger. Beskatningen sker som personlig indkomst. Såfremt hensættelsen

til senere hævning efter beskatning ikke hæves af den selvstændige erhvervsdrivende, bliver beløbet betrag-

tet som et indskud på indskudskontoen88.

Figur 12: Egen tilvirkning

Rådgiveren bør vurdere, hvorledes det er muligt at optimere den skattepligtige indkomst. Hensættelsen til

senere hævning kan med fordel anvendes til at hæve den selvstændige erhvervsdrivendes indkomst op til

topskattegrænsen. Det medfører i indkomståret en højere betalbar skat, men vil på sigt være en fordel for

ejeren, såfremt personen senere tjener mere end topskattegrænsen, men ikke hæver tilstrækkeligt. Dette skyl-

des, at en hensætning til senere hævning efterfølgende kan hæves skattefrit i henhold til hæverækkefølgen.

Set over en årrække betyder hævningen, at den selvstændige erhvervsdrivende udligner sin indkomst, hvilket

betyder, at den selvstændige erhvervsdrivende kan spare topskatten på en del af sin indkomst.

87 Afsnit 6.3.10
88 VSL § 3, stk. 6
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6.3.12 Opsparet overskud

Virksomhedsindkomsten hos den selvstændige erhvervsdrivende beskattes med en skatteprocent på 25%

ligesom kapitalselskaber, omtalt opsparet overskud. Opsparet overskud opgøres som virksomhedens skatte-

pligtige indkomst fratrukket skatten på 25%, hvilket kan illustreres således:

Virksomhedsindkomst

- 25% aconto virksomhedsskat

= Opsparet overskud

Figur 13: Egen tilvirkning

Ved at anvende opsparet overskud beskattes den selvstændige erhvervsdrivende udelukkende med personlig

indkomst af sine faktiske hævninger, hvorimod resten af virksomhedens indkomst kun bliver beskattet med

en acontoskat på 25%. Denne regel giver egentlig de samme muligheder som kapitalselskaber, hvor løn bli-

ver beskattet som personlig indkomst, mens resten beskattes med 25%.

Fordelen ved opsparet overskud er, at den selvstændige erhvervsdrivende senere kan hæve de penge, som er

opsparet som opsparet overskud, mod kun at betale forskellen mellem de 25% og faktisk skatteprocent. På

denne måde bliver pengene i virksomheden, således den selvstændige erhvervsdrivende kan investere penge-

ne i virksomheden. Dette betyder, at den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at udligne sin ind-

komst over en længere periode, og dermed undgå topskat. Med andre ord flyttes indkomsten i den personlige

indkomst, hvilket kan illustreres jf. nedenstående:

Figur 14: Egen tilvirkning

Det attraktive opstår som følge heraf, at efter den selvstændige erhvervsdrivende stopper sin egentlige virk-

somhed, har personen muligheden for at lade en anden aktivitet køre virksomhedsordningen videre. Dette

kunne f.eks. være en udlejningsejendom. På den måde har den selvstændige erhvervsdrivende muligheden

for at leve af det opsparede overskud indtil den dag, personen dør. Såfremt der ikke hæves over topskatte-

grænsen, ”tjener” personen topskatten som pt. er på 15%.

Topskattegrænse

Indkomst

Alder
Pension
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6.3.13 Underskud i VSO

Hvis en personlig virksomhed, der anvender virksomhedsordningen i et indkomstår, har underskud, skal

virksomheden behandles efter særlige regler, som er omtalt jf. VSO §13. Herunder er reglerne oplistet i prio-

riteret rækkefølge:

1. Et underskud modregnes i kontoen for opsparet overskud og det anvendte beløb skal tillægges virksom-

hedsindkomsten, således den bliver 0 kr.

2. Såfremt et underskud ikke kan dækkes i kontoen for opsparet overskud, skal det resterende underskud

modregnes i positiv kapitalindkomst.

3. Afslutningsvis skal resterende underskud modregnes den personlige indkomst. Bemærk, dette giver fra-

drag i anden personlig indkomst, dvs. fuldt fradrag.

Reglerne i forbindelse med underskud i virksomhedsordningen er en stor fordel i forhold til kapitalselskaber.

Kapitalselskaber kan ikke anvende underskud, før der er opstået overskud. Går selskabet konkurs mistes

underskuddet.

Rådgiveren bør rådgive om, at såfremt virksomheden udelukkende blev beskattet efter PSL, vil underskuddet

kunne modregnes i personlig indkomst med det fulde underskud. Dette kan under helt særlige omstændighe-

der være mere attraktivt for den selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor rådgiveren bør overveje, om det kan

betale sig ikke at til vælge virksomhedsordningen i det år, hvor underskuddet opstår.

6.3.14 Privat gæld i VSO

Den selvstændige erhvervsdrivende kan med fordel inddrage privat gæld i virksomhedsordningen89. På den

ene side kan den selvstændige erhvervsdrivende få fuldt fradrag for sine private renter mod 33% tidligere,

ved at renterne flyttes fra kapitalindkomst til personlig indkomst. På den anden side får den selvstændige

erhvervsdrivende mulighed for at afdrage sin personlige gæld med penge, hvor der udelukkende er betalt en

aconto skat på 25%. Rent praktisk sker det ved at medtage privat gæld på indskudskontoen.

Medtages for meget privat gæld i virksomhedsordningen, vil det medføre en rentekorrektion efter afsnit

6.3.6.5. Overstiger renten på den private gæld reguleringssatsen (kapitalafkastsatsen) er det stadig en fordel

for den selvstændige erhvervsdrivende.

89 Beierholm : http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/2012-

01_privat_gaeld_i_virksomhedsordningen__020112.pdf
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Medtagelsen af privat gæld sker ved indtræden i virksomhedsordningen, udløser ingen skat, men dog en

rentekorrektion. Det kan være mere kompliceret, hvis den selvstændige erhvervsdrivende vælger at inddrage

privatgæld i virksomhedsordningen efter indtrædelsen, da det kan udløse skat90 - såfremt der er opsparet

overskud.

Inddragelsen af privat gæld er derfor vigtigt for rådgiveren at berøre i forbindelse med valget af den rigtige

virksomhedsstruktur.

6.3.15 Lån til privatforbrug

Virksomhedsordningen giver muligheden for at skabe en god skatteoptimering, hvor ejeren kan låne penge af

banken til privatforbrug, hvor beskatningen først sker ved lukningen af virksomheden. I lighed med opsparet

overskud kan lukningen med fordel ske den dag, ejeren dør jf. afsnit 6.3.12.

Dette fungerer i praksis ved, at virksomheden tager sin overskudslikviditet og sætter ind på særskilt bank-

konto. Beløbet der indsættes kan f.eks. være 1,7 mio. kr., hvor banken låser disse penge. Modsat oprettes et

tilsvarende lån privat på 1,0 mio. kr., som kan anvendes til privatforbrug. Den dag virksomheden lukker,

modregner banken de to summer, hvorfor deres penge er sikret. I virksomhedsregnskabet sker hævningen

først den dag, virksomheden lukkes, og der er derfor gemt penge til at betale skatten. Bankerne kræver stort

set ingen rente på disse konti, og er i praksis set med en rente på imellem 0 – 0,75%, hvilket er en billig

”straf” for ikke at betale penge til skat før forbrug. Bankerne vil som udgangspunkt altid have sikret flere

penge på den låste konto, end de låner ud, således at de sikrer nok penge til at udligne deres lån og betale den

skat, der påhviler den fremtidige hævning. I praksis er der set formål mellem indlån og udlån på 1:1,7. Det

skal bemærkes, at denne model kræver, at virksomheden tjener væsentligt flere penge, end ejeren bruger.

Den optimale optimering at ejeren hæver op til topskattegrænsen, og herefter optimerer gennem opsparet

overskud. Afslutningsvis låser den selvstændige erhvervsdrivende overskudslikviditet i banken og låner pen-

ge til privatforbrug. De penge der er i overskud kan bruges, som personen ønsker, herunder til nye investe-

ringer – indenfor virksomhedsordningen.

Et eksempel på dette er illustreret jf. bilag 3, hvor den selvstændige erhvervsdrivende optaget et lån i virk-

somheden for at købe et sommerhus privat.

90 Beierholm : http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/2012-

01_privat_gaeld_i_virksomhedsordningen__020112.pdf
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6.3.16 Overskudsdisponering

Virksomhedsordningen er bygget op omkring hæverækkefølgen jf. afsnit 6.3.10. Nedenstående kassesystem

gør forståelsen af virksomhedsordningen mere overskuelig. Kassesystemet viser selve opbygningen og den

prioriterede rækkefølge, som beskatningen af virksomheden foregår i. Herefter gennemgås de enkelte punk-

ter.

Figur 15: Egen tilvirkning

1. Virksomhedens skattepligtige indkomst

Først skal virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres, hvilket sker efter reglerne herom jf. afsnit 6.2.1.

2. Kapitalafkast

Hævet kapitalafkast skal medtages som kapitalindkomst hos den selvstændige erhvervsdrivende jf. afsnit

6.3.9.

3. Resterende overskud

Boksen repræsenterer det resterende overskud: Virksomhedens skattepligtige indkomst fratrukket kapitalaf-

kastet.

4. Virksomhedsindkomst

Det næste step i denne proces er at overveje de optimeringsmuligheder, der ligger i virksomhedsordningen.

Skal der hensættes til senere hævning og/eller, om skal optimeres med opsparet overskud.

Boksen repræsenterer virksomhedsindkomsten: Virksomhedens indkomst fratrukket personlig indkomst.

Det er en fordel for den selvstændige erhvervsdrivende at hæve den personlige indkomst, og dermed beskat-

ningen, nøjagtigt op til topskattegrænsen, såfremt der er likvide midler til det jf. afsnit 6.3.11. Ligeledes kan

Virksomhedens

skattepligtige indkomst
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Personlig indkomst
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det være en fordel at udligne indkomsten gennem opsparet overskud jf. afsnit 6.3.12. Rent praktisk foregår

disse optimeringer regulere hensat til senere hævning.

Virksomhedsindkomsten opgøres således:

Virksomhedens overskud – årets hævninger

1- skatteprocenten

Figur 16: Egen tilvirkning

Resten af dette beløb vil tilgå personlig indkomst.

5. Personlig indkomst

Forklaret jf. ovenstående punkt.

6. Virksomhedsskat

Virksomhedsskatten udregnes som 25% af virksomhedsindkomsten og repræsenterer den aconto skat, som

den selvstændige erhvervsdrivende foreløbigt skal betale.

7. Opsparing

Den sidste boks repræsenterer den opsparing, der er sket i virksomheden, kaldet opsparet overskud. Udreg-

ningen sker som virksomhedsindkomsten fratrukket virksomhedskatten.

6.3.17 Eksempel på beregning

I dette afsnit er der foretaget en beregning i virksomhedsordningen ud fra en tænkt case. Formålet med casen

er at skatteoptimere med flere af nævnte muligheder – udligning ved opsparet overskud samt hensat til sene-

re hævning.

Forudsætninger:

Virksomhedens første år med en skattepligtige indkomst på 2.000.000 kr.

Årets hævninger udgør 200.000 kr. Der er ingen andre hævninger, der påvirker indkomsten.

Kapitalindkomsten er opgjort til 20.000 kr. udregnet som 1% af kapitalafkastgrundlaget.

Indkomståret er 2012, kommuneskat er gennemsnitlig(24,9%) og kirkeskat betales.

Udregning:

Ønsker personselskabet at optimere skatten, er det nødvendigt at hensætte til senere hævning, således at den

personlige indkomst kommer op til topskattegrænsen, men ikke over. Ifølge hæverækkefølgen kan kapital-

indkomst og virksomhedsskatten hæves uden, at det påvirker den personlige indkomst. Hertil kan der så hæ-

ves op til topskattegrænsen for at finde den totale maksimale hævning, der kan ske, uden at der betales top-

skat. Dette er illustreret og udregnet herunder:
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Topskattegrænse = 389.900 efter AM / 0,92, for at få tallet før AM-bidrag 423.804

Virksomhedsskat = (2.000.000-20.000-423.804) * 0,25 389.049

Kapitalindkomst 20.000

Maksimale hævninger uden topskat 832.853

Figur 17: Egen tilvirkning

Når vi kender de maksimale hævninger uden topskat, har vi optimeret første del af skatteberegningen. Virk-

somhedsejeren har hævet 200.000 kr., hvorfor resten betragtes som hensat til senere hævning (632.853).

Det næste skridt i optimeringen må derfor være at foretage en udligning – også omtalt som opsparet over-

skud. Udregningen for virksomhedsindkomsten er nedenstående:

Virksomhedens overskud – hævninger = 2.000.000 – 832.853 = 1.556.196

2- skatteprocenten 0,75

Figur 18: Egen tilvirkning

Opsparingen i virksomheden er derfor virksomhedsskatten fratrukket 25%:

Virksomhedsindkomst 1.556.196

- 25% aconto virksomhedsskat 389.049

= Opsparet overskud 1.167.147

Figur 19: Egen tilvirkning

Nu kan kassesystemet jf. afsnit 6.3.16 udfyldes og anvendes:

Figur 20: Egen tilvirkning
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Årets hævninger kan afstemmes til den udvidede hæverækkefølge således:

Den udvidede hæverækkefølge Faktiske hævninger

Virksomhedsskat 389.049

Kapitalafkast 20.000

Personlig indkomst 423.804

I alt 832.853

Årets hævninger 200.000

Hensat til senere hævning 632.853

I alt 832.853

Figur 21: Egen tilvirkning

Den skattepligtige indkomst ser nu således ud91:

Personlig indkomst

Overskud af virksomhed efter renter 2.000.000

Kapitalindkomst (20.000)

Til virksomhedsbeskatning (1.556.196)

AM-bidrag (8% af personlig indkomst, her overskuddet) (33.904)

389.900

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst 20.000

20.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag (14.100)

(14.100)

Skattepligtig indkomst 395.800

Øvrige beregninger kan ses jf. bilag 4.

91 Alle figurer er egen tilvirkning
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6.3.18 Opsummering - herunder fordele og ulemper ved VSO

I grove træk har virksomhedsordningen skattemæssigt en del fordele i forhold kapitalselskaber, hvilket er

opridset herunder – listen er ikke udtømmende.

Fordele ved VSO

+ Mindre administrative krav end kapitalselskaber

+ Mulighed for udligning af indkomsten, og for at undgå 15% topskat

+ Mulighed for at inddrage privat gæld, og udskyde skat på afdrag

+ Mulighed for at låne til privatforbrug

Ulemper ved VSO

- Kan være sværere at forstå for den selvstændige erhvervsdrivende

Figur 22: Egen tilvirkning

6.4 Oversigt over forskelle fra den skattemæssige side

De væsentlige forskelle mellem kapitalselskaber og virksomhedsordningen set fra det skattemæssige per-

spektiv, gennemgås herunder.

Herunder ses et forenklet regneeksempel, og afsnittet indeholder herefter en oversigt med væsentlige punk-

ter.

6.4.1 Betalbar skat ved kapitalselskaber og personlige

For en ikke fagkyndig person kan den endelige beskatning virke relativ vanskelig at forstå, uanset om der

anvendes kapitalselskaber eller et personselskab. Så længe der ikke sker optimering efter virksomhedsskatte-

ordningen vil de endelige likvide midler efter skat stort set være de samme. Dette er illustreret jf. bilag 5.
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6.4.2 Væsentlige forskelle

Herunder ses forskellen mellem et kapitalselskab og virksomhedsskatteordningen i hovedtræk i forbindelse

med skattemæssige forhold.

Virksomhedsskatteordningen Anpartsselskab

Overordnet Virksomheden er skattemæssig transparent og

bliver set samlet med ejeren.

Anpartsselskaber anses som et selvstændigt

skatteobjekt og har intet at gøre med ejerne.

Betingelser Selvstændige erhvervsdrivende som benytter

sig af VSO, skal blandt andet overholde bogfø-

ringsloven samt adskille privatøkonomien fra

virksomhedens.

Anpartsselskaber har ikke mulighed for at

vælge andre beskatningsformer.

Beskatning i virksomheden Beskatningen sker hos ejerne i deres personlige

selvangivelse, se mere jf. punktet ”overførsler

til ejeren”.

Beskatningen i virksomheden sker uafhængig

af kapitalejerne og deres overførsler til privat-

økonomien.

Overførsler til ejeren Overførsler til ejeren foregår via en overførsel

fra virksomhedens bankkonto til den private

konto. Kræver ingen særskilt indbetaling til

skat eller formel lønseddel. Kan reguleres hver

måned afhængig af behovet ved ejeren.

Overførsler til ejeren skal ske gennem udbytte

eller løn. Løn udbetales på lige fod med almin-

delige ansatte, hvor der bliver betalt skat inden

overførsel til modtageren. Ved løbende æn-

dring kræver det ændring i ansættelseskontrakt.

Udbytte sker ofte årligt i forbindelse med

aflæggelsen af regnskabet.

Lån af virksomheden Det er lovligt for ejerne at låne penge af virk-

somheden uden straf, men lånte penge beskat-

tes på lige vilkår som en normal hævning.

Alle andre overførsler end ovenstående er

ulovlige og straffes hårdt af SKAT.

Underskud Underskud opstået i virksomheden kan mod-

regnes anden personlig indkomst i det ind-

komstår, hvor det er opstået.

Underskud opstået i kapitalselskaber kan

udelukkende benyttes i fremtidige overskud

eller af koncerns andre selskaber.

Optimeringsmuligheder  Mulighed for udligning af indkomsten i

dårlige tider (opsparet overskud)

 Medtagelse af privat gæld

 Undgå topskat over tid (hensat til senere

hævning)

 Lån til privatforbrug

Optimeringsmulighederne vedrører udeluk-

kende overvejelser om indkomsten skal kom-

me fra løn eller udbytte, for at få den samlede

skatteprocent ned. Mulighederne er forholdsvis

begrænsede.

Andre forhold Virksomhedsordningen skal have en aktivitet

for at kunne holdes i live, hvilket betyder at

efter ophør/salg af aktivitet skal der tilføres en

ny aktivitet – f.eks. udlejning af ejendom.

Et kapitalselskab behøver ingen aktivitet for at

kunne holdes i live efter endt f.eks. frasalg.

Figur 23: Egen tilvirkning
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7 Regnskabsmæssige regler

Dette kapitel indeholder en gennemgang af de væsentlige regnskabsmæssige regler i forbindelse med kapi-

talselskaber og personselskaber. Kapitlet viser afslutningsvist en mindre oversigt over de væsentlige forskel-

le.

7.1 Kapitalselskaber

Kapitalselskaber er som minimum underlagt bestemmelserne for klasse B i årsregnskabsloven 92. Årsregn-

skabsloven skal ses som et sæt tekniske regler for, hvorledes selskabet skal indregne og aflægge årsregnska-

bet93. Lovens vigtigste opgave er at sikre, at selskabet aflægger et årsregnskab, som giver et retvisende bille-

de af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat94. ÅRL og dermed årsregnskabet skal

ses som et fælles sæt regler, der sikrer et centralt kommunikationsmiddel mellem selskabet og dets omver-

den.

