
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 

Partnerselskab 
Det bedste af to verdener? 

 
Partnership, the better of two worlds? 

 
 
 

Bettina Jørgensen og Lea Nielsen 

 
Cand.Merc.Aud. 

 
Kandidatafhandling 

 

 

 

Dato: 14. januar 2014 

Antal anslag: 247.205 

Antal normalsider: 109 

 

Censor: 

Vejleder: Anders Lützhøft 

  

 



 English summary 
 

 
 

English summary 

In Denmark, there are many different options when choosing a corporate form, because the 

shareholders have to consider the tax treatment and the liable for the entire debts.    

This Master thesis is about the Danish corporate form Partnership. This subject has been chosen 

because this corporate form is being referred to as the better of two worlds. The two worlds are the 

Danish civil law and the Danish tax law. Despite the many references this corporate form is not 

much used in Denmark even though it was created in the late 18th century.   

This thesis will answer the question, what is a partnership and how the Danish civil law may be 

used in corporation with the Danish tax law. Therefore the overall questions this thesis will answer 

are if the corporate form partnership really is the better of two worlds? 

The partnership has a corporation of two shareholders, one general partner and one limited partner. 

The general partner is liable for the entire debts, while the limited partner is liable for the debts 

limited.  

The partnership is regulated by Danish law, which means that the partnership has to follow the law. 

Due to the legislation the capital owners have the possibility to compare different corporate forms 

against each other and thereby choosing the one best suiting their needs. One of the things that 

separate the partnership from other corporate forms is how they pay tax. The partnership is 

transparent tax wise. This means the partnership is not an individual tax subject, the tax is being 

paid by the capital owners. Due to the tax transparency the capital owners can influence their own 

personal tax income which is one of the greatest benefits in the partnership corporate form. In 

Denmark it is possible for the capital owners in a partnership to use the business taxation scheme. 

The Partnership is the better of two worlds, if it is combined with at limited company as the general 

partner and with a personal company using the business taxation scheme for the limited partner.  

This Master thesis shows that the partnership is the better of two worlds, but with some 

modifications. The modification is related to business activity, as it has to have some kind of risk. 

Another consideration to be taking in the beginning is, if it is necessary to transform a current 

public limited company to a partnership is it likely to be connected with some kind of tax payments. 

The tax payments are related to share profit for the shareholders and terminations taxation for the 

company.
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1. Indledning 

I Danmark er der ikke fastlagte krav til valg og lovregulering af alle selskabsformer. Danmark har 

derfor en række selskabsformer, herunder kapitalselskaber og personselskaber. De forskellige 

selskabsformer gør valgmulighederne mange i forbindelse med opstart af et selskab, samt senere 

tilpasning af eksisterende selskaber. Tilpasning af eksisterende selskaber kan omfatte ændringer af 

strukturen, aktivitetsændringer, ændringer i ejerkredsen eller ændringer ved opkøb af andre 

selskaber. 

Inden for de seneste 20 år er én selskabsform blevet mere udbredt og således fået et større fokus fra 

rådgivernes side. Selskabsformen, der har vundet mere indpas, er partnerselskab. I 1996 var der kun 

registreret 14 partnerselskaber ifølge udtræk fra Central Virksomhedsregisters Databank (hentet 

11/6 2013)1, hvor der 31. maj 2013 var 424 registreret. Blandt andet kan ændringer i lovgivningen 

have medført en stigning i antallet af registrerede partnerselskaber. Selskabsformen har eksisteret 

siden den første firmalov i 1889 under navnet kommanditaktieselskaber. I 1996 er selskabsformen 

blevet relanceret under navnet partnerselskab.2 

Partnerselskabet bliver ofte omtalt i flere medier, som det bedste af to verdener. I en avisartikel fra 

Jyllandsposten den 16. november 2013 blev partnerselskabet opstillet som det bedste valg af 

partner, grundet partnerne i princippet ville få det bedste fra de forskellige selskabsformer, kapital- 

og personselskaber. Denne artikel understøtter derved interessen for partnerselskabet og 

udbredelsen, samt den ønskede viden, der søges opstået omkring partnerselskabet. 

Partnerselskabet er omfattet af lovgivningen om selskaber, da selskabsformen reguleres gennem lov 

nr. 470 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) af 12. juni 2009. Dette er en retskilde, hvor 

der løbende er sket ændringer. Vedtagelse af lov nr. 470 om aktie- og anpartsselskaber 

(selskabsloven) af 12. juni 2009, hvor der blev foretaget præcisering af partnerselskabet som 

selskabsform. I samme forbindelse ved vedtagelse af selskabsloven i 2009 blev de tidligere regler 

om aktie- og anpartsselskaber tillige sammenskrevet til én lovgivning. 

I forbindelse med valg af selskabsform bliver der samtidig taget stilling til valg af beskatningsform. 

Beskatningsformen kan efter dansk ret være efter reglerne i selskabsskatteloven, personskatteloven 

eller virksomhedsskatteloven, alt efter hvilken selskabsform der vælges. 

                                                
1 Erhvervsstyrelsen, 2013 
2 Børjesson, Kruhl & Sørensen, 2012, p. 24 ff. 
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I forbindelse med valget af selskabsform vil det derfor være vigtigt, at der både tages højde for det 

civilretslige og skatteretslige lovgrundlag, idet selskabsformen skal vælges i et sammenspil mellem 

disse. 

Grundet den løbende regulering af samfundets love bør eksisterende selskaber og iværksættere samt 

deres rådgivere ligeledes altid overveje, hvilken civilretlig og skatteretlig regulering der er optimal 

for netop dem på kort og lang sigt. 

1.1 Problemformulering 

Partnerselskabet er en selskabsform, som i Danmark inden for de seneste 20 år er blevet en mere 

anvendt selskabsform. Det er dog fortsat en selskabsform, der i udpræget grad er i mindretal, set i 

forhold til øvrige kapitalselskaber og personselskaber.3 Det er derfor interessant at beskrive typen af 

personselskaber og kapitalselskaber, som anvendes i Danmark. Herunder analyser hvilke fordele og 

ulemper, der er forbundet med selskabsformerne. Det vil på den baggrund kunne konkluderes, hvad 

den optimale selskabsform er civilretlig. 

 

I forbindelse med valget af selskabsform vil der ligeledes skulle tages stilling til, hvilken 

beskatningsform der giver indehaveren eller kapitalejeren den ideelle sammensætning af det danske 

skattesystem. I Danmark kan et selskab beskattes på flere måder afhængigt af, hvilken selskabsform 

der anvendes. Beskatningsformen afhænger af, om det er kapitalselskab eller et personselskab. Det 

er derfor interessant at opnå viden om, hvordan skattesystemet i Danmark er opbygget. 

Beskatningen af selskabsform sker efter selskabsskatteloven, personskatteloven eller 

virksomhedsskatteloven. Det vil i den forbindelse være interessant at analysere hvilke fordele og 

ulemper, der er forbundet med de enkelte beskatningsformer. Det vil herefter kunne konkluderes, 

hvad der er den optimale beskatningsform. 

 

Gennem den foretagne beskrivelse og analyse omkring selskabsformer og beskatningsformer, som 

er relevant ved et partnerselskab vil der kunne drages en konklusion omkring, hvorledes en optimal 

kombination af et partnerselskab bliver sammensat. En konklusion, som vil give svaret på, om 

partnerselskabet er det bedste af to verdener. 

 

 

                                                
3 Erhvervsstyrelsen, 2013 
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Den overordnede problemformulering for denne afhandling kan opsummeres til: 

 
Om partnerselskabet er det bedste af to verdener, vil kunne afklares ud fra følgende: 
 

• Hvordan defineres et partnerselskab civilretligt i forhold til øvrige kapitalselskaber og 

personselskaber? 

• Hvordan beskattes partnerselskabet samt øvrige kapitalselskaber og personselskaber? 

• Hvilke fordele og ulemper er der ved et partnerselskab både civilretligt og 

skatteretligt? 

• Hvilke fordele og ulemper er der civilretligt og skatteretlig i forhold til en 

komplementar og kommanditist i form af de forskellige selskabsformer? 

• Hvordan kan et partnerselskab kombineres civilretlig og skatteretlig, både på kort og 

lang sigt? 