ÅRL er opbygget på en måde, som gør, at jo større selskabet er, jo flere krav kommer der til aflæggelsen af

selskabets årsrapport. Det skyldes, at jo større selskabet bliver, jo større bliver interessen for selskabet i om-

verdenen – hvorfor mere og mere detaljeret information kræves. ÅRL er derfor opbygget som en byggeklods

model, hvor alle kapitalselskaber som minimum skal aflægge regnskab efter reglerne i regnskabsklasse B95. I

takt med at selskabet bliver større, skal selskabet aflægge regnskab efter reglerne i både regnskabsklasse B

og C, og til sidst også reglerne i regnskabsklasse D.

Bogen om selskabsformerne beskriver de væsentlige punkter i ÅRL – regnskabsklasse B og herover:

 kapitalselskaber har pligt til at udarbejde et årsregnskab

 årsregnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen

 årsregnskabet skal være offentligt tilgængeligt

Det betyder, at alle interessenter kan få adgang til kapitalselskabets offentlige årsregnskab.

Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder, men den første regnskabsperiode kan være kortere eller længere –

dog maks. 18 måneder, jf. ÅRL § 15, stk. 1-3. Der er ingen regler om, at regnskabsåret skal følge kalender-

92 Jf. ÅRL §3 stk. 1 samt §7 stk. 2.

93 Selskabsformerne – 6. udgave af Noe Munck, side 331-332.

94 Regnskabshåndbogen 2010, - PWC, side 44.
95 Selskabsformerne – 6. udgave af Noe Munck, side 332
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året, hvorfor der i kapitalselskaber kan opstå ”skæve” regnskabsperioder, hvilket f.eks. kan være et 31/3 sel-

skab.

I forhold til opgavens problemstilling er det væsentligt at kigge på selve grundreglerne i regnskabsklasse B i

forhold til regnskabsklasse A. Dette område er berørt under afsnit 7.2.

7.2 Personselskaber

Ifølge revisionsinstituttet gælder det, at personlige virksomheder hvor årsregnskabet udelukkende er bestemt

til virksomhedens eget brug (herunder SKAT), har virksomheden ikke pligt til at følge årsregnskabsloven96.

Eneste krav er, at virksomheden udarbejder et regnskab i overensstemmelse med ”god regnskabsskik”. Dog

skal det bemærkes, at regnskabet skal opgøres efter de skattemæssige principper. I praksis betyder det, at

virksomheden har ret frie tøjler til indregningen og målingen i regnskabet.

Anvendes regnskabet af andre end virksomheden og SKAT, skal regnskabet følge reglerne i ÅRL, altså efter

regnskabsklasse A97, og dermed også bære betegnelsen af et årsregnskab.

Hvad angår personselskaber som ikke anvender regnskabet til andet end eget brug, kan det diskuteres, hvad

god regnskabsskik er. Hvis størstedelen af alle personselskaber aflægger efter ÅRL’s regnskabsklasse A, kan

det så ikke betegnes som normen? Herudover skal det bemærkes, at det er min antagelse, at bankerne i de

fleste personselskaber kræver at få tilsendt årsrapporten, hvorfor de er underlagt regnskabsklasse A i ÅRL.

Når personselskaber skal udarbejde et årsregnskab efter regnskabsklasse A i ÅRL, er reglerne meget mere

lempelige end de øvrige klasser. Reglerne indeholder krav om medtagelse af særskilte bestanddele som le-

delsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis98.

Indregning og måling beskrives og skal indregnes systematisk konsekvent i overensstemmelse med alminde-

ligt anerkendte retningslinjer under hensyntagen til virksomhedens art og omfang efter ÅRL §20.

Ovenstående betyder i sig selv, at personlige virksomheder har meget frie tøjler i forbindelse med udarbej-

delsen af årsregnskabet, dog skal de overholde præsentationen efter ÅRL bilag 2, skema 1. Dette betyder, at

der ved personlige årsregnskaber bliver lagt væsentlig vægt på almindelige retningslinjer (god regnskabs-

skik), praksis og brancheforhold.

Forskellen mellem kapitalselskaber (minimum regnskabsklasse B) og personselskaber (regnskabsklasse A)

kan f.eks. være nedenstående, listen er ikke udtømmende:

96 Revisionsinstituttet maj 2011, http://www.ri.dk/media/48017_RI-nr2_2011_web.pdf

97 ÅRL §4, stk. 7.
98 ÅRL §18
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 Personlige årsregnskaber er ikke underlagt krav om indregning af en eventuel forpligtelse, hvilket kapi-

talselskaber kan være, hvis der er overvejende sandsynlighed for et tab.

 Personlige årsregnskaber behøver ikke periodisere omkostninger, såfremt det er normal praksis. Kapital-

selskaber skal derimod følge matchingprincippet jf. ÅRL §27.

 Personlige årsregnskaber indeholder ikke samme krav for indregningen af aktiver, hvorfor der kan opstå

en forskel i forhold til kapitalselskaber.

Bemærk, at modsat kapitalselskaber skal årsregnskaber omfattet af regnskabsklasse A ikke offentliggøres

eller på anden måde dokumenteres offentligt.

Årsregnskabet skal omfatte 12 måneder på samme måde som kapitalselskaber jf. afsnit 7.1. På samme måde

kan første regnskabsår være kortere og længere. De skattemæssige regler gør, at personlige virksomheder

maks. kan være omfattet af 12 måneder, da årsregnskabet skal følge kalenderåret.

I forbindelse med opgavens problemstilling er det vigtigt at pointere, at personlige virksomheder der anven-

der virksomhedsordningen, skal holde virksomhedens og ejerens økonomi adskilt99. Endvidere skal der udar-

bejdes et særskilt regnskab for virksomheden, der skal overholde bogføringsloven og mindstekravbekendtgø-

relsen, hvilket er væsentlig mere lempeligt end kapitalselskaber.

7.3 Væsentlige forskelle i de regnskabsmæssige regler

Jf. bilag 14 er forskellen mellem et kapitalselskab og personselskab i hovedtræk gennemgået.

99 SKAT : http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648473
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8 Udvalgte faser i virksomhedens livscyklus

8.1 Indledning

Min påstand omkring at rådgivere generelt ikke giver den bedste rådgivning til personer, som starter virk-

somhed op, skyldes efter min egen vurdering, at rådgiverne ikke tænker hele virksomhedens livscyklus igen-

nem. Sker rådgivning enten som en form for refleksrådgivning eller lægger rådgiverne kun vægt på få poin-

ter i virksomhedsvalget? Eller kunne det tænkes, at rådgiveren udelukkende bygger hele sin rådgivning på en

af fasernes fordele?

I de næste afsnit gennemgås 4 vigtige faser, som efter min vurdering, er faser alle virksomheder gennemgår i

et livsforløb. Formålet med dette kapital er, at give rådgivere såvel som iværksættere en mulighed for at tæn-

ke flere scenarier ind i deres virksomhedsvalg. I henhold til afgrænsningen skelnes der udelukkende mellem

kapitalselskaber (holdingstrukturen) og personlige virksomheder (virksomhedsordningen). Faserne som gen-

nemgås er:

1. Opstartsfasen

2. Vækstfasen

3. Tilførsel af ekstern kapital

4. Afviklingsfasen

Under hver af ovenstående livscyklus, gennemgås og analyseres de væsentlige skattemæssige- og regn-

skabsmæssige regler samt juridiske krav for at vurdere fordele og ulemper. Afhandlingen medtager ikke alle

ovennævnte regler, som er forskellige, men udelukkende de væsentlige for den valgte fase. Der gives endvi-

dere et forslag til, hvilken virksomhedsform der er optimal for netop denne situation. Afslutningsvis opsum-

meres de 4 udvalgte faser i en samlet delkonklusion.

8.2 Opstartsfasen

Afhandlingens definition på opstartsfasen er en virksomhed, som er mellem 0-3 år gammel, og som ofte har

underskud i et af årene i perioden.

De næste afsnit omhandler de væsentlige punkter for en virksomhed i opstartsfasen med henblik på virksom-

hedsvalg.
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8.2.1 Juridiske krav

De juridiske krav i forbindelse med opstart af en virksomhed, er de vidt forskellige afhængig af, om valget af

virksomhedsform falder på en personselskab eller et kapitalselskab.

Det juridiske i kapitalselskaber kan for ikke fagkyndige personer virke tungt og svært. Kendetegnet ved kapi-

talselskaber er, at kapitalejerne udelukkende kan hæfte med deres indskud i virksomheden.

Omkostninger som kapitalejerne bruger til udarbejdelsen af stiftelsesdokumenterne; vedtægter og ejerbog,

kan virke som høje, på trods af, at det for mange virker som standarddokumenter. Herefter følger de strenge

regler i forbindelse med driften af selve virksomheden, som kan være svære at forstå for en ikke fagkyndig.

F.eks. kan det være svært at forklare en kapitalejer, at han/hun ikke må låne penge personligt af selskabet,

det er jo personens egne penge. Hvad der er vigtigt at pointere er, at de forholdsvis tunge selskabsretlige

regler er lavet af en grund. Dette skyldes, at loven skal sikre, at selskabets kreditorer ikke bliver snydt.

Modsætningsvis er reglerne for stiftelse af en personlig virksomhed nemme og kræver ingen stiftelsesdoku-

menter – hvilket helt er en fordel. De manglende regler skyldes, at ejeren hæfter personligt med hele sin for-

mue, og der er ikke samme behov for kreditorbeskyttelse. Såfremt den personlige virksomhed stiftes af flere

personlige ejere, skal ejerne dog bruge penge på at udarbejde en god og sikker interessentkontrakt, som

håndterer forhold som salg, udtræden og arbejdsindsats. Prisen på professional rådgivning i forbindelse med

udarbejdelsen af interessentkontrakten må antages at være lige så dyr som stiftelsesomkostningerne i et ApS.

I kapitalselskaber skal det endvidere bemærkes, at kapitalejerne skal starte selskabet med minimum en virk-

somhedskapital på 80.000 kr. Penge som er bundet og dermed ikke kan udtrækkes af virksomheden før sel-

skabet enten nedsætter kapitalen eller sælger/lukker.

I personselskaber er der ingen krav om indskudskapital. Såfremt virksomheden mangler 10.000 kr. kan eje-

ren låne virksomheden pengene, og vil dermed ikke være bundet på samme måde. Såfremt den selvstændige

erhvervsdrivende først låner virksomheden pengene til virksomheden et par dage efter opstarten, overføres

pengene til mellemregningskontoen100, hvilket medfører, at den selvstændige erhvervsdrivende kan udtrække

pengene skattefrit.

Afslutningsvis er det også vigtigt at pointere, at kapitalselskaber har krav om at opretholde deres indskuds-

kapital. Sker dette ikke, skal det øverste ledelsesorgan tage handling og rette op på forholdet. Dette er ikke

tilfældet ved personlige virksomheder, hvor der ikke er krav om at opretholde indskudskapitalen.

100 Der henvises til afsnit 6.3.7.
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8.2.2 Skattemæssigt

Hvad angår de skattemæssige vurderinger der skal ligge til grund for valget af virksomhedens struktur i for-

bindelse med opstartsfasen, er specielt et aspekt, som skal vurderes.

De fleste virksomheder drives med underskud de første år af deres opstartsfase. Kapitalselskaber, som har et

skattemæssigt underskud, kan ikke bruge deres underskud til andet end at fratrække det i eventuelle fremti-

dige indtægter. Det betyder, at virksomheden på tidspunktet for underskuddet ingen fordel har her og nu,

men på sigt sker der en udligning af den totale betalbare skat.

Personlige virksomheder har derimod muligheden for at modregne deres virksomheders underskud i anden

personlig indkomst. Dermed kan de selvstændige erhvervsdrivende modtage penge retur fra SKAT i det ef-

terfølgende kalenderår, hvor underskud er genereret i – såfremt ejeren har anden indkomst. Det forbedrer

likviditeten for den selvstændige erhvervsdrivende.

8.2.3 Regnskabsmæssigt

Rent regnskabsmæssigt skal der ikke udarbejdes særskilte regnskabsmæssige rapporter eller lignende i for-

bindelse med opstartsfasen. Uanset hvilken virksomhedsform der vælges, skal der i slutningen af regnskabs-

perioden udarbejdes en årsrapport eller en opgørelse af virksomhedens resultat, afhængig af valget af virk-

somhedsform. Dermed er den reelle forskel indberetningspligten af regnskabet.

Kapitalselskaber skal som minimum overholde reglerne i regnskabsklasse B101, hvilket gør kravene til virk-

somhedens årsrapport mere krævende end ved personlige virksomheder. Væsentligt er det, at kapitalselska-

ber skal indsende deres årsrapport og dermed gøre den offentlig for omverdenen. Det medfører, at alle inte-

ressenter kan følge med i virksomhedens økonomi. Hvilket kan være negativt, hvis virksomheden genererer

underskud og eventuelle kunder bliver nervøse.

Da der er revisionspligt for større kapitalselskaber, medfører dette, at deres årsrapport skal revideres. Dog er

der lempeligere regler, der gør, at mellemstore kapitalselskaber kan nøjes med en udvidet gennemgang, hvil-

ket betyder, at den administrative byrde bliver mindre. Helt små kapitalselskaber har mulighed for at fravæl-

ge revision helt102. Dog skal det bemærkes, at små kapitalselskaber stadig skal indsende en årsrapport.

Personlige virksomheder har ingen revisionspligt, hvorfor den selvstændige erhvervsdrivende i teorien kan

udarbejde alle indberetninger til myndighederne selv. Dette er administrativt nemmere og langt billigere.

101 Der henvises til afsnit 7.1.
102 Der henvises til afsnit 7.1.
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Personselskaber skal kun indsende regnskab til det offentlige på påbud. Det må antages at den manglende

offentliggørelse af regnskabet på nogle kunder vil virke negativt.

8.2.4 Delkonklusion

Det er min vurdering, at det bedste valg for en virksomhed i opstartsfasen er en personlig virksomhed.

Grundlaget skyldes hovedsageligt muligheden for at få fradrag for eventuelle underskud i det efterfølgende

kalenderår, underskuddet er genereret i. Det forbedrer den selvstændige erhvervsdrivendes likviditet og hæ-

ver chancerne for, at virksomheden kan overleve længere.

Det vil for mange være en fordel, at de formelle dokumenter og de regnskabsmæssige krav er mere lempeli-

ge i personlige virksomheder end i kapitalselskaber. Modsat vil det være negativt for andre, da omverdenen

muligvis ikke har samme troværdighed af virksomheden – da de ikke kan få adgang til virksomhedens regn-

skab.

8.3 Vækstfasen

Afhandlingens definition på en vækstvirksomhed er en virksomhed, som har en kraftig vækst i omsætningen

i løbet af en årrække. Endvidere har virksomhederne ikke nødvendigvis haft overskud i vækstfasen som føl-

ge af de store omkostninger i forbindelse med vækst.

Prisen Gazelle definerer positivt vækstvirksomheder som: ”Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være

fordoblet i løbet af de seneste 4 år”103.

De næste afsnit omhandler de væsentlige punkter for en virksomhed i vækstfasen med henblik på virksom-

hedsvalg.

8.3.1 Juridiske krav

De juridiske krav i denne fase af virksomhedens livscyklus er ikke så forskellige fra de øvrige faser. Der er

dog få ting, som kan være væsentlige at vurdere, ved vurdering af virksomhedsvalget.

Kapitalselskaber er underlagt et sæt strenge og hårde regler for driften af virksomheden for at beskytte deres

kreditorer modsat personlige virksomheder, som ikke er underlagt de samme regler. Faktisk er der stor afta-

lefrihed for personlige virksomheder.

103 http://img.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/img_server_adm.files/1212_filename_2532.pdf, side 4
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Det kan være en væsentlig faktor i en virksomhed, der er under vækst. Det skyldes, at der ofte sker mange

ændringer i et sådant forløb. Et eks. kan være ændringen af aflønning ved ændring af arbejdsindsats. Det er

uden tvivl nemmere at tilrette lønninger løbende i en personlig virksomhed end i kapitalselskaber.

Det er væsentligt at bemærke hæftelsen i dette scenarie. Hvilket taler for et kapitalselskab, såfremt kapital-

ejerne ikke hæfter personligt for gælden. Hæfter ejeren personligt for f.eks. banklånet, kan der være skatte-

mæssige fordele i en personlig virksomhed.

8.3.2 Skattemæssigt

Det helt afgørende i vækstfasen er uden tvivl de skattemæssige aspekter, som har en betydning ved valget af

virksomhedsformen.

Når en virksomhed begynder at vækste, kræver det mere og mere af arbejdsindsatsen fra ejerne bag virksom-

heden. Ønsker en ejer at arbejde mere end en anden, eller ønskes der en skævdeling af den løbende indtje-

ning, kan det udelukkende ske ved at regulere lønnen, såfremt selskabsformen er et kapitalselskab. Ulempen

ved denne løsning er, at kapitalejeren skal være ansat i selskabet, hvilket kræver en ansættelseskontrakt og

tillæg hertil, når der sker ændringer.

Ønsker en selvstændig erhvervsdrivende i et I/S derimod at ændre den løbende indtjening i virksomheden, er

det relativt nemt. Resultatfordelingen, som er kapitalselskabets svar på løn, kan reguleres hvert år og kræver

ingen ansættelseskontrakt.

Genererer virksomheden et underskud i vækstfasen, er det mest fordelagtigt at have en personlig virksom-

hed104.

Genererer virksomheden et overskud, er der både fordele og ulemper i forbindelse med valget af virksom-

hedsformen. Den selvstændige erhvervsdrivende få kontante skattefordele ved virksomhedsordningen, både i

form af minimering af topskatten ved en udligning samt ved inddragelse af privatgæld105. Disse optime-

ringsmuligheder findes ikke i samme grad i kapitalselskaber, hvor det udelukkende er muligt at optimere

efter løn eller udbytte.

104 jf. afsnit 8.2.2.
105 Se afsnit 6.3.12 og afsnit 6.3.14.
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8.3.3 Regnskabsmæssigt

Regnskabsmæssigt er der ingen forskel på denne fase i forhold til de øvrige faser, hvorfor der henvises afsnit

8.2.3. Dog skal det bemærkes at kapitalselskaber højst sandsynligt ikke kan fravælge revision hvis de er i

stor vækst, som følge af beløbsgrænserne.

8.3.4 Delkonklusion

Det er min vurdering, at det bedste valg for en virksomhed i vækstfasen er en personlig virksomhed alene på

grund af de muligheder, der findes rent skattemæssigt, både hvis virksomheden har et underskud, men også

hvis den har et overskud. Det er også min vurdering, at de ikke lovregulerende muligheder, der findes i per-

sonlige virksomheder, er enormt attraktive i virksomheder, hvor der er vækst. Det giver ejerne mulighed for

at skævdele deres løbende indtjening i henhold til en given fordelingsnøgle. På den måde bliver de deltagere,

der bidrager med mest, bedst belønnet.

8.4 Tilførsel af ekstern kapital

Stort set alle virksomheder får brug for ekstern kapital. Det gælder uanset, om det er en investor, der investe-

rer penge i virksomheden, eller det er banken, der yder et lån. Behovet kan opstå i alle af virksomhedens

faser. Definitionen på denne fase er derfor virksomheder, som har brug for ekstern kapital for at overleve.

De næste afsnit omhandler de væsentlige punkter for en virksomhed i forbindelse med tilførsel af ekstern

kapital med henblik på virksomhedsvalg.

8.4.1 Juridiske krav

Helt overordnet er der 2 måder at modtage kapital på i en virksomhed. Gennem tilførsel fra ejere/investorer

eller via finansiering fra banken – hvilket nedenstående afsnit er opdelt i.

8.4.1.1 Kapitaltilførsel fra ejere / investorer

8.4.1.1.1 Kapitalselskab

Ønsker kapitalejerne at tilføre kapital til deres selskab, kan det i grove træk foretages ved at yde et simpelt

lån eller ganske enkelt ved en kapitalforhøjelse.

Vælger kapitalejerne at indskyde kapital via et simpelt lån, skal lånet ske på markedsvilkår og skal dermed

renteberegnes. Det betyder, at kapitalejerne kan have en renteindtægt løbende i deres personlige økonomi,
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uanset om renterne eller afdrag rent faktisk er betalt106. Renterne er derfor skattepligtig indkomst ved den

personlige kapitalejer, som yder lånet. Overførslerne med afdragene er skattefrie for kapitalejeren.

Går virksomheden senere konkurs, og kapitalejeren har ydet et lån til selskabet, er der ingen fradrag for lånet

hos kapitalejeren.

Indskyder kapitalejerne kapital til selskabet i form af en kapitalforhøjelse, ender hele indskuddet på den

bundne egenkapital. Pengene nu tilhører selskabet, og betragtes derfor ikke som lån, men som anparter i

virksomheden. Kapitalejeren modtager ikke løbende renter. Det samme gælder for eksterne investorer, uden

at det påvirker de nuværende kapitalejeres skattepligtige indkomst. Det skyldes, at en kapitalforhøjelse

blandt nuværende ejere ikke betragtes som et salg.

Ønsker kapitalejerne at få ”udbetalt” deres indskud igen, skal det ske gennem enten en kapitalnedsættelse

eller gennem udbytte. Det betyder, at kapitalejerne nu personligt skal betale udbytteskat af ”tilbagebetalin-

gen”.

Går virksomheden senere konkurs, kan kapitalejeren opnå et fradrag i på personlige selvangivelse svarende

til et fradrag i den betalbare skat svarende til udbytteskatteprocenten107. Såfremt ikke alt underskud kan an-

vendes i den betalbare skat, overføres underskuddet til næste år.

Hvis kapitalejerne først yder et lån til selskabet og efterfølgende konverterer lånet til anpartskapital i forsøget

på at opnå fradrag ved konkurs, er dette ikke lige til. Ved konverteringen af lånet til anpartskapital omregnes

værdien af anparterne på tidspunktet for konverteringen, hvorfor fradraget bliver begrænset.

8.4.1.1.2 Personlig virksomhed

Et ”lån” som den selvstændige erhvervsdrivende giver virksomheden, medfører ingen skattemæssig effekt.

Hvis virksomheden en dag ”afbetaler” lånet, sker det skattefrit gennem mellemregningskontoen. Virksomhe-

den har løbende fradrag for driftsunderskuddet, uanset om pengene kommer fra lånet eller andre likvider.

Dermed indirekte fradrag for lånet i den personlige indkomst. Der er ingen renter på lånet.

Ønsker den selvstændige erhvervsdrivende derimod at få en ekstern investor ind over virksomheden, er det

en del mere kompliceret. Såfremt virksomheden er et I/S, er det muligt at optage endnu en medejer – i dette

eksempel investor. I f.eks. et I/S med 2 ejere hvor det ønskes at optage en tredje ejer, er de nuværende ejere

nødt til at sælge en andel af deres aktiver og passiver. Det medfører en betalbar skat for de nuværende ejere

grundet en goodwill. Herefter har den nye ejer mulighed for at skyde penge ind i virksomheden gennem sin

kapitalkonto.

106 Ligningsvejledningen CA 11.1 & CA 11.1.4
107 ABL §13 & ligningsvejledningen C.B.2.2.1
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Er virksomheden derimod ikke et I/S, er processen lidt anderledes. Først skal den selvstændige erhvervsdri-

vende og investoren oprette et I/S, der herefter køber aktiviteten og aktiver/forpligtelser fra enkeltmandsvirk-

somheden. Det udløser skat hos den selvstændige erhvervsdrivende. Alternativ kan der ske omdannelse af

personselskabet til et kapitalselskab.

8.4.1.2 Kapitaltilførsel fra bank

8.4.1.2.1 Kapitalselskab

Ønsker ledelsen at optage et lån i kapitalselskabet fra en bank, er det relativt nemt - men tiderne har ændret

sig i forhold til måden at optage lån på.

Før finanskrisen var der gode lånemuligheder, og lånet blev ofte optaget i kapitalselskabet med dets aktiver

som sikkerhed. Efter finanskrisen er det min vurdering, at bankerne kræver endnu mere sikkerhed, end bare

aktiverne i kapitalselskabet. Det medfører, at kapitalejerne ofte bedes stille sikkerhed for lånet personligt,

hvilket betyder, at hvis kapitalselskabet går konkurs, kan banken hente pengene hos kapitalejerne personligt.

På denne måde sprænges rammerne for den begrænsede hæftelse.

Går virksomheden konkurs med et lån, hvor kapitalejeren hæfter personligt, er der ingen fradrag for kapital-

ejeren i personens personlige indkomst jf. forgående afsnit.

8.4.1.2.2 Personlig virksomhed

Efter min vurdering er bankerne mere villige til at låne penge til personlige virksomheder, da de kan gå efter

personen personligt, såfremt virksomheden går konkurs.

Rent skattemæssigt giver sådan et lån fradrag for renter i den skattepligtige indkomst. Går virksomheden

konkurs, kan den selvstændige erhvervsdrivende fratrække driftsresultatet i personens skattepligtige ind-

komst, og på den måde opnå et fradrag for tabet. Det forudsætter dog, at omkostningerne er forbrudt inden

indtrædelsen i konkurs108 – som ikke er berørt jf. afgrænsningen.

8.4.2 Skattemæssigt

Virksomhedens skattepligtige indkomst påvirkes afhængig af, hvilken model der anvendes.

Vælger kapitalselskabet eller den personlige virksomhed at optage et lån i banken, medfører det et fradrag

for renter i virksomhedens skattepligtige indkomst, mens der ikke er fradrag for afdrag. Ligeledes vil der

være fradrag for renterne i virksomheden, hvis kapitalselskabet vælger at låne pengene fra en kapitalejer.

Som forklaret i næste afsnit betragtes et lån fra ejeren i en personlig virksomhed ikke på samme måde, og

lånet bliver ikke renteberegnet.

108 Konkursindkomst
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Hvad der sker rent skattemæssigt ved kapitalejere og de selvstændige erhvervsdrivende er indarbejdet i forri-

ge afsnit for overskuelighedens skyld.

8.4.3 Regnskabsmæssigt

Rent regnskabsmæssigt påvirker en tilførsel af ekstern kapital virksomhedens regnskab. Optager et kapital-

selskab penge af en kapitalejer eller af banken, bliver det optaget som et lån i balancen. Låner en personlig

virksomhed derimod penge af ejeren, bliver lånet præsenteret på en mellemregning, mens et lån fra banken

bliver optaget i balancen som et lån.

Kapitalselskaber som hæver dele af anpartskapitalen vil rent regnskabsmæssigt, medfører en påvirkning på

den bundne anpartskapital.

8.4.4 Delkonklusion

Det er min vurdering, at det bedste valg af virksomhedsform for en virksomhed, der får tilførsel af kapital fra

en bank, er en personlig virksomhed. Grundlaget skyldes hovedsageligt muligheder der findes rent skatte-

mæssigt for at opnå fradrag, hvis virksomhedens går konkurs109. Såfremt der vælges et kapitalselskab, hæfter

ejerne personligt, og hvis selskabet går ned, opnås der intet fradrag for tabet af lånet. Det skal bemærkes at

kapitalejere personligt har en mulighed for, at få et fradrag for tabet på unoteret aktier ved konkurs – såfremt

det øverste selskab går konkurs.

Er der derimod tale om tilførsel af ekstern kapital fra en investor, er det helt klart min vurdering, at det bed-

ste virksomhedsvalg er et kapitalselskab. Dette skyldes hovedsageligt den forholdsvis simple måde, at pro-

cessen foregår på.

8.5 Afviklingsfasen

Uanset hvilken virksomhed der drives, kommer hver en virksomhed til en slutning, omtalt afviklingsfasen.

Der er mange forskellige afslutninger på en virksomhed, men det kan f.eks. være:

1. Salg af virksomheden

2. Lukning (frivillig likvidation eller konkurs)

109 Med henvisning til afsnit 8.4.1.2.2 vedrørende afhængig af perioden
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Herudover kan ejeren dø, hvilket ikke er medtaget i henhold til afgrænsningen. Under salgsdelen berøres

ikke generationsskifte, succession eller lignende i henhold til afgrænsningen.

Det er umuligt at sige hvornår, afviklingsfasen indtræffer, da det afhænger af mange faktorer. Definitionen i

afhandlingen er derfor virksomheder, som skal ophøre.

De næste afsnit omhandler de væsentlige punkter for en virksomhed i afviklingsfasen med henblik på virk-

somhedsvalg.

8.5.1 Juridiske krav

De juridiske overvejelser gennemgået i henhold til ovennævnte situationer, hvor ejeren ønsker at lukke eller

sælge sin virksomhed.

8.5.1.1 Salg af virksomheden

Uanset om virksomheden drives i et kapitalselskab eller i en personlig virksomhed, skal salget af virksomhe-

den ske på markedsvilkår, hvilket ofte medfører en værdiansættelse af goodwill110. Hvilket i praksis kun er

problematisk, hvor der sælges mellem to afhængige parter.

I et kapitalselskab er det muligt enten at sælge anparterne eller aktiviteten – sidstnævnte er ikke berørt i hen-

hold til afgrænsningen. Dermed er der i et kapitalselskab tale om salg af anparter hvori der indgår goodwill.

Mens der i personlige virksomheder er tale om salg af enkeltstående aktiver samt goodwill, der skal værdi-

sættes.

I kapitalselskaber køber køberen en anpart samt noget goodwill. Goodwill for køberen opgøres som forskel-

len mellem kontant anskaffelsessum og aktivernes værdi i købeaftalen111.

I personligt drevne virksomheder køber køberen aktiver samt goodwill. Goodwill fastsættes ligeledes som

ovenstående. Det giver køberen personligt en stor fordel i forbindelse med købet, da køberen i realiteten kan

afskrive sine købte aktiver over en årrække. I grove træk kan det konkluderes, at SKAT faktisk betaler en

stor del af investeringen/købet over tid. Ulempen ved denne model er, at nogle købere måske foretrækker at

købe en anpart i stedet for faktiske aktiver og passiver, som følge af simpelheden.

110 TScirk 2000 10 & juridisk vejledning af 21.08.09
111 Ligningsvejledningen C.A.4.1.5.8
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8.5.1.2 Lukning af virksomhed – frivillig likvidation

En kapitalejer kan vælge at lukke sit kapitalselskab frivilligt, hvilket resulterer i anvendelse af reglerne i SLO

§ 216-224. Reglerne beskriver, at alle kreditorer skal betales, og kapitalejerne skal overfor Erhvervsstyrelsen

afgive erklæring om, at al forfalden og uforfalden gæld er betalt, samt at det er besluttet at opløse kapitalsel-

skabet112. Hele processen sker ved anmeldelse til Statstidende, hvorefter alle kreditorer kan melde deres krav.

Når alle kreditorer er betalt, kan selskabet likvideres. Dukker der efterfølgende kreditorer op, som mener de

har penge til gode, hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden som uforfal-

den eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse jf. SLO § 216, stk. 4.

I personlige virksomheder kræves ingen særlige erklæringer. Virksomheden indsender ganske enkelt en

blanket til SKAT, kaldet ophørsblanketten. Simpelheden i personlige virksomheder skyldes, at uanset hvad,

hæfter ejeren personligt.

8.5.1.3 Lukning af virksomhed – konkurs

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om opløsning af et kapitalselskab, omtalt tvangsopløsning, så-

fremt113:

 Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget godkendt årsrapport

 Selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer, der ikke kunne opfyldes

 Selskabet ikke har den ledelse eller hjemsted, som er foreskrevet i loven eller selskabets vedtægter, eller

hvis selskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om der er revisionspligt.

I perioden fra anmeldelsen og frem til udpegning af likvidator, må selskabets ledelse udelukkende foretage

dispositioner, som er nødvendige og ikke er til skade for selskabets og dets kreditorer jf. SLO § 229.

Selskabet kan tvangsopløses ved domstole, såfremt kapitalejerne har misbrugt deres indflydelse i selskabet

eller medvirket til overtrædelse af denne lov eller kapitalselskabets vedtægter jf. SLO § 230.

Hvad angår personlige virksomheder kan virksomhedens kreditorer ligeledes sende en konkursbegæring,

såfremt virksomheden ikke har reageret på fordringer, der ikke kunne opfyldes.

112 SL §216, stk. 1
113 SL §225 og konkursloven



64 af 121

Det skal bemærkes, at begge virksomhedsformer har muligheden for en rekonstruktion, som ikke er gen-

nemgået jf. afgrænsningen.

8.5.2 Skattemæssigt

I det næste afsnit er den skattemæssige behandling gennemgået i henhold til ovennævnte situationer, hvor

ejeren ønsker at lukke en virksomhed.

Under afsnit 8.5.1 er andre aspekter af den skattemæssige behandling ved et salg gennemgået. Øvrige aspek-

ter er gennemgået herunder.

8.5.2.1 Salg af virksomheden

Ønsker en kapitalejer at frasælge et datterselskab, er den optimale skattemæssige måde for kapitalejeren som

udgangspunkt at frasælge datterselskabet og beholde avancen skattefrit i holdingselskabet114. Et frasalg af

datterselskabet medfører ingen påvirkning i den skattepligtige indkomst, hverken i holdingselskabet eller

personligt hos kapitalejeren jf. ABL § 4A115.

Modsat bliver den selvstændige erhvervsdrivende skattepligtig af salget i det indkomstår, hvor virksomheden

bliver solgt. Når en virksomhed sælges i personligt regi, bliver salget betragtet som salg af hvert enkelt aktiv.

Derfor skal alle aktiver opgøres i henhold til genvundne afskrivninger og skattemæssige avanceopgørelser,

og som udgangspunkt beskattes hele avancen som personlig indkomst116.

8.5.2.2 Lukning af virksomhed – frivillig likvidation

En kapitalejer kan vælge at lukke sit kapitalselskab frivilligt117. Såfremt holdingselskabet ejer over 10 % af

anparterne, udløser det ingen form for skat i forbindelse med lukningen, hverken i holdingselskabet eller

kapitalejeren personligt. Derimod skal selskabet, inden det betaler det resterende provenu til ejerne, afregne

skat i perioden for det igangværende indkomstår.

Ønsker et personselskab at lukke, kan dette ske fra dag til dag, jf. afsnit 8.5.1.2. Den frivillige lukning af

virksomheden medfører beskatning hos virksomhedsejeren på samme måde, som beskrevet jf. afsnit 8.5.2.1.

114 Afgrænset jf. afgrænsningen

115 Forudsætningen for skattefrihed, at holdingselskabet ejer mere end 10% af datterselskabet

116 Dog ikke fast ejendom og aktier jf. ligningsloven C.C.6, C.H.2 og C.B.2
117 Den juridiske del er gennemgået jf. afsnit 8.5.1.2
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8.5.2.3 Lukning af virksomhed – konkurs

Såfremt et datterselskab er erklæret konkurs, bliver et evt. skattemæssigt overskud først beskattet med ande-

len af den skattepligtige indkomst over 100.000 kr.118. Kapitalselskabet kan ved opgørelsen af den skatteplig-

tige indkomst modregne tidligere års underskud. Skattepligten hænger på holdingselskabet, og har intet at

gøre med kapitalejeren personligt.

Går en selvstændig erhvervsdrivende konkurs med virksomheden, bliver ejeren beskattet personligt med

andelen af den skattepligtige indkomst over 100.000 kr.119. Beskatningen sker med en skatteprocent på 45 %.

8.5.3 Regnskabsmæssigt

Er et kapitalselskab i en frivillig likvidation over balancedagen, kan selskabet vælge at sende en årsrapport

ind, såfremt balancedagen er midt i perioden.

Kapitalselskaber som er i konkurs, skal ikke indsende deres regnskab uanset om balancedagen er i konkurs-

perioden. Uanset virksomhedsform udarbejder kurator en endelig opgørelse af aktiver og passiver således der

kan udregnes en dividende, som danner grundlag for afslutning af konkursen og udlodning til kreditorer.

8.5.4 Delkonklusion

Der er både fordele og ulemper i forbindelse med valget af virksomhedsform ved de forskellige løsninger at

afvikle en virksomhed på. Det er min vurdering, at det bedste valg for en virksomhed der skal lukkes frivil-

ligt, er en personlig virksomhed. Grundlaget er, at det er nemmere at lukke en personlig virksomhed som

følge af, at reglerne er lempeligere. Hæftelsen er desuden den samme ved ikke betalte kreditorer.

Afvikles virksomheden som følge af, at det ikke besidder likvider nok til at betale sine fordringer, kan den

optimale virksomhedsform være kapitalselskaber. Dette skyldes den begrænsede hæftelse. Det kræver en

særskilt vurdering, da der ikke er fradrag for tabet i personlig indkomst, som ved personlige virksomheder og

afhænger af, om der er givet personlig hæftelse for f.eks. banklånet.

Vælger ejeren derimod at sælge sin virksomhed, er der flere aspekter at kigge på. Det pointeres, at det er

skattefrit at sælge datterselskabsaktierne i holdingselskabet, hvorfor det bedre kan betale sig. Dette er ikke

helt korrekt, da prissætningen af virksomheden ofte ændres afhængig af, om virksomhedsformen af den sæl-

gende virksomhed er en personlig virksomhed eller et kapitalselskab. Såfremt der købes et kapitalselskab,

har køberen udelukkende mulighed for at afskrive på den betalte goodwill. Købes der derimod en personlig

118 Ligningsvejledningen C.C.9.2
119 Ligningsvejledningen C.C.9.2
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virksomhed, kan køber afskrive på alle købte aktiver samt goodwill. Derfor er køber villig til at betale en

højere pris for virksomheder i personligt regi. Ulempen for køberen er, at personen aktivt skal sikre sig, at

alle aktiver overgår som f.eks. immaterielle aktiver.

Dermed bliver den selvstændige erhvervsdrivende på salgstidspunktet beskattet her og nu. Beskatningen

sker, under givne forudsætninger, med en foreløbig skat med 25 % ved at optimere i virksomhedsordningen.

Men de endelige likvider som den selvstændige erhvervsdrivende og ejeren bag holdingselskabet har til pri-

vat forbrug i sidste ende, er stort set det samme. Der henvises til beregningen jf. afsnit 6.4.1.