• Er der grundlag for, at partnerselskabet vil få en yderligere udbredelse? 

1.2 Afgrænsning 

I forbindelse med afhandlingen vil der blive foretaget en afgrænsning, idet der er et begrænset 

sideantal til rådighed. Der vil ligeledes på baggrund af det begrænsede sideantal kun blive taget 

udgangspunkt i danske forhold, samt enkeltstående partnerselskaber og selskabsdeltagere. Der vil 

derfor ikke ske nærmere analyse af et partnerselskabs indgåelse i en koncern. 

Ved den teoretiske gennemgang og analyse af øvrige kapitalselskaber, som ikke er partnerselskaber, 

anvendes udelukkende aktieselskaber. Tilvalget af aktieselskabet sker, fordi de har den samme 

beskatning og civilretlige reguleringer som anpartsselskaber. De overordnede forskelle mellem et 

aktieselskab og et anpartsselskab er krav til størrelsen af den indskudte selskabskapital samt 

ledelsens pligter og sammensætning heraf. Der vil derfor udelukkende ske anvendelse af 

selskabsformen aktieselskab, når begrebet ”øvrige kapitalselskaber” anvendes. 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for skattetransparente selskaber4 bliver der 

udelukkende foretaget beskatning via personskatteloven og virksomhedsskatteordningen. Der vil i 

denne opgørelse blive set bort fra kapitalafkastningsordningen. Der sker et fravalg grundet det nært 

beslægtede forhold, der er mellem kapitalafkastningsordning og virksomhedsskatteordning. 

                                                
4 Betydningen af et skattetransparent selskab er, at selskabet ikke er et skattesubjekt. Skatten vil blive videre uddelt til 
kapitalejerne, der vil blive beskattet. 
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Der vil i forbindelse med skattemæssige forhold og dennes påvirkning udelukkende blive taget 

højde for indkomst, der vedrører selskabet. Der vil ikke blive taget højde for indkomst, der er 

opnået via arbejde uden for selskabet, såsom lønindkomst der er opnået via et lønmodtagerforhold. 

I forbindelse med beskrivelse og anvendelse af virksomhedsskatteloven bliver der taget 

udgangspunkt i en ugift person. Der bliver herigennem set bort fra ægtefæller. Ægtefæller gør det 

muligt at udnytte uudnyttede underskud samt kapitalafkast og udbytteudlodning vil kunne anvendes 

hos hinanden, således at der i flere tilfælde sker en fordobling af fradragene.  

Aktiver, der kan indgå i virksomhedsskatteordningen, bliver beskrevet. Der bliver ikke foretaget en 

dybdegående gennemgang af blandede aktiver og leasingbiler grundet kandidatafhandlingen ikke 

beskriver en dybdegående opstilling af regnskabet, men af skattemæssige konsekvenser af overskud 

og underskud ved virksomheden. 

Derudover gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med kapitalselskaber er forskellige tidsfrister 

blandt andet i forbindelse med stiftelse, ophør og generelt i selskabets løbende drift. Vi vil i denne 

afhandling ikke foretage yderligere oplysninger omkring tidsfrister, da dette vil fjerne fokus fra 

selve indholdet. Vi gør i stedet opmærksom på, at enhver ændring i et kapitalselskab i høj grad er 

forbundet med en tidsfrist, ofte varierende fra 2-4 uge efter beslutningen er truffet. 

1.3 Målgruppe 

Afhandlingens målgruppe er rådgivere og andre, der ønsker en belysning af og et 

inspirationsværktøj til valg af selskabsform, herunder specielt mulighederne for anvendelse af 

partnerselskabet. Afhandlingen vil bidrage med en beskrivelse og analyse af et optimalt valg af 

selskabsdeltagernes sammensætning i et partnerselskab. 

Målgruppen vil med denne kandidatafhandling have et opslagsværk, hvor det vil være muligt at 

opnå viden omkring selskabsformerne i Danmark samt den skattemæssige behandling ved 

skattesystemet i Danmark. Målgruppen vil have mulighed for at kunne se, hvorledes en ideel 

sammensætning vil være af partnerselskabet. 
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1.4 Struktur 

Indledning 

 

 

 

 

Teori 

 

 

 

 

Analyse 

 

 

 

 

Konklusion 

 

 

 

 

Afhandlingen er struktureret, som vist i ovenstående figur 1. Der vil være en indledende del, hvor 

der er en beskrivelse af, hvorfor emnet er relevant at foretage en yderligere undersøgelse af. 

Efterfølgende vil problemformuleringen beskrive de spørgsmål, der vil være med til at danne en 

konklusion på, om partnerselskabet er det bedste af to verdener. 

Problemformulering vil blive besvaret via retskilderne, der indeholder den rigtige begrebsramme 

samt via informationssøgning i bøger og andre relevante opslagsværker. 

Første del af afhandlingen er en beskrivende del, der giver en teoretisk forståelse og 

baggrundsviden omkring partnerselskabet samt de selskabsformer og beskatningsformer, som 

knytter sig hertil, herunder alternativer til selskabsformer. 

 

 

 

 

Indledning 

Problemformulering 
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Konklusion 

Perspektivering 

Figur 1 Struktur, egen tilvirkning 
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Efter opnåelse af tilstrækkelig viden omkring partnerselskabet foretages der en analyse og vurdering 

af anvendelse af partnerselskabet, og hvilke kombinationsmuligheder der er. Analysen vil 

yderligere blive foretaget ved hjælp af beregningseksempler. Der vil i analysen tages udgangspunkt 

i situationer, hvor der er positivt og negativt nettoresultat. Der vil dannes kombinationer af et 

partnerselskab med anvendelse af øvrige kapitalselskaber og personselskaber, som henholdsvis 

komplementar eller kommanditist, eller omvendt. Resultaterne, der vil fremkomme i forbindelse 

med beregningerne samt verbale analyser, vil danne en konklusion, der vil give svaret på, om 

partnerselskabet er det bedste af to verdener. Til slut gives en perspektivering af, hvorvidt der er 

grundlag for en yderligere udbredelse af partnerselskab. 

1.5 Undersøgelsesdesign 

Afhandlingens teoretiske viden vil blive opnået gennem retskilder, bøger og information tilgængelig 

ved opslag på internettet. Der vil på baggrund heraf ske en undersøgelse af, hvorledes et 

partnerselskab kan sammensættes. Der bliver i forbindelse med undersøgelsen gennemgået både 

civilretsligt og skatteretligt forhold. Undersøgelsen i lovsamlingen, bøger og internetopslag vil 

danne grundlag og fundament til det videre forløb af kandidatafhandlingen. Der bliver opnået viden, 

der vil skulle anvendes til efterfølgende forståelse og begrundelse til, om et partnerselskab er det 

bedste af to verdener. 

1.5.1 Metode 

Metoden, der bliver anvendt til at skrive denne kandidatafhandling, sker primært igennem en verbal 

redegørelse. Den verbale redegørelse har sin baggrund i litteraturen omkring partnerselskabet. 

Redegørelsen bliver understøttet med beregningseksempler og tabeller, der giver en bedre forståelse 

og visualisering af, om et partnerselskab er det bedste af to verdener. 

Problemstilling i kandidatafhandlingen bliver besvaret gennem den danske lovgivning. Der vil ske 

referencer til lovgivninger og paragrafer, samt praksiskendelser af et partnerselskab, hvor det findes 

relevant at anvende i form af dokumentation og bekræftelse af udsagn. Praksiskendelser anvendes, 

grundet den manglende lovregulering der er af visse selskabsdeltagere i et partnerselskab. 

Analysen i kandidatafhandlingen bliver foretaget på baggrund af den teoretisk opnåede viden og 

beregningseksempler. Den første del af analyse vil tage sit udgangspunkt i fordele og ulemper ved 

anvendelse af et partnerselskab, set i forhold til den opnåede viden, der er fremkommet i den 

teoretiske del af kandidatafhandlingen. Efterfølgende vil der i analysen blive yderligere redegjort 
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for den skattemæssige sammensætning ved hjælp af beregningseksemplerne. 

Beregningseksemplerne bliver opstillet for at kunne analysere på de skattemæssige fordele og 

ulemper, der er forbundet ved at anvende et partnerselskab, herunder at skabe den ideelle 

sammensætning af et partnerselskab. Beregningseksempler tager udgangspunkt ved udlodning af 

resultatet. Udlodning af resultatet bliver analyseret gennem forskellige forudsætninger. 

Forskelligheden sker på baggrund af, om modtageren af det udloddet resultat er hovedaktionær i et 

selskab eller selvstændigt erhvervsdrivende og herunder anvender virksomhedsskatteloven. 

Første del af beregningerne i analysen vil fremkomme med resultater af 

indkomstsammensætningen. De ideelle resultater vil danne det videre udgangspunkt for analysen. 

Den efterfølgende del af analysen består af yderligere beregninger og tabeller, der fremkommer ved 

yderligere argumentation omkring forståelsen og visualisering af, om et partnerselskab er det bedste 

af to verdener. I dette analyseafsnit bliver der analyseret på en langsigtet virkning af anvendelse af 

enten selskabsmodellen eller virksomhedsmodellen. Ved opnåelse af viden og resultater på disse 

analyser vil det være muligt at foretage en følsomhedsanalyse på punkter/faktorer, der har en mulig 

påvirkning af, hvorledes resultatet af et partnerselskab sammensættes ideelt. 

Den opnåede viden, der fremkommer i form af en teoretisk gennemgang og en analyserene del, vil 

gøre det muligt at kunne danne et sammenligningsgrundlag og en konklusion, om et partnerselskab 

er det bedste af to verdener. Konklusionen bliver dannet på baggrund af den samlede opnåede 

viden, der er opnået i hele kandidatafhandlingen. Det vil i forlængelse af konklusion være muligt at 

kunne foretage en perspektivering af partnerselskabets fremtidige udbredelse. 

Til slut i kandidatafhandlingen vedlægges bilag, der har dannet grundlag og dokumentation for 

fremkomne konklusioner, der bliver draget til opnåelse, om et partnerselskab er det bedste af to 

verdener. 

1.5.2 Kildekritik 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne kandidatafhandling vil det kun være muligt at give et 

øjebliksbillede af, om et partnerselskab er det bedste af to verdener. Kritikken af kilderne skal 

forstås i denne henseende, at der sker løbende ændring og tilpasning af retskilder i det danske 

samfund, samt praksisændringer. I kritikken af kilderne til udarbejdelse af denne 

kandidatafhandling skal der specielt ses på reguleringer, der foretages af staten, herunder 

finansloven, der årligt bliver forhandlet og derved kan have en påvirkning på 
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beskatningssammensætningen. Der vil ligeledes komme reguleringer og vedtagelser fra staten, der 

kan have påvirkning på, hvorledes et partnerselskab skal forstås i samfundet, og hvorledes 

partnerselskabet skal agere for at kunne overholde lovgivningen. Denne kritik af et øjebliksbillede 

giver ligeledes mulighed for at der ikke er sket afklaring, set i forhold til, at der ikke opnås endelig 

godkendelse af for eksempel finansloven. 

Kandidatafhandlingen bliver skrevet på grundlag af den begrænsede litteratur, der er omkring 

partnerselskabet. Begrænsningen sker, eftersom partnerselskabet ikke er en udbredt selskabsform, 

hvorved informationen og oplysningerne kun vil kunne afdækkes i et begrænset omfang. 

Kandidatafhandlingen vil modtage kritik i form af beregningerne, grundet disse bliver foretaget på 

et generelt princip, hvorfor der vil kunne forekommer situationer, der ikke vil være dækkende. 

Der vil i enkelte situationer ikke blive taget højde for optimering af skatten, derimod vil 

datagrundlaget blive tilpasset, således der sker en sammenligning på baggrund af indkomsten. 

Sammenligning af indkomst vil gøre det muligt at foretaget en tilnærmelsesvis sammenligning 

mellem indkomstmodtagerne i de pågældende selskabsformer. 

Grundlaget for beregningerne i kandidatafhandlingen bliver med udgangspunkt i indkomståret 2013 

og lovforslag, der er godkendt med virkning i de fremtidige indkomstår. Litteratursøgningen er 

stoppet 1. december 2013. Der vil i kandidatafhandlingen derfor ikke blive taget højde for indgåede 

aftaler vedrørende finanslovsforhandlingerne, der er indgået for 2014. Dette undlades, grundet 

problemformuleringens aktualisering ikke menes at påvirke konklusionen med større effekter. 
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2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer 

Der vil i de efterfølgende afsnit blive foretaget en gennemgang af de selskabsformer og 

beskatningsformer, som er relevante i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt et partnerselskab er 

det bedste af to verdener. 

2.1. Definition af selskabsformer 

Der vil først blive foretaget en gennemgang af relevante selskabsformer. Tidligere er det nævnt, at 

selskabsformen er afgørende for beskatningsformen af selskaber i Danmark. 

Der tages udgangspunkt i relevante selskabsformer, som knytter sig til partnerselskab og 

alternativer hertil. 

2.1.1 Partnerselskabet 

For at få alle aspekter med i forbindelse med valg af selskabsform beskrives der i nedenstående en 

teoretiske gennemgang af selskabsformen partnerselskab, fra stiftelse af partnerselskabet til ophør 

af partnerselskabet, samt den løbende drift heraf. 

2.1.1.1 Definition 

Partnerselskabet er en selskabsform, som tidligere var kendt under navnet kommanditaktieselskab. 

En betegnelse som forsat kan anvendes, jævnfør selskabsloven § 359, som bestemmer, at et af 

navnene kommanditaktieselskab, partnerselskab eller P/S skal anvendes entydigt i selskabet navn, 

såfremt selskabsformen partnerselskab anvendes. 

Det er en selskabsform, som er reguleret af selskabslovens regler om øvrige kapitalselskaber, men 

med de nødvendige tilpasninger, jævnfør selskabsloven § 358. Hvor de nødvendige tilpasninger fra 

forarbejders side er tænkt som: 

”Der har med den gældende bestemmelse været tvivl i teorien om hvilke lempelser, der herved var 

tiltænkt. Med den foreslåede affattelse præciseres det, at der udelukkende kan være tale om 

tilpasninger som følge af den særlige selskabsdeltager i form af den ubegrænsede hæftende 

komplementar”5 

Et partnerselskab defineres i selskabslovens § 5, nr. 21, som et kommanditselskab, hvor 

kommandisterne har indskudt en bestemt kapital. 

                                                
5 Tage & Friis Hansen, 2005, p. 34 
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Et kommanditselskab er defineret i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder som følgende: 

§ 2, Stk. 2. Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, 

komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis der er flere, solidarisk for 

virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for 

virksomhedens forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de 

fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.6 

Som det ses af definitionen, kræves der to former for selskabsdeltager for at opfylde definitionen på 

et partnerselskab. Det kræver en komplementar, som hæfter personligt og uden begrænsning, 

såfremt der er flere komplementarer, hæfter disse yderligere solidarisk. Derudover kræver det en 

eller flere kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskudte kapital. 

Frem til 2010 inden ændringen af selskabsloven var et partnerselskab defineret som følger: 

Ved et kommandit-aktieselskab forstås et erhvervsdrivende kommanditselskab, i hvilket øvrige 

kapitalselskaber med hele sin kapital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet har 

indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.7 

Grundtanken bag partnerselskabet er ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) 

oprindeligt opstartsvirksomheder, hvor der ved et partnerselskab kan ske en kombination af idé 

skaberen(komplementaren) og en række investorer (kommanditisterne).8 

Partnerselskabet følger selskabslovens regler om øvrige kapitalselskaber med de fornødne 

tilpasninger, hvilket betyder, at selskabet skal have en selskabskapital på 500.000 kr., jævnfør 

selskabsloven § 4, stk. 2, hvoraf 25 % skal være indbetalt, jævnfør selskabsloven § 33. 

Yderligere stilles der i selskabsloven krav om at partnerselskabet har en ledelse og eventuelt en 

revisor, jævnfør selskabsloven § 39. Samtidig stilles der krav til, at selskabets ledelse fører en 

ejerbog over selskabets ejere, jævnfør § 50. Der stilles yderligere i et partnerselskab krav til at der 

afholdes generalforsamling. Reglerne omkring generalforsamling er beskrevet i selskabslovens 

kapitel 6. 