Ulempen ved den personlige virksomhed i forbindelse med salg af en virksomhed er efter min vurdering, at

køberne ikke forstår denne model, hvorfor de foretrækker at købe anparter i stedet.

Alt i alt er det min vurdering, at det bedste virksomhedsvalg i forbindelse med afviklingsfasen, er en person-

lig virksomhed.

8.6 Opsummering

I stort set alle udvalgte situationer, er det min vurdering, at det bedste virksomhedsvalg er en personlig virk-

somhed. De skattemæssige fordele er grundlaget for konklusionen, da de er yderst attraktive. Hertil skal det

bemærkes, at den store aftalefrihed helt klart er en fordel.

Der er kun en situation, hvor det efter min vurdering, er en ulempe at vælge en personlig virksomhed. Så-

fremt ejeren ønsker at modtage ekstern tilførsel af kapital via en investor, kan håndteringen virke besværlig.
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9 Empirisk undersøgelse af markedet

9.1 Indledning

Nærværende kapitel omhandler en empirisk undersøgelse af markedets valg af virksomhedsform, herunder

test af udvalgte hypoteser med henblik på teorien bag virksomhedsformer. Resultatet af de foretagne under-

søgelser analyseres og vurderes i tilknytning til afhandlingens problemformulering. Formålet er at afdække

flere tænkte faktorer.

I forbindelse med opgavens problemstilling har jeg fundet nedenstående delspørgsmål interessant til afdæk-

ning af afhandlingens problemstilling – omtalt temaer.

1. Hvilke faktorer lagde virksomhedsejere vægt på, ved valget af deres virksomhedsform?

2. Kender virksomhedsejere mulighederne i virksomhedsformerne?

3. Har virksomhedsejerne fået professionel rådgivning i forbindelse med valget af virksomhedsform?

4. Har udvalgte iværksættere valgt den rigtige virksomhedsform?

Til at afdække ovenstående temaer er der foretaget nedenstående 2 empiriske undersøgelser:

1. Spørgeskema udsendt til virksomhedsejere eller personer som overvejer at starte virksomhed

2. Udvidet interview med udvalgte respondenter fra ovenstående spørgeskema

Ved gennemgangen af de empiriske undersøgelser forsøges det at afdække de temaer under hver undersøgel-

se, hvor det er relevant. De nedenstående afsnit er opdelt efter hver empirisk undersøgelse og ender ud i en

opsamling i form af en delkonklusion.

9.2 Spørgeskema

9.2.1 Indledning

Det udsendte spørgeskema er udsendt gennem Facebook, Linkedin og amino.dk. Hvilket kan betyde at sva-

rene er præget af forholdsvis unge personer. Øvrig kildekritik er drøftet i afsnit 3.3.
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Spørgeskemaet er opbygget i 3 retninger, således respondenten modtager spørgsmål konkret til deres situati-

on. Herunder ses de 3 retninger:

1. Virksomhedsejere der har modtaget professionel rådgivning i forbindelse med deres virksomhedsvalg

2. Virksomhedsejere der ikke har modtaget professionel rådgivning i forbindelse med deres virksomheds-

valg

3. Iværksættere der påtænker at starte virksomhed

Spørgeskemaets retning nr. 1 & 2 er nøjagtigt ens, bortset fra, at de virksomhedsejere der har modtaget pro-

fessionel rådgivning har 2 spørgsmål mere i forbindelse med den rådgivning, de har modtaget. Spørgeske-

maets retning nr. 3 er tilpasset med tekster til iværksættere, som overvejer at starte virksomhed, men samme

pointer fra retningerne nr. 1 & 2 er bibeholdt.

Der er indhentet 115 svar fra perioden 3. september til 24. september. Det fulde spørgeskema kan ses som

bilag 6.

9.2.2 Respondenter som har eller har haft virksomhed

Størstedelen af alle der har eller har haft virksomheder (83 %) har nedenstående fordeling af virksomheds-

form. Denne er sammenholdt med markedet i 2011 jf. afsnit 4.

Virksomhedsform i spørgeskemaet Virksomhedsform i markedet

Enkeltmandsvirksomhed 52 % Enkeltmandsvirksomhed 51 %

I/S 5 % I/S 5 %

ApS 35 % ApS 26 %

A/S 6 % A/S 10 %

Andre former 2 % Andre former 8 %

Figur 24: Egen tilvirkning fra spørgeskema (se bilag 6) og afsnit 4

Fordelingen i markedet og blandt respondenterne i udsendt spørgeskema ligger stort set på samme niveau,

hvad angår virksomhedsformen. Det er derfor min vurdering, at svarene i undersøgelsen ikke kan være præ-

get af, at respondenterne har tendenser i den ene eller anden retning i virksomhedsformen.



69 af 121

Tema 1: Hvilke faktorer lagde virksomhedsejerne vægt på, i forbindelse med valget af virksomhedsform

Respondenterne har haft mulighed for at rate, hvor meget de nedenstående faktorer har betydet for deres valg

af virksomhedsform. Et svar på 1 betyder, at faktoren ikke betød noget for deres valg af virksomhedsform,

mens et svar på 5 betød alt.

Figur 25: Egen tilvirkning fra spørgeskema, se bilag 6

Det interessante i denne del af undersøgelsen er, at respondenterne der har eller har haft virksomhed stort set

ingen præference har til deres valg af virksomhedsform. Bortset for delspørgsmålet om de administrative

omkostninger, har størstedelen af alle valgt svarmulighed 1, hvilket betyder, at delspørgsmålet ikke betød

noget for dem. Dette giver en illustration af, at virksomhedsejerne enten ikke har sat sig ind i mulighederne,

eller ”bare” har valgt en virksomhedsform, de har hørt et eller andet om. Dette kan i værste fald betyde, at de

ikke har valgt den rigtige virksomhedsform.

Kigger vi på den generelle opfattelse af personlige virksomheder kontra kapitalselskaber, burde en af de fak-

torer der spillede en væsentlig rolle være begrænset hæftelse. 67 % af respondenterne svarer 1,2 og 3 til be-

grænset hæftelse, hvilket må betyde, at virksomhedsejerne ikke har lagt vægt på denne faktor.

En væsentlig forskel mellem de 2 virksomhedsformer er den skattemæssige behandling. Det var min antagel-

se ved udarbejdelsen af dette spørgeskema, at mange respondenter ville lægge vægt på de skattemæssige

fordele, der er ved personlige virksomheder. Kun 28 % vælger at svare 4 eller 5 til denne mulighed, hvilket

betyder, at denne faktor ej heller har været væsentlig for virksomhedsvalget.

Mod forventning har ingen af respondenterne lagt vægt på faktoren med muligheden for ikke at aflægge en

offentlig årsrapport i en personlig virksomhed. 75 % har valgt svarmulighed 1 eller 2, hvilket må betyde, at

dette ikke er en faktor virksomhedsejere lægger vægt på. Desuden er branchekutyme ej heller en vigtig fak-

tor. Dette går stærkt mod min egen forventning.
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Virksomhedsejere lægger i overvejende grad lægger vægt på de administrative omkostninger i forbindelse

med deres virksomhedsform. Herunder ses en figur over besvarelserne, som klart viser, at respondenterne

hælder mere til den ene side.

Figur 26: Egen tilvirkning fra spørgeskema, se bilag 6

Tema 2: Kender respondenterne mulighederne i de forskellige virksomhedsformer

For at teste om respondenterne kender mulighederne i de forskellige virksomhedsformer er der i spørgeske-

maet opsat 3 hypoteser. Spørgsmålet er opsat med et ledende spørgsmål, således de fleste burde svare det

korrekte svar. Respondenten skal dermed aktivt svare ud af det ledende spørgsmål – hvilket er gjort for at

skabe et endnu stærkere bevis i undersøgelsen.

Spørgsmål nummer 1: ”Tror du det er korrekt, at virksomhedsejere som driver deres forretning i virksom-

hedsordningen (enkeltmandsvirksomhed & I/S) har samme hæftelse på deres banklån som dem som driver

deres forretning i ApS?”

Som tidligere nævnt har tiderne ændret sig væsentlig, hvad banklån angår. Vi lever nu i et marked, hvor ban-

kerne gør alt for at få højere sikkerhed for deres udlån. Det medfører, at kapitalejeren som normalt har be-

grænset hæftelse igennem kapitalselskabet, nu har personlig hæftelse på det stiftede lån.

Derfor er det korrekte svar til spørgsmålet ”ja”, da kapitalejerne har samme hæftelse for deres banklån som

personlige virksomheder.

Hele 71 % af respondenterne svarer, at hypotesen er forkert – altså et nej. Det må i grove træk betyde, at

virksomhedsejerne ikke er klar over, at der er ens hæftelse på banklånene, uanset om lånet er oprettet i et

kapitalselskab eller en personlig virksomhed.
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Spørgsmål nummer 2: ”Tror du det er muligt, at opnå 100 % begrænset hæftelse ved anvendelsen af virk-

somhedsordningen som med et ApS?”.

Senere i afhandlingen bliver det vurderet, om der findes en anden virksomhedsform, hvor det er muligt at

kombinere det bedste fra 2 verdener. Altså hvor ejerne kan benytte sig af virksomhedsordningen og samtidig

have begrænset hæftelse. Virksomhedsformen hedder Partnerselskaber (P/S), som er gennemgået jf. kapitel

10.

Det korrekte svar på spørgsmålet er derfor et ”ja”, da det faktisk er muligt at kombinere det bedste fra begge

virksomhedsformer.

Med den høje tendens svarer 69 % at det ikke er muligt – altså et ”nej”. Samme procentsats beskriver yderli-

gere, at de ikke kender til virksomhedsformen P/S. Det var faktisk også min forventning, da selskabsformen

desværre ikke er så kendt i markedet, trods det at flere og flere typer erhverv overgår til denne mulighed.

Spørgsmål nummer 3: ”Tror du det er korrekt, at virksomhedsejere som driver deres forretning i virksom-

hedsordningen (enkeltmandsvirksomhed & I/S) kan opnå flere skattemæssige fordele end dem som driver

deres forretning i ApS?”

Det korrekte svar på dette spørgsmål må uden tvivl være ”ja”, som følge af tidligere gennemgåede emner.

Dette begrundes med muligheden for udligning af indkomsten, således der kan spares 15 % på topskatten

samt muligheden for indførelsen af privat gæld120. Samtidig skal det bemærkes, at det er muligt at låne til sit

privatforbrug jf. afsnit 6.3.15

I overvejede grad kender respondenterne desværre ikke denne mulighed. Hele 77 % svarer, at de ikke tror,

det er muligt at opnå skattemæssige fordele i private virksomheder frem for kapitalselskaber.

Tema 3: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsvalget

Kun 23 % af de adspurgte har modtaget professionel rådgivning i forbindelse med deres virksomhedsvalg.

Størstedelen med 48 % har valgt deres virksomhedsform med input fra egen søgning. Det er min antagelse,

at størstedelen af det materiale respondenterne dermed har fået til kendskab, er udviklet af professionelle

rådgivere i form af brochurer eller artikler på nettet.

Endnu mere interessant er det, at de personer som faktisk modtog professionel rådgivning i de fleste tilfælde

(73 %) anvendte en revisor som rådgiver. Det er ikke overraskende, men det interessante er, at 59 % ikke

modtog dokumentation i forbindelse med denne rådgivning. Dette betyder, at rådgiverne hverken har tænkt

120 Berørt under afsnit 6.3.12 og 6.3.15.
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flere scenarier af forløbet med virksomheden ind i deres rådgivning eller har regnet på personens særskilte

forhold – f.eks. privatøkonomien.

9.2.3 Respondenter som overvejer at starte virksomhed

I de næste afsnit bruges ordet iværksætter som et udtryk for en person som overvejer at starte en virksomhed.

Virksomhedsvalget, som iværksætterne påtænker at starte, ligner på visse punkter markedet, som er omtalt jf.

afsnit 9.2.2. 47 % ønsker at starte en enkeltmandsvirksomhed, 42 % ønsker at starte et ApS, mens de reste-

rende ønsker at starte virksomheder med andre virksomhedsformer.

Tema 1: Hvilke faktorer vil kommende virksomhedsejerne lægge vægt på, i forbindelse med valget af virk-

somhedsform

Respondenter der overvejer at starte – omtalt iværksættere, haft mulighed for at rate (1-5) hvilke faktorer,

som betyder meget for valget af deres kommende virksomhedsform121.

Det interessante i denne forbindelse er, at iværksættere i overvejende grad har præferencer for skattemæssige

fordele ved virksomhedsvalget. 53 % af alle iværksætterne har svaret 4 eller 5, hvilket betyder, at netop den-

ne faktor betyder meget for dem.

Ovenstående gør sig ligeledes gældende ved de administrative omkostninger. Illustrationen herunder viser

den klare tendens blandt iværksættere om, at netop de administrative omkostninger er i fokus.

Figur 27: Egen tilvirkning fra spørgeskema, se bilag 6

En anden væsentlig faktor for iværksættere er muligheden for at opnå finansiering. Vigtigheden for iværk-

sættere har en væsentlige højere rating i forhold til respondenter, som har eller har haft virksomhed.

121 Der henvises i øvrigt til afsnit 9.2.2.
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Tema 2: Kender respondenterne mulighederne i de forskellige virksomhedsformer

Iværksættere er blevet udsat for en række hypoteser for at teste, hvorledes iværksætterne kender muligheder-

ne for de forskellige virksomhedsformer122. Spørgsmålene er stillet på samme måde som tidligere.

Herunder sker en mindre analyse af de 3 små hypoteser.

Spørgsmål nummer 1: ”Tror du det er korrekt, at virksomhedsejere som driver deres forretning i virksom-

hedsordningen (enkeltmandsvirksomhed & I/S) har samme hæftelse på deres banklån som dem som driver

deres forretning i ApS?”

Det korrekte svar til spørgsmålet er ”ja” jf. tidligere afsnit.

Det interessante i denne sammenhæng er, at 63 % af iværksætterne svarer, at hypotesen er forkert – altså et

nej. Dette er en langt lavere procentandel i forhold til virksomhedsejere, som har eller har haft virksomhed,

da 71 % af dem svarede nej.

Det er ret interessant, at iværksættere umiddelbart kender mere til hæftelsen end personer, som sandsynligvis

allerede har underskrevet et banklån med personlig hæftelse. Spørgsmålet er så, om det er fordi, de reelt ikke

kender nok til emnet og svarer ud fra det ledende spørgsmål, eller mængden af svar fra personer, som over-

vejer at starte virksomhed, simpelthen er for lille. Uanset hvad, kan det konkluderes, at størstedelen ikke

kender den korrekte hæftelse på banklån.

Spørgsmål nummer 2: ”Tror du det er muligt, at opnå 100 % begrænset hæftelse ved anvendelsen af virk-

somhedsordningen som med et ApS?”.

Det korrekte svar på spørgsmålet er et ”ja” jf. tidligere afsnit.

Figur 28: Egen tilvirkning fra spørgeskema, se bilag 6

122 Der henvises i øvrigt til afsnit 9.2.2 for yderligere forklaring
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Med en svarprocent på 63 %, følger dette spørgsmål tendensen fra det første spørgsmål blandt iværksættere.

Der er langt flere iværksættere, der har svaret korrekt, end for personer som har eller har haft virksomhed.

Betyder det, at kommende iværksættere har sat sig bedre ind i tingene, eller er det, at mængden af svar fra

personer som overvejer at starte virksomhed simpelthen er for lille. Uanset hvad, kan det konkluderes, at

størstedelen ikke kender de korrekte facts.

Tillægsspørgsmålet og det rigtige svar, Partnerselskaberne, kender størstedelen af iværksætterne ligeledes

ikke – 58 % kender ikke virksomhedsformen.

Spørgsmål nummer 3: ”Tror du det er korrekt, at virksomhedsejere som driver deres forretning i virksom-

hedsordningen (enkeltmandsvirksomhed & I/S) kan opnå flere skattemæssige fordele end dem som driver

deres forretning i ApS?”

Det korrekte svar er ”ja” jf. tidligere afsnit.

I overvejede grad kender respondenterne desværre ikke denne mulighed. Hele 63 % svarer, at de ikke tror på

det er muligt at opnå skattemæssige fordele i private virksomheder frem for kapitalselskaber.

Tema 3: Rådgivning i forbindelse med virksomhedsvalget

Tendensen blandt iværksættere som overvejer at starte virksomhed er, at de i højere grad ønsker rådgivning

fra en professionel rådgiver i forbindelse med valget af virksomhedsform. Endvidere ønsker alle at den pro-

fessionelle rådgivning kommer fra en revisor.

Figur 29: Egen tilvirkning fra spørgeskema, se bilag 6
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9.2.4 Delkonklusion

Igennem denne undersøgelse er der fremkommet et par ganske interessante synspunkter. Det står klart, at

iværksættere som overvejer at starte virksomhed, har langt flere intentioner om at få professionel rådgivning

i forbindelse med valget af virksomhedsform, end virksomhedsejere der har eller har haft en virksomhed.

Interessant er det, at iværksætterne har flere præferencer i forbindelse med valget af deres virksomhedsform

end virksomhedsejere. Overraskende nok lægger iværksættere væsentlig mere vægt på de skattemæssige

forhold end virksomhedsejere. Der en mindre tendens til, at virksomhedsejere har haft mere fokus på be-

grænset hæftelse end iværksættere. Det er jo netop dette punkt, som staten forsøger at ændre ved indførelsen

af IVS123.

Det er min vurdering, at iværksættere der overvejer at starte virksomhed, har gode intentioner, men når virk-

somheden ruller ud, er det ikke et punkt, de har i fokus. Derfor ender de bare med at vælge et eller andet, da

de måske har fokus på selve forretningen.

9.3 Interviews med virksomhedsejere

Ved udsendelsen af ovennævnte spørgeskema havde respondenterne muligheden for at udfylde deres email-

adresse i tilfælde af, at jeg gerne måtte interviewe dem. På denne baggrund har jeg kontaktet 3 personer for

at høre mere om deres case.

Ved interviewet har der ikke været en fast række spørgsmål, som skulle følges kronologisk, men derimod et

åbent interview, hvor jeg havde få bullets, der skulle spørges ind til124.

9.3.1 Interview nummer 1 - Kåre

Dette spørgeskema blev delt i en gruppe på Facebook med navnet ”Iværksætter København”. Kåre, som jeg

senere kontaktede for et interview, skrev nedenstående kommentar i opslaget for spørgeskemaet:

”Tror langt de fleste "opgraderer" fra enkeltmands bix over ApS til a/s eller i/s til ApS osv., alt efter forhol-

dene - Det gjorde jeg i alle fald (også)” – Citat Kåre.

Kåre præsterede med ovenstående kommentar at fange min interesse, da dette direkte beskriver en mulig

tendens, som kan være direkte forkert at foretage for virksomhedsejerne. Herunder beskrives de væsentlige

punkter og essensen i interviewet, mens det fulde interview kan ses jf. bilag 8.

123 http://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskab
124 Opsætningen af interviewet kan ses jf. bilag 7.
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Kåre forklarer i interviewet, at han startede sin virksomhed som en personlig virksomhed, da det simpelthen

var det nemmeste, samtidig med at han ikke havde økonomien til at overholde kapitalkravet i et ApS. Kåre’s

eneste præference var derfor nemheden ved, at starte en personlig virksomhed.

Senere i forløbet finder han en partner, hvorfor de sammen vælger at omdanne til et I/S. Interessant er det, at

de senere vælger at omdanne deres virksomhed til et ApS efterfølgende. Kåre forklarer, at dette skyldes, at

de gerne ville holde deres privatøkonomi adskilt fra virksomhedens, altså for at blive lidt sikre i deres egen

privatøkonomi.

Virksomheden leverer ydelser indenfor IT, hvor de laver hjemmesider, leverer et stykke software eller giver

rådgivning. Til dette retter jeg spørgsmålet: ”Hvad sker der, hvis du laver en dårlig hjemmeside eller rådgiv-

ning?”. Kåre svarer: ”Der sker ikke så meget i virkeligheden. Jeg har aldrig været ude for det. Men jeg har

ingen forsikring mod sådan noget. Der værste som kan ske er, at kunden bliver sur og vil have pengene re-

tur…”. Kåre fortæller dog, at det kunne tænkes, at en kunde kunne miste omsætning, og dermed ville lægge

sag an mod ham. Efter min vurdering dækker en evt. forsikring dette - hvilket Kåre forklarer, de ikke har

tegnet. Endvidere forklarer han, at risikoen for at kunder kan sagsøge ham er lav, da han fraskriver sig en del

ansvar. Han kan ikke tage ansvaret for ydelserne, da programmeringen laves i et dynamisk miljø – som sker

centralt – som open source.

Interessant er Kåre’s case, da han fortæller, at hans revisor vidst nok var med til at rådgive ham til at omdan-

ne deres I/S til et ApS. Kåre husker ikke den nøjagtige rådgivning, men mener bestemt revisoren var blandt

rådgiverne.

Det er min vurdering, at Kåre har nogle huller i sin basale viden om virksomhedsvalg. Jeg spørgsmålstegn

ved, hvad rådgiveren har lavet i denne sammenhæng? Kåre har i sit virksomhedsvalg lagt meget vægt på

delingen af virksomhedens og sin private økonomi, hvilket jeg personligt mener, er den mindste faktor at

tænke på ved valget af virksomhedsform. Risikoen, som Kåre begynder at bruge som argument for virksom-

hedsvalget, er efter min vurdering stort set ikke eksisterende – slet ikke hvis han valgte at tegne en normal

driftsforsikring. Efter min vurdering kunne netop hans case være oplagt at smide i virksomhedsordningen

under forudsætning af de begrænsede informationer, jeg har om casen.
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9.3.2 Interview nummer 2 – Anita

Anita valgte i forbindelse med udfyldelse af mit spørgeskema at give tilladelse til, at jeg kunne kontakte

hende for et interview125.

Interviewet starter med spørgsmålet om, hvilken virksomhedsform Anita har valgt, og hvorfor hun netop har

valgt denne. Anita svarer: ”Jeg har et ApS, og det valgte jeg faktisk af flere forskellige grunde. En af grunde-

ne er begrænset hæftelse …”. Hertil supplerer Anita, at hun ikke har lyst til at sætte sin formue på spil. Det

interessante hertil er, hvor stor risiko Anita egentlig har i netop sin forretning. Anita forklarer igennem inter-

viewet, at hun arbejder med at rådgive og vejlede sine kunder om deres privatøkonomi. Hvilket også kan

indebære beregninger, som kunden kan tage med til et møde i banken i forbindelse med f.eks. et huslån.

Til dette bliver der spurgt: ”Hvis en af dine kunder får en dårlig behandling, hvad er det så lige, de kan gøre

ved din forretning?”. Hvortil Anita svarer: ”….Men får de nogle dårlige beregninger i forbindelse med om de

skal købe hus eller ej. Lige så vel som de kan lægge sag an mod banken, kan de jo også gøre det mod mig.

Jeg afholder mig dog fra at lave de store beregninger i den forbindelse. Jeg kan jo ikke gå ud og give dem

lån alligevel”. Hvilket er en interessant udtalelse – for hvad er hendes risiko egentlig?

Afslutningsvis i interviewet spørger jeg ind til, hvorledes Anita er bekendt med, at med personlige virksom-

heder kan ske væsentlig skatteoptimering specielt med henblik på pensionen. Dette er Anita ikke bekendt

med og fortæller, at det ikke har været væsentligt i hendes situation, da hun har en god pension.

Det er min vurdering at Anita har nogle huller i sin basale viden om virksomheder - blandt andet på nogle

helt grundlæggende termer, som Anita blandede sammen. Specielt udtalelsen om risiko var interessant. Jeg

er ikke enig i hendes vurdering af risikoen i forbindelse med hendes forretning. Risikoen er efter min vurde-

ring stort set ikke tilstede, og en evt. retssag vil efter min vurdering ikke kunne være rettet mod Anita, da hun

ikke giver lånet. I værste fald ville kunden kræve hendes honorar tilbage, hvilket uanset virksomhedsformen

ikke ville gøre virksomheden insolvent pga. beløbets størrelse. Anita modtog jf. spørgeskemaet professionel

rådgivning i forbindelse med valget af virksomhedsform.

9.3.3 Interview nummer 3 – Jesper

Jesper valgte i forbindelse med udfyldelse af mit spørgeskema at give tilladelse til, at jeg kunne kontakte

ham for et interview. De væsentlige punkter i interviewet kan ses jf. bilag 10, mens det fulde interview kan

ses jf. bilag 11.

125 Herunder beskrives de væsentlige punkter og essensen i interviewet, mens det fulde interview kan ses jf. bilag 9.
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9.3.4 Delkonklusion

Efter disse interviews står det klart, at de personer som er interviewet virkelig har ridser i lakken i forbindel-

se med deres virksomhedsvalg. Der er flere grundlæggende ting, som hverken personer med virksomhed

eller dem som planlægger at starte virksomhed, har styr på.

Det er interessant er, at spørgeskemaet giver en klar indikation af, at iværksættere som planlægger at starte

virksomhed har præferencer indenfor skattemæssige fordele. Modsat giver interviewet et andet indtryk af

dem, som allerede har startet op, hvor det har været begrænset hæftelse, som har været i fokus.

Tendensen blandt personer der starter op er, at de har langt større præferencer for indholdet af virksomheds-

valget, end dem som allerede er startet op. Modsat var præferencerne for indholdet af virksomhedsvalget

begrænsede for dem, som allerede havde startet virksomhed op. Kunne det tænkes, at virksomhedsejere har

de bedste intentioner i overvejelsesfasen, men når det hele skal gå op i højere enhed, har de fokus på selve

forretningen, hvorfor virksomhedsvalget bliver et eller andet nemt.

En ting de alle havde til fælles var deres manglende forståelse af risiko i forbindelse med begrænset hæftelse.

Personerne som er blevet interviewet forstår ikke, at den risiko de tror eksisterer i netop deres virksomhed,

ikke vil betyde en konkurs. I størstedelen af tilfældene er der udelukkende risiko for tilbagebetaling af hono-

raret, hvilket i begge virksomhedsformer ikke ville betyde en konkurs.

Mit indtryk efter disse interviews er, at de faktisk i de fleste tilfælde har rådført sig med revisorer eller andre

professionelle rådgivere. Alligevel er det min vurdering, under de givne forudsætninger med begrænset vi-

den, at de alle har valgt en forkert virksomhedsform. Alle de interviewede personer kunne med fordel have

valgt en personlig virksomhed – under de kendte givne forudsætninger.
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10 Andre løsninger?

10.1 Indledning

Efter spørgeskemaundersøgelsen står det klart, at respondenter der overvejer at stifte virksomhed, har den

største præference på de skattemæssige fordele ved valget af virksomhedsform. Derimod står det klart, at de

interviewede respondenter, der allerede har stiftet virksomhed, har haft deres præference på begrænset hæf-

telse. Det interessante er om det er muligt at kombinere det bedste fra 2 verdener. Kunne det tænkes, at der

findes andre virksomhedsformer, der kombinerer både de skattemæssige fordele fra en personlige virksom-

hed, men stadig opretholder den begrænsede hæftelse fra kapitalselskaber?

Deloitte har i deres folder om Partnerselskaber beskrevet, at virksomhedsejere nu kan få det bedste fra 2 ver-

dener126. Spørgsmålet er, om dette overhovedet kan lade sig gøre og i så fald hvordan?

De følgende afsnit omhandler en gennemgang af virksomhedsformen Partnerselskabet med henblik på, om

det er muligt at tage det bedste fra 2 verdener.

10.2 P/S

Virksomhedsformen Partnerselskab har eksisteret siden 1917, hvor den første danske aktieselskabslov blev

vedtaget, under navnet kommanditaktieselskab127 - senere relanceret som partnerselskaber.

Trods det, at selskabsformen i sig selv har eksisteret i årevis har selskabsformen ikke stor udbredelse i er-

hvervslivet endnu. I 2000 var der registreret 23 virksomheder, der anvendte selskabsformen128. De seneste år

er antallet af selskaber, der anvender selskabsformen steget radikalt, hvor der i oktober 2013 er registreret

461 virksomheder129. Til sammenligning er der registreret 38.598 aktieselskaber i oktober 2013, hvorfor det

kan konkluderes, at selskabsformen stadig ikke har fundet tilpasning i erhvervslivet.

Stigningen de seneste år skyldes hovedsageligt en præcisering af bemærkningerne til den nye selskabslov.

Præciseringen har betydet, at tidligere bekymringer i lovgivningen af selskabsformen nu ikke eksisterer, og

rådgivere kan nu stå inde for selskabsformen. Lovgivningen har løbende åbnet op for flere og flere brancher,

der må anvende selskabsformen, som f.eks. advokater der pr. 1/1-2008 fik muligheden for anvende selskabs-

formen partnerselskab130.

126 Deloitte : Partnerselskabet – En fleksibel selskabsform, side 2
127 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) – oktober 2010, side 2

128 Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl., side 23

129 I henhold til bilag 12
130 Lov nr. 520 af 6. juni 2007
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Hvad der er vigtigt at pointere er, at et partnerselskab minder meget om et kommanditistselskab, altså et K/S.

Forskellen ligger grundlæggende i hæftelsen som gør, at partnerselskaber skal følge selskabsloven mens

kommanditistselskabet skal følge reglerne for selvstændige erhvervsdrivende – hvilket ikke er nær så lovre-

gulerede som selskabsloven. Som følge af, at partnerselskaber skal følge selskabsloven giver dette markedet

en tryg mave fornemmelse af selskabsformen.

I henhold til afgrænsningen behandles partnerselskaber udelukkende hvor kommanditistaktionæren er en

person, og alle deltagere er bosiddende i Danmark.

I de efterfølgende afsnit gennemgås og analyseres de væsentlige juridiske krav, skattemæssige forhold samt

regnskabsmæssige regler. Hertil følger en oplistning af fordele og ulemper.

10.3 Juridiske krav

Definitionen på et Partnerselskab er efter SL § 5, nr. 21:

”Et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksom-

heder, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som

er fordelt på aktier, jf. kapitel 21.”.

Partnerselskaber var oprindeligt tiltænkt opstartsvirksomheder – som følge af de underskud, der ofte indtræf-

fer i opstartsperioden131. Nøjagtigt som K/S arbejder P/S med 2 slags ejerformer: en komplementar og en

kommanditist. Som senere beskrevet hæfter en komplementar med hele sin formue, og såfremt der er flere

komplementarer, hæfter de solidarisk. Derimod hæfter en kommanditist maksimalt med sin tegnede kapital.

Tankegangen med P/S var dermed, at ideskaberen skulle være en komplementar, mens investorer skulle være

kommanditister.

Partnerselskaber følger som sagt selskabsloven den sikrer kreditorerne på samme måde som andre kapitalsel-

skaber.

131 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) – oktober 2010, side 2
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10.3.1 Stiftelse af Partnerselskabet

Udgangspunktet er, at et partnerselskab stiftes på samme måde som et aktieselskab, dog med få yderligere

krav. De grundlæggende krav kan findes jf. afsnit 5.1.3, mens de væsentlige tilpasninger hertil er listet op

herunder132:

 Stiftelsesdokumentet skal på alle deltagere indeholde navn, bopæl og eventuelt CVR-nr.

 Herunder hvorvidt deltagerne skal foretage indskud samt størrelsen af et eventuelt indskud. Såfremt ka-

pitalen ikke er indskudt, skal de aftalte betingelser oplyses, og hvis indskuddet forefindes i andet end

kontanter, skal vurderingsberetning vedlægges.

 Vedtægterne skal indeholde de regler, der gælder for kommanditaktionærens indflydelse i selskabet,

herunder de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.

 Vedtægterne skal indeholde det retsforhold, der gør sig gældende mellem kommanditaktionærerne og

komplementarerne

 Partnerselskaber er som de eneste pligtige til at anvende ”kommanditaktieselskab”, ”partnerselskab”

eller forkortelsen P/S i deres navn.

10.3.2 Overførsler til ejer

Overførsler fra et P/S til kommanditaktionærer sker i al væsentlighed med nedenstående typer af overførsler.

Nøjagtigt som kapitalselskaber betragtes alle andre overførsler som ulovlige, og dermed kan ulovlige aktio-

nærlån ligeledes komme på tale i et partnerselskab133.

 Andel af overskud

 Vederlag

 Udbytte

 Kapitalnedsættelse

132 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) – oktober 2010, side 7
133 Afsnit 5.1.1 og 5.1.10
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Rent skattemæssigt sker andelen af overskud på samme vilkår som en personlig virksomhed, hvorfor der

henvises til afsnit 5.2.6. Det skal hertil bemærkes, at vederlag, udbytte og kapitalnedsættelse bliver betragtet

som en resultatandel, nøjagtig som en andel af overskud. For gennemgangen af den skattemæssige betragt-

ning og behandling henvises der til afsnit 10.4.

10.3.3 Hæftelse

Idéen med partnerselskabet er, at kun én af deltagerne hæfter personligt, nemlig komplementaren. Såfremt

der findes flere komplementarer, hæfter disse solidarisk med hele deres formue. De øvrige kommanditister

hæfter derfor maksimalt med deres tegnede kapital. Det interessante ved et P/S er, at komplementaren ikke

behøver at være en fysisk person, hvorfor det er muligt at indsætte et kapitalselskab som komplementar.

Komplementaren kan være kontrolleret/ejet af kommanditister 134, hvorfor det i praksis er muligt at oprette en

virksomhedsform med begrænset hæftelse. Dette kan gøres med nedenstående struktur:

Figur 30: Egen tilvirkning

10.3.4 Indbetaling af selskabskapital og tegningsregler

Selskabslovens regler om aktieselskaber med de nødvendige tilpasninger anvendelse på partnerselskaber jf.

SL § 358. Dette indebærer, at SL § 30-32 regulerer tegningen af selskabskapitalen, mens SL § 33-34 regule-

rer indbetalingen af selskabskapitalen135.

Partnerselskaber tegnes og regler for indbetaling sker derfor på samme måde som kapitalselskaber136.

134 Kovsted & Skovgård revision, http://www.kovsted.dk/partnerselskaber/

135 Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl., side 49
136 Jf. afsnit 5.1.4 & 5.1.6.
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Det betyder i praksis, at et partnerselskab på nuværende tidspunkt kan stiftes med 25 % af 500.000 kr. samt

80.000 kr.137 til komplementarselskabet, altså i alt 205.000 kr.

10.3.5 Ledelsesstruktur og generalforsamling

Partnerselskaber kan vælge mellem 2 ledelsesstrukturer:

 Bestyrelse og direktion

 Direktion og tilsynsråd

Er komplementaren en fysisk person, er det muligt at ansætte denne som direktør, dog skal direktionen være

underlagt bestyrelsen eller tilsynsrådet. Er komplementaren derimod en juridisk enhed, er det ikke muligt at

ansætte komplementaren som direktør.

Komplementaren skal være tillagt forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser jf. LEV § 2, stk. 2. Dette

kan gøres på flere måder, f.eks. ved at komplementaren er repræsenteret i selskabets ledelsesorgan, eller at

komplementaren har vetoret overfor ændringer i partnerselskabets vedtægter138.

10.3.6 Resultatfordeling

Resultatfordelingen for aktionærer i et P/S sker nøjagtigt som i et I/S, hvor den løbende indtjening sker som

følge af fordelingsbrøken, og ikke den endelige ejerbrøk. Der henvises derfor til afsnit 5.2.6. Det smarte ved

det er, at partnerne kan blive aflønnet efter præstationer i virksomheden i stedet for en fast ejerandel. Dermed

er det muligt og nemt at have en regulerende faktor hvert år.

Resultatfordelingen i komplementarselskabet sker på samme vilkår som i kapitalselskaber, hvorfor der hen-

vises til afsnit 5.1.7. Der sker altså først overførsel/beskatning den dag, hvor komplementarselskabet udlod-

der udbytte. Udbytter fra komplementarselskabet betragtes som de eneste udbytter som aktieindkomst, mod-

sat de udbytter fra partnerselskabet som betragtes som normalt vederlag.

10.3.7 Kapitaltab

Da partnerselskaber reguleres efter selskabsloven er reglerne om kapitaltab nøjagtig de samme som ved an-

dre kapitalselskaber. Punktet er berørt under afsnit 5.1.11.

137 Pr. 1/1-2014 nedsættes kravet til 50.000 kr.
138 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) – oktober 2010, side 4
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10.4 Skattemæssige forhold

Det interessante ved et P/S er, at selskabsformen ikke betragtes som et selvstændigt skatteobjekt139, hvorved

overskud beskattes ved den enkelte deltager. Det betyder, at beskatningen i partnerselskabet udelukkende

sker hos aktionærerne og komplementarerne. Beskatningen sker derfor ud fra de enkelte deltageres egen

skattemæssige status. Derfor er det muligt for aktionæren at blive betragtet som en selvstændig erhvervsdri-

vende og dermed anvende de attraktive skatteregler efter virksomhedsordningen. Som følge af konklusionen

om, at virksomhedsordningen er det bedste skattemæssige valg, gennemgår afhandlingen udelukkende denne

model. Det skal i denne sammenhæng bemærkes at såfremt der er et overvæld af deltager fra udlandet, kan

SKAT betragte partnerselskabet for et kapitalselskab140.

Udover gennemgangen af virksomhedsordningen jf. afsnit 6.3 indeholder de næste afsnit enkelte særregler

og væsentlige pointer i forbindelse med anvendelsen af virksomhedsordningen i et P/S.

10.4.1 Opgørelse af indkomst

Da partnerselskabet ikke betragtes som et skatteobjekt, beskattes ejerne alene af deres andel af overskud, og

ikke på baggrund af udbetalingerne fra selskabet. Udbetalinger i form af vederlag eller udbytte til aktionæ-

rerne er derfor uden betydning for selve indkomsten141.

Det væsentlige i opgørelsen i det skattepligtige resultat er derfor, hvorledes fordelingen skal ske efter forde-

lingsbrøken, som er gennemgået jf. afsnit 5.2.6.

Beskatningen sker derefter i henhold til hævningerne, som er gennemgået jf. afsnit 6.3.16. Modellen ser så-

ledes ud:

Virksomhedens overskud – årets hævninger

1- skatteprocenten

Figur 31: Egen tilvirkning

Hævningerne i et P/S er modsat en normal virksomhedsordning både vederlag, kapitalindkomst og udbytte.