                                                
6 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 
7 Tage & Friis Hansen, 2005, p. 10 
8 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010 
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2.1.1.2 Stiftelse9 

Et partnerselskab kan stiftes ved en eller flere stiftere. Stiftere som enten er fysiske eller juridiske 

personer. Det kræver dog, at de fysiske eller juridiske personer ikke er umyndige som personer eller 

de juridiske personer ikke er under konkurs eller tvangsopløsning. Yderligere kræves det, at den 

juridiske person har opnået retsevne. Partnerselskabet opnår retsevne, når det er registeret ved 

Erhvervsstyrelsen. 

I forbindelse med stiftelsen skal der udarbejdes et stiftelsesdokument, som skal indeholde følgende 

oplysninger: 

1. Stifterens navn, bopæl og evt. CVR-nr. 

2. Tegningskursen for aktierne 

3. Fristerne for tegningen og indbetalingen 

4. Retsvirkningsdato for stiftelsen, herunder også regnskabsår 

5. Oplysninger om, hvorvidt partnerselskabet skal afholde omkostninger ved stiftelse, i så fald 

de anslåede omkostninger 

Stiftelsen bør desuden indeholde oplysninger om ledelse og evt. valg af revisor, ellers er det 

påkrævet, at der afholdes endnu en generalforsamling senest 2 uger efter stiftelsen. Valg af revisor 

er ikke et krav, da partnerselskabet i lighed med øvrige kapitalselskaber har mulighed for at 

fravælge revisionen i henhold til bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135. Fravalget af revision 

kræver at der er en balancesum på under 4 mio. kr., nettoomsætning på under 8 mio. kr. og at et 

gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsår er under 12. 

Stiftelsen kan ske som kontant indskud. Yderligere kan stiftelsen ske ved apportindskud. Ved 

stiftelse med apportindskud kræves der en vurderingsberetning.10 

Ved et apportindskud kan stiftelsen ske med tilbagevirkende kraft, såfremt det indskudte selskab har 

et andet regnskabsår. Det eneste krav, der stilles ved at stifte med tilbagevirkende kraft er, at 

komplementaren eksisterer fra tidspunktet for stiftelsen. 

I forbindelse med stiftelsen af et partnerselskab er der særlige, krav jævnfør selskabsloven § 360, til 

oplysninger i forbindelse med stiftelsen. Der stilles krav om, at identiteten af komplementaren er 

                                                
9 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 38 
10 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 37 
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kendt. I stiftelsesdokumentet er der oplysningskrav om, komplementarens fulde navn, bopæl og 

eventuelle CVR-nummer. 

Yderligere skal der oplyses om komplementarens pligt til at gøre indskud, og hvorvidt det 

pågældende indskud er fuldt eller delvist indbetalt. Såfremt indskuddet udgør andet end kontanter, 

skal der redegøres for vurderingsgrundlaget. 

Der skal yderligere ske oplysning om komplementarens indflydelse i selskabet, herunder andel i 

overskud og tab. 

I forbindelse med stiftelsen er der krav om, at der udarbejdes vedtægter for selskabet. Vedtægter 

skal som minimum indeholde følgende for et kapitalselskab: 

1. Selskabets navn og eventuelle binavne 

2. Formål 

3. Oplysninger om selskabskapital 

4. Aktiernes rettighed 

5. Selskabets ledelsesorgan 

6. Indkaldelse til generalforsamling 

7. Selskabets regnskabsår 

Udover ovenstående minimumsregler er der i forbindelse med vedtægter for et partnerselskab krav 

om, at der i vedtægterne er oplyst, hvad komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske 

beføjelser er. 

Krav til selskabsdeltager 

I et partnerselskab, hvor det i definitionen er bestemt, at selskabet skal bestå af to selskabsdeltagere, 

en komplementar og en kommanditist, stilles der yderligere krav til selskabsdeltagerne. Der er ikke 

i selskabsloven stillet særlige krav til komplementaren, som hæfter personligt og ubegrænset. Der 

stilles dog det krav i forhold til definitionen på et partnerselskab, at komplementaren har 

økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser. 

Kravet omkring de økonomiske beføjelser skal ses som et modstykke til, at komplementaren hæfter 

personligt og ubegrænset. Erhvervsstyrelsen er i forbindelse med udarbejdelse af notat omkring 
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partnerselskaber kommet med eksempler på, hvilke økonomiske beføjelser en komplementar kunne 

have11: 

• Andel af partnerselskabets overskud eller indtægter 

• Andel af partnerselskabets likvidationsprovenu eller indtægter ved salg af aktiver 

• Modtager forrentning af indskud eller egenkapital 

Udover at komplementaren skal tillægges økonomiske beføjelser, skal komplementaren ligeledes 

tillægges forvaltningsmæssige beføjelser, som kan bestå i: 

• Ret til at være repræsenteret i selskabets ledelse 

• Vetoret over for ændringer i selskabets vedtægter 

• Vetoret overfor større eller væsentlige beslutninger i selskabet12 

2.1.1.3 Ejeraftale 

I forbindelse med stiftelsen af et partnerselskab indgås der ofte en partneraftale også kaldt en 

ejeraftale. En ejeraftale defineres i selskabsloven § 5, nr. 6 som en aftale, indgået mellem selskabs 

kapitalejere, som regulerer ejer- og ledelsesforhold. Selvom ejeraftalen er indgået mellem 

selskabets kapitalejere, er ejeraftalen ikke bindende for selskabet i forbindelse med beslutninger, der 

træffes på generalforsamlingen, jævnfør selskabsloven § 82. En ejeraftale, der indgås mellem 

kapitalejerne i et partnerselskab, indeholder ofte bestemmelser omkring over- og underskudsdeling, 

samt aftale om kapitalejernes arbejdsforpligtigelse i selskabet. Selve indføjelsen af over- og 

underskudsdeling er vigtig, i det henseende at partnerselskabet er skattemæssigt transparent.13 

  

                                                
11 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010 
12 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010 
13 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 41 
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2.1.1.4 Omstruktureringer til og fra et partnerselskab 

I forbindelse med selskabers løbende drift kan det være en fordel at omstrukturere selskabet 

herunder enten til eller fra partnerselskab. Det kan ske ved fusion eller spaltning. 

Selskabets løbende drift 

Forhøjelse af selskabskapitalen i et partnerselskab, kaldet en kapitalforhøjelse, kan ske på flere 

måder, selskabslovens §§153-178: 

• Tegning af nye aktier 

• Overførsel af reserver til selskabskapitalen ved en fondsforhøjelse 

• Udstedelse af konvertible gældsbreve og warrants 

Tegning af nye aktier kan ske straks efter stiftelsen af partnerselskabet, hvorimod overførsel af 

reserver til selskabskapital kræver, at selskabet har aflagt en årsrapport eller som minimum, at 

beslutningen træffes på den samme generalforsamling, hvor den første årsrapport aflægges. 

En kapitalforhøjelse i et partnerselskab kræver, at der på en generalforsamling besluttes med 2/3 

flertal, at kapitalforhøjelsen skal gennemføres. Yderligere kan selskabets ledelse have bemyndigelse 

til at gennemføre en kapitalforhøjelse, en bemyndigelse, som ledelsen kan have i maximalt 5 år fra 

den er udstedt. I forbindelse med bemyndigelsen stilles der krav om, at bemyndigelsen indeholder 

følgende oplysninger: 

• Datoen for bemyndigelsen 

• Højeste beløb hvortil selskabskapitalen kan forhøjes 

• Oplysninger om klasse, fortegningsret mv. 

Kapitalnedsættelse 

Ligeledes kan en kapitalnedsættelse finde sted. En kapitalnedsættelse kan fortages til anvendelse af 

følgende, jævnfør selskabsloven § 188: 

• Dækning af underskud 

• Udbetaling til kapitalejerne 

• Henlæggelse til særlig reserve 

I forbindelse med kapitalnedsættelsen stilles der krav om, at beslutningen vedtages på en 

generalforsamling med 2/3 del flertal. 
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Såfremt der er tale om en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere eller henlæggelse til 

særlig reserve, kræver det ledelsens godkendelse. I forbindelse med en kapitalnedsættelse, som sker 

ved udbetaling til kapitalejere og ved henlæggelse til særlige reserver, skal kreditorer opfordres til 

at anmelde deres krav. Opfordringen sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen og herigennem deres 

it-system. Såfremt en kreditor anmelder sit krav, har kreditor ret til fyldestgørelse, såfremt kravet er 

forfaldent og betryggende sikkerhed, såfremt kravet endnu ikke er forfaldent. Kapitalnedsættelsen 

gennemføres automatisk, hvis Erhvervsstyrelsen ikke inden udløbet af fristen fra selskabets ledelse 

modtager anmeldelse af, at kapitalnedsættelsen ikke skal foretages. Det er ligeledes selskabets 

ledelses pligt at anmelde til Erhvervsstyrelsen, såfremt der ikke er sket betaling af forfaldne 

anmeldte krav eller betryggende sikkerhed for ikke forfaldne anmeldte krav, har selskabets ledelse 

pligtig til at anmelde til Erhvervsstyrelsen, at beslutningen er ændret eller trukket tilbage. 

Udbytte 

Et partnerselskab kan udlodde udbytte ekstraordinært eller ordinært, jævnfør selskabsloven § 179.  

Det er selskabets ledelse, som er ansvarlig for, at det udbetalte udbytte er forsvarligt i forhold til 

selskabets økonomiske stilling, samt at det ikke er til skade for selskabets kreditorer. Det er 

samtidig ledelsens ansvar, at udlodningen af udbytte er dækket af frie reserver, således de bundne 

reserver er dækket i henhold til lovgivning og vedtægter. 

Beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte kræver, at ledelsen vedlægger en balance i 

forbindelse med, at beslutningen træffes, jævnfør selskabslovens § 183. Såfremt beslutningen 

træffes inden for 6 måneder efter balancedagen i den seneste årsrapport, er det op til selskabets 

ledelse at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at udlodde ekstraordinært udbytte på baggrund af 

seneste årsrapport eller de alternativt mener, at der er behov for at udarbejde en mellembalance. 

Såfremt beslutningen træffes 6 måneder efter balancedagen på seneste årsrapport, stilles der i 

selskabsloven krav om, at der udarbejdes en mellembalance, som viser, at der er tilstrækkelige 

midler til rådighed. Er et partnerselskab underlagt revisionspligt, som følge af bestemmelserne i 

årsregnskabslovens § 135, stilles der krav om, at mellembalancen er reviewet af selskabets revisor.  

I henhold til selskabslovens § 210 må der ikke i kapitalselskab stilles økonomiske midler, samt 

sikkerhedsstillelser for kapitalejeren til rådighed udover sædvandlige forretningsmæssige 

dispositioner, hvilket er ensbetydende med, at kapitalejeren ikke må foretage lån i kapitalselskabet. 
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Fusion og spaltning 

Partnerselskabet kan deltage i fusioner og spaltninger. Men på baggrund af selskabsformens 

specielle sammensætning af selskabsdeltager, er fusioner og spaltninger i høj grad begrænset i 

forhold til øvrige kapitalselskaber. 

Partnerselskabet ikke er omfattet af EU’derektiverne om fusion og spaltning. Reglerne omkring 

fusion og spaltning vedrørende partnerselskab er et spørgsmål, som suverænt bestemmes af 

lovgiverne i Danmark. Indtil 2010 var det administrativ praksis, at partnerselskab ikke kunne 

deltage i fusioner eller spaltninger. I 2010 blev der foretaget en praksisændring ved 

Erhvervsstyrelsen. Praksisændringen betød, at partnerselskab kunne deltage i fusioner og 

spaltninger, det er dog begrænset til kun at kunne ske sammen med andre partnerselskaber. Denne 

begrænsning skyldes ifølge Erhvervsstyrelsen14, at komplementaren hæfter ubegrænset samt 

forholdet omkring, at et partnerselskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt til sammenligning med 

de øvrige kapitalselskaber.15 

Såfremt der fortages en fusion eller spaltning af et partnerselskab, sker der universalsuccession, 

hvorved alle rettigheder og forpligtigelser overgår til det fortsættende eller nye selskab. Der 

foretages derfor fusion og spaltning uden debitorskifte. 

2.1.1.5 Omdannelse af partnerselskaber 

Partnerselskab til aktieselskab 

Et partnerselskab kan omdannes til aktieselskab, jævnfør selskabsloven § 324. Dette sker ved, at 

generalforsamlingen med kvalificeret flertal træffer beslutningen omkring omdannelsen, samt at 

komplementaren giver samtykke til omdannelsen. Hernæst meddeles samtlige selskabsdeltagere om 

beslutningen. I forbindelse med vedtagelsen af omdannelsen fra partnerselskab til aktieselskab sker 

en tilpasning af selskabets vedtægter, således vedtægterne er i overensstemmelse med, hvad der 

kræves af vedtægter i et partnerselskab. Omdannelsen af partnerselskabet er en realitet, når 

registeringen er foretaget ved Erhvervsstyrelsen. 

I et partnerselskab er det et krav, at en af deltagerne hæfter personligt og ubegrænset, hvilket er 

lovbestemt i selskabslovens § 324, stk. 4, at komplementaren forsat efter omdannelsen fra 

partnerselskab til aktieselskab hæfter for de forpligtigelser, som bestod inden omdannelsen til 

aktieselskab. 
                                                
14 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010 
15 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010 
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Ved omdannelsen af et partnerselskab til aktieselskab er det påkrævet, at der udarbejdes en 

vurderingsberetning, jævnfør selskabslovens §§ 36-38. Yderligere skal bestemmelserne i 

selskabslovens §§ 42-44 i agttages i forbindelse med omdannelsen fra partnerselskab til 

aktieselskab. 

Aktieselskab til partnerselskab 

Øvrige kapitalselskaber kan omdannes til et partnerselskab efter selskabslovens § 323. Det kræver, 

at det på en generalforsamling besluttes med et kvalificeret flertal. Der kræves ikke samtykke fra 

selskabets kreditorer. I forbindelse med omdannelsen skal der ske meddelelse til alle selskabets 

kapitalejere samt til den indtrædende komplementar, som hæfter personligt og ubegrænset. 

Omdannelsen kræver, at beslutningen meddeles til Erhvervsstyrelsen og omdannelsen er sket, når 

vedtægterne er ændret i overensstemmelse med kravene til et partnerselskab, og dette er registeret 

ved Erhvervsstyrelsen. 

I forbindelse med omdannelsen af øvrige kapitalselskaber til et partnerselskab opstår der ikke en ny 

juridisk enhed og derfor bibeholdes selskabs CVR-nr. Desuden er der i forbindelse med 

omdannelsen ikke krav om vurderingsberetning og dertilhørende åbningsbalance.16 

Man skal være opmærksom på, at selskabslovens bestemmelse ikke foretager omdannelse af 

anpartsselskaber til partnerselskaber. Dette kræver, at man først omdanner anpartsselskabet til 

øvrige kapitalselskaber og herefter omdanner øvrige kapitalselskaber til et partnerselskab. 

Partnerselskab til interessentselskab 

Omdannelsen af et partnerselskab til interessentselskab er ikke reguleret i selskabslovens 

bestemmelser. En omdannelse fra et partnerselskab til interessentselskab sker derfor ved, at 

partnerselskabets aktiviteter overdrages til interessentselskabet, samt at partnerselskabet ophører 

ved likvidation eller betalingserklæring,17 som er beskrevet i afsnit 2.3.  

Interessentselskab til partnerselskab 

Omdannelse af et interessentselskab til partnerselskab er ligeledes ikke reguleret af selskabsloven. 

Omdannelsen af et interessentselskab til partnerselskab sker ved, at der civilretlig sker en ny 

stiftelse af et partnerselskab, hvor der tegnes aktier ved apportindskud af interessentselskabet. 