10.4.2 Fradragskonto

En kommanditist skal hvert år opgøre en fradragskonto, som skal sikre, at kommanditisten ikke fratrækker et

større beløb i indkomsten, end hvad kommanditisten hæfter for i partnerselskabet142. Det betyder, at kom-

manditisten ikke kan få fradrag i den skattepligtige indkomst, såfremt saldoen er negativ. Reglerne om fra-

139 Kovsted & Skovgård revision, http://www.kovsted.dk/partnerselskaber/

140 SEL § 2, c

141 Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl., side 86
142 Ligningsvejledningen C.C.3.3.4
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dragskontoen er ikke hjemlet ved lov, men findes i ligningsrådets anvisning herom, som senere er påtrykt i

TSS-cirkulære 1990-1 og JV 2012-1, C.C.3.3.4.

Det er i nedenstående figur illustreret, hvad der skal medgå og fratrækkes i opgørelsen af fradragskontoen143.

Herefter skal fradragskontoen opgøres hvert år, hvor ultimosaldoen fra året før danner grundlaget for primo-

saldoen året efter.

Medtages Fratrækkes

+ Ansvarlig indskudskapital eller købesum

+ Overtagne aktier

+ Selvskyldnerkaution144

+ Overskudsandel før afskrivninger i P/S, inklusiv

avancer ved salg af afskrivningsberettigede aktiver

+ Andre avancer

- Underskudsandel i P/S

- Skattemæssige afskrivninger

- Forlodsafskrivninger

- Formuetab / ikke fradragsberettigede om-

kostninger

Hævninger

Figur 32: Egen tilvirkning med udgangspunkt i ligningsvejledningen C.C.3.3.4

Er fradragssaldoen negativ, kan der som udgangspunkt ikke foretages skattemæssige afskrivninger. Driftsun-

derskud og skattemæssige afskrivninger der ikke er udnyttet, som følge af negativ fradragskonto, kan fra-

trækkes uden tidsbegrænsning i en senere positiv saldo. Saldoen kan udelukkende hæves til positiv ved en

positiv indtjening.

10.4.3 Ændringer i ejerkredsen

Sker der ind- og udtræden af ejere i partnerkredsen i et P/S, giver dette anledning til noget mere papirarbejde

end i et kapitalselskab.

En indtræden i et kapitalselskab vil ofte være et salg fra kapitalejer 1 til kapitalejer 2, hvilket ikke vil påvirke

kapitalselskabet eller de øvrige ejere. Salget vil udelukkende påvirke kapitalejer 1’s personlige selvangivelse,

da personen nu har haft en afståelse af nogle unoterede aktier. En indtræden i et kapitalselskab kan også ske

gennem en kapitalforhøjelse, hvilket ej heller vil påvirke kapitalejernes personlige selvangivelse – forudsat at

transaktionen sker på markedsvilkår.

Et partnerselskab er opbygget anderledes, og vil blive behandlet nøjagtigt som et interessentskab145, hvor

ejerne ejer en andel af hvert aktiv og passiv i virksomheden. Ved en udvidelse i ejerkredsen sker der en af-

ståelse ideelle andel af hvert aktiv og passiv for hver af de nuværende ejere, mens den nye partner har en

tilgang. Administrativt betyder det en større opgave at holde styr på hvert aktiv.

143 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_3_3_4.htm

144 Kræver særskilte forhold er overholdt
145 Afsnit 5.2.6
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Sker der udelukkende handel med aktierne fra en ejer til en anden, skal der ikke udarbejdes samme mængde

papirarbejde. Det vil sige, at når der ikke sker ændringer i ejerkredsen vil der ikke ske delsalg af aktiver ved

de øvrige ejere, da køberen udelukkende overtager sælgerens aktiver.

Det er muligt at lave en ejerstruktur, som løser problemstillingen relativt nemt, selvom der ikke er fundet en

køber til en af aktierne fra den udtrædende ejer. Hvis ejerne ved stiftelse af partnerselskabet har overvejet,

hvor mange partnere de ønsker i virksomheden, er det muligt at have en virksomhed, hvis eneste formål er at

besidde ”tomme” partnerandele. Fratræder en partner, opkøber selskabet denne andel, og når den rigtige

partner er fundet, sælger selskabet denne andel til den nye partner. På den måde er det muligt at undgå de

besværlige opgørelser, hvor hvert aktiv og passiv skal afstås. Ejerstrukturen er illustreret herunder, hvor det

er tiltænkt, at der skal være 4 partnere, men hvor ejerene ikke har fundet den sidste rigtige partner. Selskabet

”Ind- og udtræden selskab ApS” er derfor et selskab, ejerne ejer sammen, som indeholder en P/S andel, som

bare venter på at blive solgt til en ny partner.

Figur 33: Egen tilvirkning

Modellen herover ændrer ikke andelen af de nuværende partnere løbende indtjening, trods de samlet kun ejer

75 % af partnerselskabet. Der er mulighed for enten at udbetale udbytte fra ”ind- og udtræden selskabs ApS”

til ejerene som aktieudbytte. Alternativt kan fordelingsbrøken, laves således at ”ind- og udtræden selskabs

ApS” ikke modtager overskudsandel, hvorfor hele overskuddet går til ejerne.

10.5 Regnskabsmæssige regler

Som følge af, at partnerselskaber følger reglerne for kapitalselskaber, har partnerselskaber pligt til at aflægge

årsregnskaber i lighed med kapitalselskaber146. Dette betyder, at virksomheden skal aflægge en årsrapport og

indsende den til Erhvervsstyrelsen jf. afsnit 7.1.

146 Erhvervsstyrelsen, Vejledning om Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) – oktober 2010, side 3
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Det skal hertil bemærkes, at ejernes enkelte virksomhedsordninger ikke skal indsendes til myndighederne.

Ved indsendelse til Erhvervsstyrelsen er der altså kun tale om årsrapporterne i partnerselskabet og komple-

mentarselskabet.

10.6 Fordele og ulemper

I grove træk har partnerselskabsformen flere fordele end ulemper i forhold til personselskaber og kapitalsel-

skaber, hvilket er forsøgt illustreret herunder. Listen er ikke udtømmende.

Fordele ved et P/S

+ Selskabet er underlagt en velkendt lovreguleret lov – selskabsformen, modsat personselskaber

+ Deltagerne har begrænset hæftelse på samme måde som et kapitalselskab, modsat personselskaber

+ Deltagerne kan anvende reglerne om virksomhedsordninger147 modsat kapitalselskaber

+ Aftalefrihed mellem kommanditistaktionærerne hvilket medfører muligheden en nem skævdeling af det løbende

resultat efter udført arbejde, modsat kapitalselskaber

Ulemper ved et P/S

- Høj stiftelseskapital på 500.000 kr. i partnerselskabet og 80.000 kr. i komplementarselskabet. Kan dog indbetales

nu med 205.000 kr.148 modsat personselskaber

- Mindre kendt selskabsform i markedet modsat kapitalselskaber

- Kræver arbejde ved ind- og udtræden i partnerkredsen i forhold til kapitalselskaber

Figur 34: Egen tilvirkning

10.7 Delkonklusion

Der er ingen tvivl om, at partnerselskaber er en yderst attraktiv selskabsform. Selskabsformen gør det muligt

at tage det bedste fra 2 verdener, hvor ejerne både kan anvende de fordelagtige skatteregler fra personlige

virksomheder og stadig have begrænset hæftelse. Det er i et partnerselskab altså muligt at tage alle fordelene

ved personlig beskatning som f.eks. skatteoptimering og indskydelse af privat gæld.

Det er min vurdering, at denne selskabsform burde blive benyttet i større grad, da den uden sammenligning

er unik i forhold til de muligheder, der eksisterer i dag. Samtidig er det min vurdering at markedet er langt

mere positivt over denne forholdsvis nye selskabsform, hvorfor jeg tror den på sigt vil finde tilpasning i be-

stemte erhverv.

147 Yderligere gennemgang af fordelene ved anvendelse af virksomhedsordningen kan ses jf. afsnit 6.3.18.
148 Beregning kan ses jf. afsnit 10.3.4.
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11 Konklusion

Udgangspunktet med afhandlingen har været at undersøge, hvilken virksomhedsform der er den bedste for

iværksættere, set ud fra et perspektiv af udvalgte faser i en virksomheds livscyklus. Det interessante ved

problemstillingen var ligeledes, om iværksætterne valgte den mest optimale virksomhedsform ud fra en rati-

onel tankegang, hvor der tages flere faktorer med i valget.

For at analysere problemstillingen har det været nødvendigt at se på de overordnede juridiske-, skattemæssi-

ge- og regnskabsmæssige forhold. Rent juridisk er der som udgangspunkt aftalefrihed i dansk selskabsret,

hvorfor det står iværksættere frit for, hvilken virksomhedsform de ønsker at drive virksomhed i. Afhandlin-

gen har været afgrænset til at fokusere på 2 bestemte virksomhedsformer – anpartsselskaber med en hol-

dingstruktur og personlige virksomheder beskattet efter virksomhedsordningen. Uanset hvilken type virk-

somhed der vælges, er den grundlæggende forskel imellem formerne, hvorledes ejerne hæfter overfor kredi-

tor. Hos selvstændige erhvervsdrivende hæfter ejeren personligt med alle sine personlige aktiver, mens kapi-

talejere som udgangspunkt udelukkende hæfter med den indskudte kapital. Aftalefriheden gør stiftelsen af

personlige virksomheder mere lempelig, oprettelsen kan ske uden udarbejdelse af formelle dokumenter og

uden likvide midler. Hvor reglerne i et kapitalselskab er mere strenge, som følge af kreditorbeskyttelsen, og

kræver på nuværende tidspunkt minimum en bunden kapital på 80.000 kr. at stifte.

Spørgsmålet om hæftelsen er samtidig et af grundelementerne i skatteretten, hvor kapitalselskaber betragtes

som et selvstændigt skatteobjekt, mens personlige virksomheder anses for skattemæssige transparente. Kapi-

talselskaber beskattes dermed inde i selve virksomheden, og beskatning hos kapitalejeren sker først ved over-

førsler fra selskabet i form af udbytte eller løn, hvilket gør de skattemæssige muligheder for skatteplanlæg-

ning og optimering begrænsede. Ved personlige virksomheder beskattes indkomsten derimod personligt hos

ejerene bag, hvilket gør mulighederne gennem virksomhedsordningen attraktive for skatteoptimering og

planlægning.

Rent regnskabsmæssigt er der få vigtige pointer i forbindelse med de to virksomhedsformer. Kapitalselska-

ber skal ved lov offentliggøre deres årsrapporter, således alle interessenter kan følge med i udviklingen, mens

personlige virksomheders regnskab ikke skal offentliggøres. Herudover er reglerne mere lempelige i person-

lige virksomheder i forbindelse med indregning og opgørelse af det regnskabsmæssige resultat.

Det er i afhandlingen undersøgt, hvilke parametre iværksættere lægger vægt på i forbindelse med deres virk-

somhedsvalg. Det interessante i denne sammenhæng var, at iværksættere som har eller har haft virksomhed,

stort set ingen præferencer havde overfor valget af virksomhedsform. Derimod har iværksættere som plan-

lægger at starte virksomhed op flere og klare præferencer i forbindelse med virksomhedsvalget, primært på

de skattemæssige fordele. Ved udførsel af interviews med virksomhedsejere med kapitalselskaber blev det

klart, at deres præference er begrænset hæftelse.
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I undersøgelsen blev det klart, at iværksættere ikke kender de grundlæggende principper bag virksomheds-

formerne tilstrækkeligt. Både under interviews og igennem spørgeskemaer blev det klart, at der var store

huller i deres forståelse af principperne. Helt overraskende kendte iværksætterne ikke deres reelle driftsrisiko

i virksomheden, hvilket er et problem. Herunder kendte de fleste ikke til, at der ofte opstår samme hæftelse

for banklånet i et kapitalselskab som i en personlig virksomhed – altså personligt.

Ved udførelse af interviews er det min vurdering, ud fra de givne forudsætninger, at udvalgte virksomheds-

ejere ikke har valgt den korrekte virksomhedsform, trods gode overvejelser. Det kan derfor konkluderes, at

iværksætterne har de bedste intentioner ved planlægningen af deres virksomhed, men når virksomheden rul-

ler ud, er valget af virksomhedsform ikke et punkt, de har i fokus. Derfor ender valget tilfældigt, da de har

fokus på selve forretningen. Det er derfor min vurdering, at iværksættere grundlæggende ikke vælger deres

virksomhedsform rationelt.

Ovenstående giver anledning til hovedspørgsmålet, hvilken virksomhedsform der egentlig er den bedste set

ud fra et perspektiv af udvalgte faser i en virksomheds livscyklus. Ud fra en vurdering af de faser som en

virksomhed ofte gennemgår; opstartsfasen, vækstfasen, tilførsel af ekstern kapital og afviklingsfasen.

Valget af virksomhedsform afhænger af mange forskellige faktorer indenfor juridiske- og skattemæssige

forhold samt regnskabsmæssige regler. Valget kan derfor være en kompleks opgave, hvor ejerens præferen-

cer spiller en væsentlig rolle.

Ud fra de i afhandlingen givne forudsætninger er der ingen tvivl om, at det bedste virksomhedsvalg i en op-

startsfase er en personlig virksomhed. Grundlaget er hovedsageligt de skattemæssige fordele og mindre ad-

ministrative byrder både skattemæssigt, juridisk og i forhold til de regnskabsmæssige regler.

Vækstfasen i en virksomhed er ofte præget af underskud, og udviklingen foregår ofte i et meget dynamisk

miljø, hvilket gør de skattemæssige fordele enormt fordelagtige. Samtidig opstår behovet for mere fleksible

og lempelige regler som f.eks. gør skævdeling af det løbende resultat en attraktiv løsning. Det er derfor min

vurdering, at det bedste virksomhedsvalg i opstartsfasen er en personlig virksomhed.

Når en virksomhed har brug for tilførsel af ekstern kapital, kan det ske enten via lån eller en investor. Sker

lånet fra ejeren bag, er den bedste virksomhedsform helt klart en personlig virksomhed som følge af de skat-

temæssige muligheder, hvis lånet går tabt. Sker lånet derimod fra en bank, afhænger valget af, om hæftelsen

påhviler ejeren personligt eller kapitalselskabet. Hæfter ejeren personligt, er det bedst at vælge en personlig

virksomhed som følge af de skattemæssige fordele. Ved tilførsel fra en ekstern investor er det min vurdering,

at det bedste valg er et kapitalselskab, som følge af enkeltheden i en kapitalforhøjelse, samt at denne kapital-

forhøjelse ikke medfører skat hos de nuværende ejere.
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Ved afviklingen af en virksomhed er der flere faktorer at tage højde for. Ønsker virksomhedsejeren frivilligt

at lukke sin virksomhed, er det bedste virksomhedsvalg efter min vurdering en personlig virksomhed. Det

skyldes hovedsageligt enkeltheden i processen. Ved afvikling af virksomheden som følge af et salg, er der

både fordele og ulemper ved valget af virksomhedsformen. Hovedsageligt handler det om, om køberen øn-

sker at købe en anpart eller alle aktiver og passiver. Ofte vil købere hellere købe en anpart end alle aktiver og

passiver, hvilket taler for et kapitalselskab. Til gengæld kan der være skattemæssige fordele for både køber

og sælger, såfremt sælger driver sin virksomhed i personligt regi.

Sidste aspekt i virksomhedens livcyklus må være de samlede likvider, som tilfalder iværksætteren efter skat.

De skattemæssige muligheder i virksomhedsordningen giver store fordele i forhold til kapitalselskaber, hvor-

for denne model bør overvejes ved opstart. Hæftelsen kan tale imod valget af virksomhedsformen.

Som følge af de mange forudsætninger kan det være vanskeligt at vurdere, hvorvidt en virksomhedsejer har

valgt den rigtige virksomhedsform. Det er helt klart min vurdering, at der er rigtig mange forhold, som taler

for en personlig virksomhed, hvorfor denne efter min vurdering er det bedste valg. Det eneste som taler imod

er, hvis virksomheden har en stor risiko forbundet med driften, eller såfremt virksomhedsejeren ønsker en

ekstern investor med i projektet. Afslutningsvis bør det overvejes, om virksomheden skal sælges eller om

ejeren ønsker at leve af virksomheden.

Konklusionen er derfor, at valget af virksomhedsform kræver en individuel vurdering af virksomhedens for-

ventning og ejerens hensigter – hvorved der skal medtages mange faktorer.
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12 Perspektivering

Med udgangspunkt i afhandlingens resultat kunne det fra et samfundsmæssigt synspunkt være interessant at

vurdere, om de informationer som iværksætterne modtager, er tilstrækkelige. Spørgsmålet er, om problem-

stillingen opstår ved iværksætterne eller det faktisk er rådgiverne, som ikke har kompetencer nok til at rådgi-

ve iværksættere korrekt. Det kunne derfor være spændende fremadrettet at undersøge flere rådgivere med

henblik på hvilken type virksomhedsstruktur, de vil anbefale, med en åbenlys case.

Uanset hvor fejlen i informationer opstår, burde Staten lave flere oplysningskampagner der sikrer, at iværk-

sættere vælger den rigtige virksomhedsstruktur.

I forbindelse med Folketingets fokus på iværksætteri opstår der pr. 1/1-2014 muligheden for en selskabsform

kaldet Iværksætterselskaber, forkortet IVS. Selskabsformen opstår, da Folketinget mener, at for få starter

virksomhed op, da det er for dyrt at stifte et ApS. Men hvorfor skulle det være et problem? Afhandlingen

beskriver, at personlige virksomheder ofte er det mest optimale, samtidig med at seriøse iværksættere burde

kunne skabe en selskabskapital som pr. ovenstående dato falder til 50.000 kr.

Det interessante i sammenhængen med indførelsen af selskabsformen er, om selskabsformen reelt kommer

til at skabe mere vækst? Selskabsformen ligner kapitalselskaber, hvorfor den skattemæssige behandling sker

inde i selskabet – hvilket ikke giver iværksættere den attraktive skattefordel fra personlige virksomheder.

Alternativt burde Staten udarbejde endnu en selskabsform i lighed med P/S, med et langt mindre kapitalkrav.

Det burde være en langt mere attraktiv løsning både for iværksætteren og samfundet – da det forhåbentlig vil

skabe flere iværksættere og på sigt mere vækst.
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14 Bilagsoversigt

14.1 Bilag 1: Oversigt over virksomhedsformer

Nedenstående bilag er hentet fra Danmarks Statistik og indeholder statistik over virksomhedsformer pr. 2011

i Danmark.
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14.2 Bilag 2: Beregning af skattepligtig indkomst (PSL vs. VSO)

Nedenstående eksempel, som er anvendt i opgaven, er udarbejdet meget simpelt. Beregningen er udarbejdet

for at vise forskellen i betalbar skat mellem PSL og VSO. Bemærk, eksemplet tager ikke højde for effekten

af indskudskontoen mv. Overskuddet er desuden i dette eksempel det samme som privat hævet. Eksemplet er

udelukkende lavet for at vise forskellen i grove træk – med henblik på renter.