Derfor skal alle regler vedrørende stiftelse af et partnerselskab ved apportindskud iagttages, 
                                                
16 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 128 
17 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 131 
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hvorved der skal udarbejdes vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance. I forbindelse med 

omdannelsen af et interessentselskab til partnerselskab kræves det samtykke fra kreditorer, idet der 

sker ejerskifte.18 

Omdannelsen fra et interessentselskab til et partnerselskab sker som oftest ved, at de tidligere 

interessenter erhverver aktier i partnerselskabet i samme forhold som de ejede i 

interessentselskabet, samtidig med at selskabet stifter et komplementarselskab, som ejes i samme 

indbyrdes forhold som partnerselskabet. Komplementaren har typisk ingen ejerandel i 

partnerselskabet, da dette vil have skattemæssig betydning i forbindelse med omdannelsen. Ønsket 

om omdannelse fra I/S til P/S er ofte begrundet med ændring af hæftelse. Der sker derfor 

debitorskifte og det kræver samtykke fra kreditorer.19     

2.1.1.6 Ophør af partnerselskab 

Et partnerselskab kan ifølge selskabsloven ophør, ved erklæring, likvidation, tvangsopløsning, 

konkurs samt ved omdannelse. 

Opløsning ved erklæring 

Et partnerselskab kan opløses ved erklæring, jævnfør selskabslovens § 216. Et partnerselskab kan 

opløses ved betalingserklæring, hvor kravet for denne opløsningsform er, at al selskabets gæld er 

betalt. Yderligere skal selskabets kapitalejer afgive en erklæring om, at al gæld er betalt, og at 

kapitalejerne har truffet beslutning om at opløse selskabet. Yderligere stilles der krav om, at 

erklæringen indeholder navn og adresse på selskabets kapitalejere. Ved opløsning efter 

selskabslovens § 216 hæfter kapitalejerne personligt og solidarisk for gæld, som måtte være på 

erklæringstidspunktet. Såfremt der er overskydende midler, fordeles disse til selskabets kapitalejere. 

Selskabet er først slettet, når det er slettet fra Erhvervsstyrelsens register. 

Likvidation 

Såfremt et partnerselskab ønskes ophørt, kan dette foretages ved en likvidation. En likvidation 

foretages efter selskabslovens §§ 217-224. Ved opløsning gennem en likvidation skal der ved 

generalforsamling i selskabet træffes beslutning om, at selskabet frivillig træder i likvidation. 

Beslutningen skal træffes med 2/3 stemmeflerhed. Såfremt selskabets vedtægter eller anden 

lovgivning ved påbud kræver selskabet opløst, kan dette vedtages med simpelt flertal. Såfremt der 

                                                
18 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, pp. 130-131 
19 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 131 
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træffes beslutning om at træde i likvidation, skal generalforsamlingen vælge en eller flere 

likvidatorer. Likvidatorerne træder efterfølgende i ledelsens sted. Såfremt der er kapitalejere, som 

ejer mindst 25 %, har de pågældende kapitalejere ret til på generalforsamlingen at vælge en 

likvidator, som skal forestå likvidationen sammen med øvrige likvidatorer. 

Beslutningen om likvidation skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med anmeldelsen om 

at træde i likvidation skal selskabet samtidig give meddelelse til alle kendte kreditorer om 

beslutningen. I forbindelse med at selskabet træder i likvidation, stilles der krav til, at selskabet efter 

sit navn tilføjer i likvidation. Efter der er sket anmeldelse om at træde i likvidation til 

Erhvervsstyrelsen, offentliggøres dette i styrelsens it-system, hvor alle selskabets kreditorer 

opfordres til at anmelde deres krav til likvidatorer inden for 3 måneder, som er proklamafristen. 

Efter fristen på de tre måneder er udløbet, kan likvidator optage boet. Såfremt der ved anmeldes af 

krav fra kreditorer, foretages anmeldelse af krav, som likvidatorer ikke kan acceptere, skal det 

meddeles den pågældende kreditor, som dernæst har mulighed for at gøre kravet gældende i 

skifteretten. Såfremt fordring anmeldes efter boet er opgjort, kan kravet kun gøres gældende, 

såfremt det kan dækkes af midler, som endnu ikke er udloddet til selskabets kapitalejere. I 

forbindelse med at selskabet er i likvidation, kan selskabet udlodde udbytte og ekstraordinære 

udbytte efter de almindelige gældende regler i selskabsloven. En acontoudlodning af 

likvidationsprovenuet kan ske, når proklamafristen er udløbet og såfremt der stilles betryggende 

sikkerhed for udbetalingen indtil likvidationen er endeligt afsluttet. Likvidationen er endelig, så 

snart bobehandlingen er afsluttet samt likvidationsprovenuet er udbetalt og der er truffet beslutning 

om endelig likvidation på en generalforsamling. Ved anmeldelse af endelig likvidation ved 

Erhvervsstyrelsen skal likvidationsregnskabet sammen med anmeldelsen indsendes til 

Erhvervsstyrelsen. Såfremt selskabet er underlagt revisionspligt, skal likvidationsregnskabet være 

revideret. Herefter slettes selskabet fra Erhvervsstyrelsens register. 

Tvangsopløsning 

I definitionen af et partnerselskab stilles der, som tidligere nævnt, krav om, at der som minimum er 

to selskabsdeltagere. Såfremt et selskab ikke besidder de lovpligtige to deltagere, ville selskabet, 

såfremt det havde været et kommanditselskab, være blevet opløst ved konfusion. Hvilket betyder, at 

selskabet uden videre opløses og kreditorer forsat kan gøre sit krav gældende overfor den deltager, 

der hæfter personligt og ubegrænset. Årsagen til at et partnerselskab ikke kan opløses ved 

konfusion, selvom et partnerselskab ligeledes er omfattet af bestemmelser om mindst to 
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selskabsdeltagere, begrundes i, at kommanditaktionærens indskud er basseret på hensynet til 

selskabets kreditorer. Herved kan en likvidation ske, når alle kreditorer er fyldestgjort. Da et 

partnerselskab ikke kan opløses ved konfusion, overgår selskabet straks til tvangsopløsning.20  

Et partnerselskab kan ophøre ved tvangsopløsning efter selskabslovens §§ 225-234 

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse partnerselskabet, såfremt partnerselskabet 

ikke overholder en af følgende krav: 

• Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i 

behørig stand efter årsregnskabsloven, 

• kapitalselskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i 

selskabets vedtægter, 

• kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om det er omfattet af revisionspligt efter 

årsregnskabsloven eller anden lovgivning, 

• kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen i øvrigt har 

besluttet, at selskabets årsrapport skal revideres, eller 

• selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist sig 

ikke at kunne opfyldes. 

Konkurs 

I litteraturen omkring partnerselskabet hersker der en vis tvivl om, hvorvidt et partnerselskab kan 

opløs ved konkurs. En kilde påpeger, at et partnerselskab udelukkende kan opløses ved konkurs, 

såfremt komplementaren opløses ved konkurs, idet komplementaren hæfter personligt.21 En anden 

kilder påpeger, at selskabet må antages at være et selvstændigt konkurssubjekt i hensynet til 

selskabets kreditorer.22 

Yderligere giver litteraturen omkring partnerselskabet ingen klar praksis omkring konkurs af 

insolvente partnerselskaber. 

Der er ingen krav til form af selskabsdeltagerne der ved dannelse af et partnerselskab. I 

nedenstående afsnit sker der en gennemgang af mulige selskabsformer, der kan anvendes til 

dannelse af et partnerselskab. 

                                                
20 Tage & Friis Hansen, 2005, pp. 32-33 
21 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 146 
22 Tage & Friis Hansen, 2005, p. 34 
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2.1.2 Øvrige kapitalselskaber 

Partnerselskabet er defineret i forbindelse med øvrige kapitalselskaber i selskabslovens § 5, pkt.1, 

derfor vil der ikke ske en yderligere gennemgang af reglerne om øvrige kapitalselskaber kun i det 

omfang, hvori der er en forskel på grund af de fornødne tilpasninger for partnerselskabet i 

forbindelse med reguleringen af selskabslovgivningen. Der vil i det nedenstående derfor kun blive 

beskrevet de teoretiske forskelle mellem partnerselskab og øvrige kapitalselskaber. 

Øvrige kapitalselskaber er forpligtiget til i sit navn at anvende aktieselskab eller A/S, jævnfør 

selskabslovens § 2, stk. 1. Der er i forbindelse med øvrige kapitalselskaber udelukkende en type af 

deltagere, dette er selskabets kapitalejere. Dette medføre derfor, at der ikke skal indføjes særlige 

oplysninger i stiftelsesdokumentet vedrørende en komplementar, da dette ikke er en del af 

selskabsformen.  