Forudsætningerne er de samme i begge beskatningsmåder. Ugift person som er medlem af folkekirken i

2012. Der er anvendt en gennemsnitlig kommuneskat på 24,9%.

1. Fuld beregning af PSL

Personlig indkomst

Overskud af virksomhed før renter 500.000

AM-bidrag (8% af personlig indkomst, her overskuddet) (40.000)

460.000

Kapitalindkomst

Renter i virksomhed (50.000)

(50.000)

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelses fradrag (14.100)

(14.100)

Skattepligtig indkomst 395.900

Beregning af skatten

Beregning af kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 395.900

Personfradrag (42.900)

Beregningsgrundlag 353.000

32,79% heraf (1) 115.749
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Beregning af bundskat

Personlig indkomst 460.000

Personfradrag (42.900)

Beregningsgrundlag 417.100

4,64% heraf (2) 19.353

Beregning af topskat

Personlig indkomst 460.000

Personfradrag (389.900)

Beregningsgrundlag 70.100

15% heraf (3) 10.515

Betalbar skat i alt

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat (1) 115.749

Bundskat (2) 19.353

Topskat (3) 10.515

AM-bidrag (8% af personlig indkomst) 40.000

I alt 185.617
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2. Fuld beregning af VSO

Personlig indkomst

Overskud af virksomhed efter renter (500.000 – 50.000) 450.000

AM-bidrag (8% af personlig indkomst, her overskuddet) (36.000)

414.000

Kapitalindkomst

Renter i virksomhed 0

0

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelses fradrag (14.100)

(14.100)

Skattepligtig indkomst 399.900

Beregning af skatten

Beregning af kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 399.900

Personfradrag (42.900)

Beregningsgrundlag 357.000

32,79% heraf (1) 117.060

Beregning af bundskat

Personlig indkomst 414.000

Personfradrag (42.900)

Beregningsgrundlag 371.100

4,64% heraf (2) 17.219
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Beregning af topskat

Personlig indkomst 414.000

Personfradrag (389.900)

Beregningsgrundlag 24.100

15% heraf (3) 3.615

Betalbar skat i alt

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat (1) 117.060

Bundskat (2) 17.219

Topskat (3) 3.615

AM-bidrag (8% af personlig indkomst) 36.000

I alt 173.894
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14.3 Bilag 3: Køb af sommerhus ved lån

Nedenstående model viser både virksomhedens og den selvstændige erhvervsdrivendes aktiver og passiver.

Begge indeholder før og efter.

Virksomheden tager i nedenstående eksempel overskuds likviditeten på 1.700 t.kr. og låser i banken. Heref-

ter oprettes et lån på 1.000 t.kr. privat til køb af sommerhus.

Virksomhed Privat

Før Før

Aktiver Passiver

Debitorer 250 Kapitalkonto 2.400

Varelager 400 Kreditorer 150

Bank 2.000 Anden gæld 100

I alt 2.650 I alt 2.650

Aktiver Passiver

Hus 2.000 Formue 1.350

Bil 300 Huslån 1.000

Bank 50

I alt 2.350 I alt 2.350

Efter Efter

Aktiver Passiver

Debitorer 250 Kapitalkonto 2.400

Varelager 400 Kreditorer 150

Bank 300 Anden gæld 100

Bank 1.700

I alt 2.650 I alt 2.650

Aktiver Passiver

Hus 2.000 Formue 1.350

Sommerhus 1.000 Huslån 1.000

Bil 300 Lån 1.000

Bank 50

I alt 3.350 I alt 3.350

Egen tilvirkning
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14.4 Bilag 4: Beregninger til virksomhedsskatteordning

Opgørelse af beregningsgrundlaget:

Beregning af kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat

Skattepligtig indkomst 395.800

Personfradrag (42.900)

Beregningsgrundlag 352.900

32,79% heraf (1) 115.716

Beregning af bundskat

Personlig indkomst (uden kapitalindkomst. Dvs + 20.000) 409.900

Personfradrag (42.900)

Beregningsgrundlag 367.000

4,64% heraf (2) 17.029

Beregning af topskat

Personlig indkomst 389.900

Personfradrag (389.900)

Beregningsgrundlag 0

15% heraf (3) 0

Betalbar skat i alt

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat (1) 115.716

Bundskat (2) 17.029

Topskat (3) 0

Virksomhedsskat 389.049

AM-bidrag (8% af personlig indkomst) 33.904

I alt 555.698

Egen tilvirkning
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14.5 Bilag 5: Betalbar skat

Nedenstående viser, hvorledes likvide midler efter, skat stort set er ens ved ejerne uanset om virksomheds-

formen er et personselskab eller kapitalselskab - såfremt der ikke er sket optimering i virksomhedsskatteord-

ningen.

I kapitalselskaber bliver selskabet først beskattet med 25%, hvorefter der enten sker beskatning som person-

lig indkomst af løn eller aktieindkomst af udbytte. Herunder forsøges det at vise et meget forenklet eksempel

på den endelige beskatning i henholdsvis kapitalselskaber og personlige virksomheder. I eksemplet over

kapitalselskaber tages der ikke højde for lavere skatteprocent af de første 48 t.kr., som udtrækkes i udbytte,

og samtidig anvendes en gennemsnitlige marginal skatteprocent. I personlige virksomheder bruges den

samme gennemsnitlige marginale skatteprocent, men der tages ikke højde for de øvrige optimeringsmulighe-

der i virksomhedsordningen. Eksemplet er udelukkende udarbejdet for at vise forskellen, der er på de penge,

som ejeren ender med at have (til privatforbrug) efter betalte skatter i en virksomhedsstruktur på kapitalsel-

skaber og personlige virksomheder.

Kapitalselskab Personlig virksomhed

Overskud i virksomhed 100

25% beskatning i virksomheden (25)

Overskud efter skat i virksomheden 75

42% beskatning af udbytte, personligt (32)

Likvider til privatforbrug 43

Overskud/hævning i virksomhed 100

56% personlig beskatning (56)

Likvider til privatforbrug 44

Egen tilvirkning

Som det ses i ovenstående forenklede eksempel, er der ikke ret stor forskel på de endelige likvider til privat-

forbrug, såfremt der ikke er sket optimering i virksomhedsordningen.
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14.6 Bilag 6: Spørgeskema

Spørgeskemaet er opbygget i 3 retninger, således respondenten modtager spørgsmål konkret til deres situati-

on. Herunder ses de 3 retninger:

1. Virksomhedsejere der har modtaget professionel rådgivning i forbindelse med deres virksomhedsvalg

2. Virksomhedsejere der ikke har modtaget professionel rådgivning i forbindelse med deres virksomheds-

valg

3. Iværksættere der påtænker at starte virksomhed

Spørgeskemaets retning nr. 1&2 er nøjagtigt ens, bortset fra at de virksomhedsejere der har modtaget profes-

sionel rådgivning har 2 spørgsmål mere i forbindelse med den rådgivning, de har modtaget. Derimod er

spørgeskemaets retning nr. 3 tilpasset med tekster til iværksættere, som overvejer at starte virksomhed, men

samme pointer fra retningerne nr. 1&2 er bibeholdt.

Herunder er spørgeskemaerne illustreret, retning 1&2 er de samme og retning 2 indeholder ekstra spørgsmål

angivet i tabellen med teksten ”for dem som har valgt professionel rådgivning”.

Udover spørgeskemaet modtager alle en mulighed for at indtaste deres mailadresse som det sidste spørgsmål.

Spørgsmålet er, om respondenten accepterer at jeg kontakter dem for yderligere interview.

1. Er du eller har du været virksomhedsejer?

Hjælp: Gælder former som f.eks: Enkeltmandsvirksomhed,

I/S, ApS, A/S

Ja

Nej

For dem som har eller har haft virksomhed (1+2)

2. Hvilken virksomhedsform er din virksomhed?

Hjælp: Hvis du har flere virksomheder, vælg den seneste

Enkeltmandsvirksomhed

I/S

ApS

A/S

Andre former
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3. Hvordan valgte du din virksomhedsform?

Hjælp:Gennem …

Professionel rådgivning

Rådgivning fra andre

Egen søgning

Kutyme

OBS: Professionel rådgivning aktivere spørgeskemaretning

2, som dermed indeholder 3 spørgsmål mere.

4. Hvad var de vigtigste parametre for dig ved valget af virk-

somhedsform?

Rate nedenstående efter, hvilke parametre der var vigtigst for

dig ved valget af virksomhedsformen. 1: betød intet, 5: betød

alt.

Skattemæssige fordele (1 - 5)

Begrænset hæftelse (1 - 5)

Signalværdien af virksomhedsformen (1 - 5)

De administrative omkostninger (1 - 5)

Muligheden for ikke at offentliggøre årsrapporten (1 - 5)

Branchekutyme (1 - 5)

Finansieringsmuligheder (1 - 5)
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5. Har du nogensinde efterfølgende overvejet om virksomheds-

formen var den bedste for dig?

Ja

Nej

6. Hvis du skulle starte virksomhed i dag, ville du så vælge den

samme virksomhedsform?

Ja

Nej

7. Tror du det er korrekt, at virksomhedsejere som driver deres
forretning i virksomhedsordningen (enkeltmandsvirksomhed
& I/S) har samme hæftelse på deres banklån som dem som
driver deres forretning i ApS?
Hjælp: Er du enig i ovenstående hypotese

Ja

Nej

8. Tror du det er muligt, at opnå 100% begrænset hæftelse ved
anvendelsen af virksomhedsordningen som med et ApS?
Hjælp: Er du enig i ovenstående hypotese

Ja

Nej

9. Kender du til virksomhedsformen P/S - kaldet partnerselska-
ber?

Ja

Nej
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10. Tror du det er korrekt, at virksomhedsejere som driver deres
forretning i virksomhedsordningen (enkeltmandsvirksomhed
& I/S) kan opnå flere skattemæssige fordele end dem som
driver deres forretning i ApS?

Hjælp: Er du enig i ovenstående hypotese

Ja

Nej

For dem som har modtaget professionel rådgivning (2)
Svaret fra spm 3.

Hvem har du modtaget rådgivning af, til valget af virk-

somhedsformen?

Hjælp: Vælg den part som har givet mest rådgivning

Bankrådgiver

Advokat

Revisor

Modtog du dokumentation fra rådgiveren i forbindelse

med dennes rådgivning?

Ja, notat vedrørende virksomhedsvalg

Ja, beregninger af skatten på kort sigt

Ja, beregninger af skatten på lang sigt

Ja, modtog standard foldere

Nej, jeg modtog intet

Betalte du for den rådgivning du modtog?

Ja

Nej

For dem som overvejer at starte virksomhed (3)

1. Hvilken virksomhedsform overvejer du til din kommende

virksomhed?

Enkeltmandsvirksomhed

I/S

ApS

A/S

Andre former
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2. Hvem vil du modtage rådgivning fra i forbindelse med valget

af virksomhedsform?

Bankrådgiver

Advokat

Revisor

Søgning på nettet

Venner

3. Hvad var de vigtigste parametre for dig ved valget af virk-

somhedsform?

Rate nedenstående efter, hvilke parametre der var vigtigst for

dig ved valget af virksomhedsformen. 1: betød intet, 5: betød

alt.

Skattemæssige fordele (1 - 5)

Begrænset hæftelse (1 - 5)

Signalværdien af virksomhedsformen (1 - 5)

De administrative omkostninger (1 - 5)

Muligheden for ikke at offentliggøre årsrapporten (1 - 5)

Branchekutyme (1 - 5)

Finansieringsmuligheder (1 - 5)
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4. Tror du det er korrekt, at virksomhedsejere som driver deres
forretning i virksomhedsordningen (enkeltmandsvirksomhed
& I/S) har samme hæftelse på deres banklån som dem som
driver deres forretning i ApS?
Hjælp: Er du enig i ovenstående hypotese

Ja

Nej

5. Tror du det er muligt, at opnå 100% begrænset hæftelse ved
anvendelsen af virksomhedsordningen som med et ApS?
Hjælp: Er du enig i ovenstående hypotese

Ja
Nej

6. Kender du til virksomhedsformen P/S - kaldet partnerselska-
ber?

Ja
Nej

7. Tror du det er korrekt, at virksomhedsejere som driver deres
forretning i virksomhedsordningen (enkeltmandsvirksomhed
& I/S) kan opnå flere skattemæssige fordele end dem som
driver deres forretning i ApS?

Hjælp: Er du enig i ovenstående hypotese
Ja
Nej
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14.7 Bilag 7: Interview med virksomhedsejere (struktur)

Bullets af spørgsmål som interviewet berører:

1. Hvilken virksomhedsform har du?

2. Hvorfor valgte du den virksomhedsform, du gjorde?

3. Hvad er din risiko?

4. Har du banklån – og hvordan hæfter du?

5. Er du klar over, at der kan ske skatteoptimering i personlige virksomheder?
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14.8 Bilag 8: Interview med virksomhedsejer nr. 1

Info:

Interviewer har tidligere kommenteret mit opslag på Facebook i forbindelse med rundsendelse af spørgeske-

maet.

Der er fjernet få ting i forbindelse med spørgsmål til økonomi.

Medvirkende:

Kåre

Interview:

Spørgsmål 1: Kan du uddybe din case lidt?

Kåre: Jeg tror de fleste virksomheder egentlig starter som personlige virksomheder, og ligesom vokser sig

ind i andre typer (her menes ApS eller A/S).

Rasmus: Du startede som en personlig virksomhed?

Kåre: Ja

Spørgsmål 2: Hvorfor valgte du at gøre det på den måde (starte en personlig virksomhed)?

Kåre: Jamen, det var det nemmeste, der er jo ikke rigtigt nogen andre alternativer. Det er der måske nu, men

dengang jeg startede, var der ikke. Der var mange krav, da jeg startede både ved I/S og ApS’er. Det tror jeg

ikke de fleste har tid til at sætte sig ind i, eller økonomi til at overholde. Så det er bare nemmere at starte som

en personlig virksomhed – det kræver ikke rigtigt noget.

Rasmus: Det er rigtigt, det er nemt.

Spørgsmål 3: Men hvorfor ville du ændre virksomheden til et ApS?

Kåre: Jamen jeg hoppede ikke til et ApS først, jeg hoppede til et I/S, da jeg indgik et samarbejde med en

anden person. For at kunne være fælles om det, lavede vi et I/S. Vi fik her en ansat, hvorefter blev vi enige

om, at hvis vi skulle forsætte, var det måske en god ide at fjerne det fra vores personlige økonomi. Så vi stif-

tede et ApS – for at blive lidt sikre i forhold til ens privat økonomi.

Spørgsmål 4: Hvilken branche er du i? Jeg gerne vil høre mere om din risiko

Kåre: Jeg arbejder med IT og service - jeg laver hjemmesider.

Rasmus: Når en kunde kommer til dig, bestiller så de en hjemmeside eller et stykke software af en slags?

Kåre: Ja eller noget rådgivning.

Rasmus: Og hvad sker der – hvis du nu laver en dårlig hjemmeside eller dårlig rådgivning?
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Kåre: Der sker ikke så meget i virkeligheden. Jeg har aldrig været ude for det. Men jeg har ingen forsikringer

mod sådan noget. Det værste, der kan ske er, at kunden bliver sur og vil have pengene retur, og hvis det ikke

er nok, er der jo de love og regler, som der nu er. Dem har jeg egentlig ikke 100% styr på.

Rasmus: Uden at kende din branche ret meget – hvis der er en kunde, som ikke er tilfreds, er det værste der

kan ske, at du skal betale pengene tilbage.

Kåre: Ja i det økonomiske perspektiv. Men det kunne jo godt ske, jeg havde en kunde, som mistede omsæt-

ning. Altså skade deres forretning og ende i en retssag. Det kan man dog forsikre sig mod, men det er jeg nu

altså ikke.

Rasmus: Som revisor må jeg altså sige, at den bør du oprette.

Kåre: Det kan du have ret i. Men de forsikringer som ligger i dag, kan ikke rigtig fange mine ydelser. Jeg

leverer produktet på open source – som er meget dynamisk. Jeg kan derfor ikke garantere mine kunder, at

systemet virker på sigt. Men ja, der er flere, som har peget på det endnu. Jeg vil hellere give penge retur eller

give noget gratis rådgivning. Men det sker heldigvis sjældent.

Spørgsmål 5: Det var meget interessant, at du sagde, at mange overgår til ApS – kender du andre, som har

gjort det på samme måde?

Kåre: JA – vil faktisk næsten sige, at jeg tror de fleste i min omgangskreds af iværksættere, de går den her

vej (personlig virksomhed til ApS). Derfor har jeg faktisk skrevet denne kommentar. Men jeg tror, at de som

vælger at starte virksomhed vælger en enkeltmandsvirksomhed, da de ikke helt ved, hvad det kan blive til.

De vil gerne prøve lidt af, hvorfor de vælger denne vej. Og når man rammer en omsætning over 50.000 kr.

(eller hvad grænsen nu er) bliver man så sødt rådgivet af sin revisor om, at det kunne være en god ide at lave

det her i en lidt anden virksomhedsform. Og alt efter den situation man er i, skifter man så til et ApS. Jeg var

så lige igennem et I/S først – fordi jeg havde en partner med indover. Jeg ved, der er flere virksomhedsfor-

mer, men jeg tror der i folks bevidsthed, så er der enkeltmandsvirksomheder, ApS og et A/S. Og så overvejer

man på et eller andet tidspunkt, om man skulle blive et A/S. Jeg tror de fleste løber den vej igennem, uden at

have noget at holde det op på.

Spørgsmål 6: Var det virkelig din revisor, som rådgav dig til at gå over til et ApS?

Kåre: Ja, det tror jeg faktisk det var. Men kan være i tvivl, da jeg får rådgivning fra forskellige mennesker

herunder revisor.

Der bliver i interviewet spurgt ind til nogle økonomiske tal – som ikke vil blive gengivet.

Spørgsmål 7: Vidste du godt, at man (revisorer) kunne lave noget skatteoptimering, hvis du havde valgt at

blive i den personlige virksomhed?

Kåre: Nej, eller jo – vidste man kunne gøre lidt forskellige ting og sager. Men det som var vigtigt for mig

var, at holde de to ting adskilt. Altså så virksomheden kunne have et liv for sig, og jeg kunne have et liv for

sig. En af de ting, som har været mest frustrerende som iværksætter, tror jeg har været, banken. Men den her

totalitære med, at hvis du skal være her, vil jeg også vide alt, hvad der sker i din privatøkonomi. Det hører
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jeg også blandt mange af mine kollegaer. Og når der kommer nye folk, som vil starte selv, rådgiver vi dem

også til at vælge en anden bank end deres private bank. Jeg ved godt, det kan være nemmere at få et lån, når

de kender dig, men første gang de kigger i din private økonomi og blander dem sammen, bliver du skide sur.

Så lad være med det. Jeg har gjort meget for at adskille min privatøkonomi og min virksomhed.

Der bliver i interviewet snakket om et lån fra en bank i den konkrete virksomhed.

Spørgsmål 8: Fortalte banken dig noget om hæftelsen - såfremt du have optaget lånet?