Yderligere er der i den henseende ingen økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser for 

selskabsdeltagerne, som skal være indføjet i vedtægterne.  

Selskabsdeltagerne består af kapitalejere, som kan udøve sin stemme på generalforsamlingen, 

jævnfør selskabslovens § 76. Idet partnerselskabet ikke blot er bestående af kapitalejer, men af både 

komplementarer og kommanditister, gør det ligeledes at hæftelsesformen er en anden i forhold til 

øvrige kapitalselskaber. Idet øvrige kapitalselskaber ingen personlig hæftelse har, jævnfør 

selskabslovens § 1, stk. 2. 

2.1.3 Personselskaber 

Personselskaber er i Danmark ikke lovreguleret. I de fleste andre europæiske lande er 

personselskaber lovreguleret.23 Personselskaber bliver under visse forhold lovreguleret via loven 

om visse erhvervsdrivende virksomheder.24 Den manglende regulering via retskilder vil der fortsat 

være regler for denne selskabsform. Der er uskrevne regler, der bygger på retssædvaner, retspraksis 

og den civilretlige litteratur.25 

Personselskaber drives med det udgangspunkt, at der er aftalefrihed. Aftalefriheden består i, at der 

er frihed til at træffe aftaler. Ifølge loven om visse erhvervsdrivende virksomheder § 1, stk. 3, drives 

der virksomhed, når et af følgende punkter er opfyldt: 

                                                
23 Hansen & Krenchel, 2010, p. 21 
24 Erhvervsministeriet, 2010 
25 Hvilket betegnes: deklaratoriske regler 
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1) overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller 

lignende, for hvilke virksomheden normalt modtager vederlag, eller 

2) udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller 

3) har den i selskabslovens §§ 6 og 7 anførte forbindelse med et aktie- eller 

anpartsselskab eller med en anden virksomhed, der udøver den i nr. 1 eller 2 nævnte 

erhvervsdrift, eller 

4) udøver en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i henhold til vedtægt 

eller aftale og har en betydelig andel i dens driftsresultat uden at have den i nr. 3 

anførte forbindelse med den anden virksomhed. 

Drives der virksomhed via et af disse punkter, vil der ifølge loven om visse erhvervsdrivende 

virksomheder § 1, stk. 2, være tale om en virksomhed. Loven om visse erhvervsdrivende 

virksomheder § 2 beskriver ydermere, at personselskaberne er karakteriseret ved, at deltagerne 

hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.26 

Personselskaber i Danmark kan opdeles i flere kategorier. De traditionelle kategorier er 

enkeltmandsvirksomheder, interessentselskaber og kommanditselskaber. 

2.1.3.1 Enkeltmandsvirksomhed 

Denne selskabsform er specielt kendetegnet ved at der kun er enkelt indehaver. Indehaveren er 

derved eneejer af alle aktiverne, der er i virksomheden samt eneberettiget til at træffe beslutninger 

for virksomhedens drift og udvikling. 

En enkeltmandsvirksomhed er omfattet af loven, der forefindes for erhvervsdrivende. En 

enkeltmandsvirksomhed vil derfor kunne sammenlignes lovgivningsmæssigt med et 

interessentselskab og kommanditselskab. 

Retssubjektet i enkeltmandsvirksomheden 

En enkeltmandsvirksomhed vil kunne opnå retssubjekt. Retssubjekten vil bestå i at kunne erhverve 

sig rettigheder og pådrage sig forpligtelser overfor omverdenen. Enkeltmandsvirksomhedens 

retssubjekt vil kunne diskuteres. Grunden til diskussionen opstår, idet der ikke er en enkelt og 

entydig afklaring. Retssubjektet vil skulle afklares på det enkelte retsområde. Gennem formueretten 

                                                
26 Hansen & Krenchel, 2010, p. 21 
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vil enkeltmandsvirksomhedens retssubjekt være anerkendt. Anerkendelsen sker i form af, at 

selskabet kan erhverve rettigheder og forpligte sig overfor fælles kreditorer. Tinglysningsmæssigt 

og pantretligt må der også anses at være retssubjekt, grundet selskabet vil kunne eje driftsmidler og 

herigennem også opnå som pantsætter i driftsmidlet. Virksomheden har ikke opnået selvstændigt 

retssubjekt i forbindelse med konkursretten og skatteretten. Enkeltmandsvirksomheden vil ikke 

kunne opnå konkurs, før end indehaveren også er under personlig konkurs. Skatteretten foreskriver, 

at enkeltmandsvirksomheden er skattemæssigt transparent, hvorved det er indehaveren, der er 

genstand for beskatning.27 

Stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed 

Der sker stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed, når omverdenen har opnået kendskab til, at 

virksomheden eksisterer. Der skal ikke udarbejdes nogen særlige civilretslige dokumenter i 

forbindelse med opstarten af en enkeltmandsvirksomhed. 

Virksomheden vil ikke skulle anmeldes til Erhvervsstyrelsen, der vil ikke skulle foretages nogen 

selskabsregistrering, som krav for at kunne drive øvrige kapitalselskaber.28 

Forhold til tredjemand 

I forbindelsen med driften af en enkeltmandsvirksomhed er det indehaveren, der tegner driften for 

omverdenen. Det vil sige, det er indehaveren, der hæfter personligt overfor 

enkeltmandsvirksomhedens kreditorer. Kreditorerne vil kunne rette deres krav mod både 

virksomheden og indehaveren. Indehaverens formue og virksomhedens formue er derfor et samlet 

objekt. 

Ophør af en enkeltmandsvirksomhed 

Ophøret af en enkeltmandsvirksomhed sker på det tidspunkt, hvor indehaveren vælger at sælge sine 

aktiver eller går personligt konkurs og derved ikke længere vil kunne drive en virksomhed. Der vil i 

denne forbindelse skulle foretages beskatning.29 

Sammenfatning af en enkeltmandsvirksomhed 

En enkeltmandsvirksomhed bliver stiftet af indehaveren. Indehaveren vil hæfte personligt for 

virksomheden. Der er i forbindelsen med opstarten ikke nogen særlige civilretslige dokumenter, der 

                                                
27 Hansen & Krenchel, 2010, p. 55 
28 Hansen & Krenchel, 2010, p. 55 
29 Hansen & Krenchel, 2010, p. 455 
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skal indberettes. Virksomheden er startet, når dette er kendt for omverden og ophører, når salg af 

aktivitet eller konkurs. 

2.1.3.2 Interessentselskab 

Et interessentselskab karakteriseres gennem tre punkter. Selskabet skal drive erhvervsmæssig 

virksomhed. Interessenterne vil overfor deres kreditorer hæfte personligt, solidarisk og principalt. 

Til slut vil selskabet også skulle fremme deltagernes økonomiske interesse gennem erhvervsdrift.30 

Samvirket i interessentselskabet 

Interessentskabet betegnes som et samvirke. Samvirket bliver dannet i form af, at interessenterne 

lægger deres fulde eller væsentlige erhvervsmæssige arbejdsindsats i interessantselskabet. Der er 

grundet aftalefriheden omkring selskabets drift ikke altid udarbejdet interessentskabsaftaler. Aftalen 

kan derved være en mundtlig eller stiltiende aftale. Andre gange kan der være udarbejdet 

detaljerede aftaler. Aftalernes udarbejdelse er meget afhængig af, hvilket selskab der skal drives, 

herunder hvor omfattende selskabet er. Grundet den manglende retlige regulering af 

interessentskabsområdet, vil det blive gennem den juridiske teori, der vil søges at blive skabt 

deklaratoriske regler. De deklaratoriske regler må ikke anvendes imod de almindelige indarbejdede 

og senere fortolkningsdata samt fremgangsmåder, som interessenterne hidtil har fulgt. Det vil sige, 

at indarbejdede rutiner må ikke pludseligt blive tilsidesat i forhold til de deklaratoriske regler, 

grundet aftalefriheden.31 

Retssubjektet i interessentselskabet 

Interessentselskabets retssubjekt vil kunne sammenlignes med en enkeltmandsvirksomhed. 