Kåre: Ja det gjorde de. Det var helt klart mig privat, som skulle hæfte, så hvis jeg havde noget i privaten, som

kunne stilles som garanti blev garantien oprettet.

Der bliver i interviewet snakket om et lån fra en bank i den konkrete virksomhed, hvor den konkrete episode

fortælles fra banken.
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14.9 Bilag 9: Interview med virksomhedsejer nr. 2

Info:

Interviewer har i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet givet tilladelse til, at jeg kunne kontakte

hende for et interview.

Der er fjernet få ting i forbindelse med spørgsmål til økonomi.

Medvirkende:

Anita

Interview:

Spørgsmål 1: Hvilken virksomhedsform har du, og hvorfor har du valgt den?

Anita: Jeg har et ApS, og det valgte jeg faktisk af flere forskellige grunde. En af grundende er begrænset

hæftelse. Jeg havde ikke behov for at låne penge for at stifte min virksomhed, men jeg havde heller ikke lyst

til at sætte hele min formue i spil. Derudover så har jeg planer om at lave et holding. På det tidspunkt kunne

man ikke lave et holdingselskab i personlig regi. Om man kan det i dag, er jeg i tvivl om, men det tror jeg

faktisk godt, man kan efter nytår.

Rasmus: Ikke helt, men der er kommet nogle nye selskabsformer, som hedder IVS, hvis det dem, du tænker

på.

Anita: Ja eller det ved jeg ikke. Der var i hvert fald noget om, at man ikke kunne have holdingselskaber i

personlig regi.

Rasmus: Hvorfor er det, du gerne vil have et holdingselskab?

Anita: Det er fordi, jeg har planer om, og det har jeg stadigvæk, at have flere forskellige virksomheder. Det

jeg har nu, er rådgivning om privatøkonomi. Jeg har en ide om, at jeg på sigt skal have nogle ejendomme,

som jeg selv ejer, og som jeg selv administrerer, og derudover kunne jeg også godt tænke mig at administre-

re andres ejendomme. Og det vil jeg helst ikke køre ind over hinanden, hvorfor de skal have hvert sit CVR

nr., med hæftelse indenfor det.

Rasmus: Så selskaberne ikke kan påvirke hinanden?

Anita: Ja, så jeg har dem uafhængig af hinanden. Men så under et holdingselskab. Derudover blev jeg faktisk

rådgivet til det af en revisor, hvor han også sagde, at det med at have et ApS med åbent regnskab (her menes

offentligt regnskab) gav en synlighed af professionalisme overfor mulige aktører. Det har jeg så faktisk lavet

om efterfølgende – hvem fanden er interesseret i, hvad jeg tjener. Det har jeg faktisk ændret efterfølgende.

Rasmus: Så du har fjernet revisionspligten?

Anita: Ja, det har jeg gjort efterfølgende. Men jeg har revisor på, men jeg kan godt selv bogføre. Men da det

er forholdsvist nyt, vil jeg gerne have nogle til at kaste et øje på – om der er noget, jeg har misset.

Rasmus: Anita, du nævnte den her risiko, og jeg kan godt forstå din plan på sigt.

Spørgsmål 2: Men kigger vi på den forretning, du har i dag, hvilken risiko ser du forbundet med den?
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Anita: Jeg rådgiver eller vejleder kunder om deres privatøkonomi – og der er der jo beregninger bagved. Og i

givet fald at jeg laver nogle forkerte beregninger, så kan de jo komme efter mig. Jeg fraskriver dog alt muligt

omkring skat og omkring revisor-ting mv. i de aftaler, jeg laver med mine kunder. Så umiddelbart mener jeg,

at jeg har skrevet mig ud af, at de kan sagsøge mig. Det gør jeg også, når jeg laver beregninger, da de modu-

ler jeg bruger, det er nogle, som er stillet gratis til rådighed på nettet – for simpelthen at holde prisen langt

nede. Men det afholder ikke nogle, at i givet fald komme efter mig, hvis der er noget, som går galt. Så derfor

har jeg valgt den begrænsede hæftelse, og jeg har en formue. Jeg er også alene, og er ikke interesseret i at stå

alene.

Rasmus: Hvis en af dine kunder får en dårlig behandling, hvad er det så lige, de kan gøre ved din forretning?

Anita: Dårlig behandling kan de jo ikke gøre noget ved. Men får de nogle dårlige beregninger i forbindelse

med, om de skal købe hus eller ej. Lige så vel som de kan lægge sag an mod banken, kan de jo også gøre det

mod mig.

Anita: Jeg afholder mig dog fra at lave de store beregninger i den forbindelse. Jeg kan jo ikke gå ud og give

dem lån alligevel – der skal de jo have talt med deres pengeinstitut. Så derfor lægger jeg mange af de her

beregninger ud til pengeinstitutterne, men jeg bistår dem så i forhold til at stille de rigtige spørgsmål og krav

samt forbedre sig til mødet med banken. Hvilket der er mange, som har en udfordring med.

Rasmus: Jeg ser det mere som om, at det værste, der kan ske for dig er, at kunderne får deres penge tilbage –

netop da du ikke står med håret i postkassen, som bankerne gør. Men du har vel også en forsikring?

Anita: Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi dem jeg har rådført mig ved, siger at det ikke er nødvendigt. Nu er

der jo kommet nogle nye regler indenfor uvildige rådgivere, som træder i kraft ved årsskiftet. Jeg har derfor

skrevet til finanstilsynet for at få noget mere af vide – men det er de slet ikke klar til endnu. Så det kan være,

jeg fra årsskiftet modtager sådan en forsikring – såfremt jeg bliver godkendt af finanstilsynet.

Rasmus: Jeg vil så altid anbefale, at du får en forsikring.

Spørgsmål 3: Anita, har du noget banklån i din virksomhed?

Anita: Nej, det har jeg ikke.

Rasmus: Ved du, hvordan det ville fungere, hvis du skulle optage et banklån gennem dit ApS?

Anita: Ja, det ved jeg jo godt. Jeg har jo været ansat 25 år i banken. Så jeg ved godt, det er sjældent, at man

(banken) går ind og låner til et ApS uden at have personlig hæftelse fra indehaver.

Spørgsmål 4: Er du klar over, at man i personlige virksomheder kunne have lavet en del skatteoptimering?

Rasmus: Hvis man kiggede på hele din virksomheds forløb over en årrække af 20-25 år, kunne man gøre

rigtig mange ting med f.eks. pension.

Anita: Nu skal du sige noget mere.

Rasmus: Der er nogle fordele i personlige virksomheder der gør, at man kan skatteplanlægge meget mere end

man kan i et anpartsselskab. Var du klar over det?

Anita: Nej, det er jeg ikke. Det har jeg heller ikke brugt så meget tid på at overveje. Jeg har en rimelig god

pension i forvejen. Men skatteoptimering har været det sekundære for mig i forhold til at forsikre min private

formue.
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14.10 Bilag 10: Interview med Jesper

Som de øvrige interviews er det forsøgt at høre mere om casen. Jesper forklarer, at han driver et ApS, og at

han har valgt dette af flere grunde. Den primære grund er som følge af den begrænse hæftelse. Jesper forsæt-

ter med at fortælle: ”Jeg forventer ikke at skulle ud og have det helt store lån og ting og sager, så det eneste

jeg egentlig hæfter med er de 80.000 kr. som jeg har lagt i”. Udtalelsen i sig selv er ret interessant, da Jesper

derfor udelukkende forsøger at begrænse sin risiko som følge af eventuelle driftsmæssige hændelser, og på

ingen måde som følge af store lån. Jesper trækker ingen penge ud af selskabet, før det er muligt, men trækker

i stedet på sin personlige kassekredit til at dække sit private forbrug.

Jesper driver en IT virksomhed, som beskæftiger sig med rådgivning og konsulentydelser, hvor der leveres

rådgivning eller et stykke software til kunden. For at komme tættere på risikoen bliver Jesper spurgt om,

hvad hans risiko egentlig er, hvis en kunde mener, der er blevet udført et dårligt stykke arbejde, hvortil Je-

sper svarer:”... Altså får jeg bygget noget forkert, som ikke giver værdi for dem. Så er der set enkelte tilfælde

af, hvor kunden ønsker at få deres penge tilbage…”. Ved nærmere drøftelser viser det sig, at Jesper kun har

prøvet 1 sag, hvor der blev tilbagebetalt honorar og kender ingen sager, hvor erstatningen var højere end

selve honoraret. Endvidere forklarer Jesper, at han ofte ikke tegner en forsikring på de enkelte opgaver, da

det ganske enkelt er for dyrt i forhold til prisen for at stifte et ApS.

Jesper er klar over, at han skattemæssigt kunne have nogle fordele af at drive sin virksomhed i personligt regi

modsat kapitalselskab. Denne viden kunne ikke få hans tanker på andre veje.

Efter dette interview stod det mig klart, at Jesper på overfladen har undersøgt lidt i forbindelse med virksom-

hedsvalget. Men der er simpelthen nogle huller, som har haft en negativ indvirkning på virksomhedsvalget.

Det er helt klart min vurdering, at Jesper ikke har nok styr på den egentlige risiko i virksomheden. Ud fra de

givne oplysninger, er det min vurdering, at det perfekte valg af virksomhedsform er oplagt i hans case – val-

get burde have været en personlig virksomhed, under de givne forudsætninger. Hvis Jesper går konkurs i sit

ApS, modtager han ingen godtgørelse fra SKAT, og al hans løn er opbygget som et lån privat. Hvis selskabet

derimod var en personlig virksomhed, ville Jesper få fradrag personligt for driftstabet i virksomheden. Det

interessante er hertil, at Jesper jf. spørgeskemaet faktisk modtog rådgivning fra andre, dog ikke en professio-

nel rådgiver.
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14.11 Bilag 11: Interview med virksomhedsejer nr. 3

Info:

Interviewer har i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet givet tilladelse til, at jeg kunne kontakte ham

for et interview.

Der er fjernet få ting i forbindelse med spørgsmål til økonomi.

Medvirkende:

Jesper

Interview:

Spørgsmål 1: Hvilken virksomhedsform har du, og hvorfor har du valgt den?

Jesper: Jeg har et ApS, og det har jeg valgt pga. lidt forskellige grunde. Den ene er sådan beskyttelse af mig

som person, hvor jeg har begrænset hæftelse. Jeg forventer ikke at skulle ud og have det helt store lån og ting

og sager, så det eneste jeg egentlig hæfter med, er de 80.000 kr., som jeg har lagt i. Den anden grund er, at

mange af de ordrer, jeg arbejder på at skaffe hjem, de ligger i den høje ene – fra en enkeltmands øjemed. Og

på den måde er det rart, at hvis der skulle komme lidt plus på kontoen, at jeg kan flytte dem ud af selskabet

uden at skulle betale almindelig personskat af det. Så når jeg kommer dertil en dag, opretter jeg et holding-

selskab, så pengene kan flyttes ud af hovedselskabet, netop for at stå tilbage med begrænset hæftelse.

Jeg har tidligere startet et I/S, og viste jeg ville komme til dette punkt, hvorfor jeg lige så godt kunne starte

med at stifte et ApS.

Spørgsmål 2: Hvad er din branche, og hvad laver du egentlig?

Jesper: Min branche er IT branchen, det er konsulentydelser, som jeg går ud og giver. Opgaven er konsulent-

opgaver på 3-9 måneder ad gangen.

Rasmus: Lad os sige, du laver en opgave for en kunde, som typisk kunne være rådgivning eller et stykke

software.

Jesper: Ja management og projektledelse primært.

Spørgsmål 3: Nu laver du dette for kunde 1, og kunden syntes, du har gjort et dårligt stykke arbejde – hvad

ville der så ske?

Jesper: Hvis vi nu siger, at jeg ikke bare har lavet et dårligt stykke arbejde, men jeg har lavet et forkert styk-

ke arbejde. Det er nok her den ofte kommer til at hænge i konsulentbranchen. Altså får jeg bygget noget for-

kert, som ikke giver værdi for dem. Så er der set enkelte tilfælde af, hvor kunden ønsker at få deres penge

tilbage. Hvis jeg arbejder 7 måneder på et projekt for dem, kan det være rigtige mange 100 tusinde, som de

ønsker at få tilbage. I bedste tilfælde har jeg en forsikring, som dækker. Det handler lidt om hvilket bureau,
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jeg er ude ved. I denne branche arbejder vi lidt sjovt, hvor jeg kan være en underleverandør. Så nogle af dem

har tegnet nogle grundlæggende forsikringer, som dækker dette, og i andre tilfælde vil der være et krav om,

at jeg laver en forsikring, og i tredje eksempel vil der ikke være krav om, at jeg har denne forsikring. Skulle

vi stå i et issue, kan de jo vælge at lægge sag an mod mit firma, og vinder de, skal jeg jo betale min løn tilba-

ge, jeg har fået i 7 måneder. Det er den risiko, jeg har.

Rasmus: Men din risiko .. – flere 100 tusind er mange penge, det er ikke det, jeg siger. Men risikoen kan

maks. blive din løn. Det er vel ikke lige som Mac Donalds, der laver et eller andet, hvor de blev kendt for at

en dame brændte sig, hvor hun fik en erstatning, som var 400 gange højere end (kaffen).

Jesper: Nej, nej. Jeg har ikke helt kendskab til sager, hvor det (erstatningssagen) er blevet mere end lønnen.

Til gengæld har jeg kendskab til 1 sag, hvor det blev lønnen, der endte med at skulle være det, der skulle

betales tilbage. Men man kan aldrig sige det nøjagtigt, det handler jo om, hvordan kontrakterne er skruet

sammen. Og der skal jeg være helt ærlig, der er jeg forholdsvis novice (ingen erfaring eller usikker), så jeg

vil ikke afvise, at jeg er kommet til at skrive under på nogle kontrakter, jeg ikke skulle skrive under på.

Rasmus: Det, der er min pointe er, at du også har noget forsikring, så du er faktisk rimelig godt sikret.

Jesper: I nogle tilfælde har jeg en forsikring. Det, der er, er at denne forsikring er rimelig dyr for mig at tegne

på løs basis. Hvis jeg bare skal have den kørende år ud og år ind, så koster den relativt mange penge. Faktisk

så mange at jeg overvejer ikke at have den – den kan lynhurtigt komme til at koste over de 80.000 kr., som

jeg egentlig har investeret i selskabet. Derfor er jeg egentlig kun forsikret, når det er konsulentbureauet, som

skaffer opgaven, eller at kunden kræver det på en specifik opgave. Så generelt set er jeg ikke forsikret direkte

mod den type uheld. Jeg har en almindelig ansvarsforsikring, og den dækker jo kun, hvis jeg f.eks. smadrer

min pc.

Rasmus: Du sagde også, at når du begyndte at tjene rigtig mange penge.

Spørgsmål 4: Vidste du godt, at man kunne gøre rigtig mange ting med skatteplanlægning – hvis du var en

personlig virksomhed i stedet for et ApS.

Jesper: Ja, jeg ved godt, der er nogle ting, man kan gøre ved at sætte noget til side i selskabsøjemed. Dette

skal så ske på separat konti osv. Jeg er bekendt med det, men jeg har ikke undersøgt det dybt.

Rasmus: Det er derfor ikke noget, der har fået dig til at tænke, at du skal drive virksomhed i personlig regi?

Jesper: Nej, det er det ikke.

Spørgsmål 4: Har du et banklån i din virksomhed?

Jesper: Nej, det har jeg ikke – jeg er forholdsvis nystartet. Den måde jeg ordner det på er, at jeg har en god

personlig kassekredit, som derfor vil sige, at jeg først begynder at udbetale til mig selv, når der kommer pen-

ge ind i virksomheden. Så du kan sige, jeg har et personligt lån, men firmamæssigt set har jeg ikke et lån.

Rasmus: Så kan man vel sige, at hæftelsen går lidt væk? For nu er det dig, som hæfter personligt alligevel.

Jesper: Ja, for min ikke udbetalte løn, kan man sige. Men hæftelsen i firmaet kan aldrig blive mere end det,

som firmaet er værd.
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Rasmus: Men hvis du låner pengene personligt, og låner pengene ind i virksomheden?

Jesper: Det gør jeg ikke, jeg lader bare være med at udbetale løn.

Rasmus: Ok på den måde.

Jesper: Planen er at der ikke skal være lån i forbindelse med virksomheden.

Rasmus: Ved du, hvad der sker, hvis du optager et lån i et ApS? Altså hvad kravet er?

Jesper: Jeg har ikke undersøgt det. Så nej.

Rasmus: Det kan jeg så fortælle dig, det er, at du kommer til at hæfte personligt for lånet.

Jesper: Det havde jeg godt på fornemmelsen, så på den måde så vil jeg have den del af hæftelsen. Men sta-

digvæk, hvis jeg bliver sagsøgt, vil dette ikke indgå på det niveau.
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14.12 Bilag 12: Markedsdata oktober 2013

Nedenstående udtræk er hentet 1/10-2013 fra webkob.dk.

Den øverste selskabsform repræsenterer aktieselskaber, mens den nederste repræsenterer partnerselskaber.
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14.13 Bilag 13: Rentekorrektion

Herunder ses eksempler på de 2 typer af rentekorrektioner:

1. Indskudskontoen primo eller ultimo er negativ jf. VSL § 11, stk. 1

2. Og/eller hvis der i samme indkomstår er foretaget både hævning og indskud på indskudskontoen jf.

VSL § 11, stk. 2.

Rentekorrektion ved negativ indskudskonto (1) A B C

Indskudskonto primo -100.000 -100.000 -100.000

Indskudskonto ultimo -150.000 -150.000 -80.000

Kapitalafkastgrundlag primo -200.000 -70.000 -70.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo -230.000 -50.000 -100.000

Valgte grundlag -150.000 -70.000 100.000

Beregnet rentekorrektion (4%) 6.000 2.800 4.000

Nettorenteudgifter - maksimale 3.000 3.000 3.000

Faktisk rentekorrektion 3.000 2.800 3.000

Både hævning og indskud på indskudskontoen i samme ind-

komstår (2)

A B C

Årets indskud i virksomheden 200.000 200.000 200.000

Årets hævninger i virksomheden -100.000 -100.000 -80.000

Beregnet rentekorrektion (4%) 4.000 4.000 4.800

Maksimal rente 8.000 2.000 4.000

Faktisk rentekorrektion 4.000 2.000 4.000

Egen tilvirkning
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14.14 Bilag 14: Væsentlige forskelle i de regnskabsmæssige regler

Herunder ses forskellen mellem et kapitalselskab og virksomhedsskatteordningen i hovedtræk i henhold til

de regnskabsmæssige krav.

Virksomhedsskatteordningen Anpartsselskab

Regnskabsperiode 12 måneder som følger kalenderåret. Dog kan

første år være mindre

12 måneder, dog kan første år være mindre

eller op til 18 måneder

Regnskabsklasse A B, C eller D

Indregning Lempelige regler efter regnskabsklasse A Specifikke regler til indregning f.eks. vedrø-

rende matchingprincippet

Offentligt tilgængeligt Regnskabet skal ikke indsendes og kan derfor

ikke læses af offentligheden

Regnskabet skal indsendes og kan derfor læses

af offentligheden

Egen tilvirkning