Selskabet vil kunne opnå retssubjekt. Der er ingen yderligere tilføjelser. Skatteretten foreskriver til 

sammenligning med enkeltmandsvirksomheden, at interessentselskabet er skattemæssigt 

transparent, hvorved det er de enkelte deltagere, der er genstand for beskatning.32 

Stiftelsen af et interessentselskab 

Stiftelsen af et interessentselskab sker på samme vilkår som en enkeltmandsvirksomhed, når der 

dannes en aftale herom. Interessentselskabets eksistens er kommet til kendskab for omverden, når 

aftalen er indgået, uanset om aftalen er indgået mundtligt eller skriftligt. Grundlæggende vil det 

                                                
30 Munck & Kristensen, 2010, p. 68 
31 Munck & Kristensen, 2010, p. 75 
32 Munck & Kristensen, 2010, pp. 73-75 
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være en fornuftig ide at udarbejdet en kontrakt, således skulle der opstå tvivlsspørgsmål, vil 

spørgsmålene kunne blive løst via den indgåede kontrakt.33 

Ind- og udtræden af interessentselskabet 

I forhold til en enkeltmandsvirksomhed vil der være mulighed for at kunne fortage decideret ind- og 

udtrædende af interessentselskabet. 

Indtrædelse af nye interessenter og overdragelse af tidligere interessentskabsandele kan kun ske 

med samtykke fra samtlige interessenter. Samtykket skal gives, fordi selskabsandele fra de 

eksisterende deltageres side bliver reduceret, i forbindelse med nye interessenter indtrædelse. Den 

nye interessent vil indtræde i forhold til medinteressenterne, hvilket vil sige i gældende rettigheder 

og forpligtelser. Eventuelt selskabsindskud i interessentskabsformuen vil også indgå. 

Sker der overdragelse fra en interessent til en ny interessent, vil det ske på samme vilkår. Den nye 

interessent vil modtage samme rettigheder og forpligtelser. Gælden der er i forhold til 

interessentskabets kreditorer vil den nye erhverver ikke hæfte for. Der kan via aftalefrihed og 

forpligtelseserklæringer overføres hæftelse fra den udtrædende interessent til den nye.34 Hæftelse af 

gammel gæld vil som udgangspunkt ikke komme den nye interessent til ansvar i forbindelse med 

indtræden i interessentselskabet. Der vil i denne forbindelse kunne ske en opsplitning af gælden 

imellem indadtil og udadtil. Den nye interessent påtager sig forpligtelsen i forbindelse med opnåelse 

af selskabsandel gennem erklæringer, heri kan der påhvile gammel gæld. Interessent vil overfor 

omverdenen kun hæfte for forpligtelser, der er fremkommet efter interessentens indtræden. 

Forhold til tredjemand 

Den udtrædende interessent vil kun hæfte for sin forpligtelse frem til udtrædelsesdagen. Gamle 

forpligtelser, vil interessent fortsat hæfte for efter hans udtræden. Er der indgået kontrakter med 

tredjemand, hvor der bliver indgået kontrakter, vil den udgående interessent muligvis komme til at 

hæfte for også, selvom kontrakten er indgået efter udtrædelsen. Den udtrædende interessent skal 

overfor tredjemand underrette eller bekendtgøre, at der er sket et skifte af interessenter. Grundet 

tredjemand i forbindelse med en misligholdelse vil søge sin fordring dækket via 

                                                
33 Munck & Kristensen, 2010, p. 76 
34 Munck & Kristensen, 2010, p. 118 
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interessentselskabet, idet fasteforretningsforbindelse ingen pligt har til løbende at undersøge, hvem 

der er interessenter i selskabet.35 

Ophør af et interessentselskab 

Skal et interessentselskab ophøre, skal der tages stilling til ophørsgrunden. Om selskabet skal 

likvideres eller der blot sker udelukkelse af interessenter. Ophørsgrunden kan desuden fremkomme 

grundet aftale. Der kan være aftalt et tidspunkt for ophør eller indtil en vis begivenhed indtræder, 

samt at formålet med selskabet er opfyldt.36 

Sammenfatning af et interessentselskab 

Sammenfatteende er interessentselskab dannet på baggrund af aftalefrihed. Selskabsformen er ikke 

lovreguleret udover få bestemmelse i loven om visse erhvervsdrivende virksomheder. Øvrig 

regulering foretages via skabte deklaratoriske regler. Der skal i forbindelse med indtrædelse af 

interessenter være enighed blandt samtlige interessenter. Dagen hvor indtrædelsen sker, opnår 

interessent rettigheder og forpligtelser, som udgangspunkt ikke for gammel gæld. Den udtrædende 

interessent vil forsat hæfte for gammel gæld, der er opstået i perioden, hvor han var interessent. Der 

skal ske oplysning til tredjemand omkring ændringer i interessentselskabet, hvis der er tale om 

almindelige faste forretningsforbindelse, eftersom disse ikke har pligt til at undersøge, hvem 

selskabets interessenter er bestående af. 

2.1.3.3 Kommanditselskab 

Kommanditselskaber er en variation af et interessentselskab. Et kommanditselskab er kendetegnet 

ved, at der er to typer af selskabsdeltagere. Selskabsdeltagerne er bestående af komplementarer og 

kommanditister. Komplementarerne er karakteriseret ved at være dem, der driver virksomheden, 

hvorimod kommanditisterne er investorer.37 Kommanditselskaber er lovfæstet i dennes definition 

via loven om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2. 

Kommanditselskabet er bestående af en eller flere komplementarer. Disse hæfter personligt, uden 

begrænsning og solidarisk, hvis der er flere komplementarer, for selskabets forpligtelser. 

Modsætningsvis hæfter kommanditisterne kun for deres indskud, de har forpligtet sig til i 

forbindelse med stiftelsen af selskabet og eventuelle senere kapitalforhøjelser. 

                                                
35 Munck & Kristensen, 2010, p. 134 
36 Munck & Kristensen, 2010 p. 151 
37 Hansen & Krenchel, 2010, p. 29 
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Kommanditselskabets eksistens er under forudsætninger af mindst én komplementar og mindst én 

kommanditist, disse kan være såvel fysiske som juridiske personer.38 

Stiftelsen af et kommanditselskab sker ved en aftale. Aftalen har ingen formkrav. Der vil kunne 

udarbejdes nedskrevne selskabskontrakter og vedtægter. 

Stiftelse af kommanditselskab 

I kommanditselskaber, hvori komplementarer er aktie- eller anpartsselskaber, skal der ske 

anmeldelse og registrering hos Erhvervsstyrelsen i forhold til loven om visse erhvervsdrivende 

virksomheder § 2, stk. 3, 2.pkt. Modsætningsvis vil kommanditselskaber der ikke har 

komplementarer registreret som aktie- eller anpartsselskab, have pligt til eller ret til at lade sig 

registrere hos Erhvervsstyrelsen, jævnfør loven om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 3, 

1. pkt. 

Kommanditselskaber, der bliver registreret vil have pligt til at udarbejdet en årsrapport, som skal 

offentliggøres, jævnfør årsregnskabslovens § 3, stk. 1, nr. 2. Kommanditselskaber, der ikke har pligt 

eller ret til at lade sig registrere, har ikke pligt til at udarbejdet en årsrapport, det vil dog have ret til 

at aflægge en. 

Samvirket i kommanditselskabet 

Forholdet mellem komplementarerne og kommanditisterne er forskelligt. Komplementaren er den 

dominerende i selskabet. Dominansen er begrundet i, at kommanditisternes indflydelse på 

selskabets drift næsten ikke er eksisterende. Dette skal ses i lyset af, at kommanditisterne indskyder 

kapital og ikke indflydelse. Det er ligeledes en deklaratorisk regel, at der ikke tillægges 

kommanditisterne en væsentlig og indgribende indflydelse. Indflydelse gives til komplementarerne, 

idet disse ofte har daglige indre anliggender og repræsenterer selskabet udadtil. Det er desuden for 

kommanditselskaber, stiftet efter 1. juni 1996, vedtaget at komplementarerne skal have 

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, jævnfør loven om visse erhvervsdrivende 

virksomheder § 2, stk. 2, 2. pkt. som følge af personlig hæftelse. 

Eventuelle overskud eller underskud vil blive fordelt gennem de deklaratoriske regler mellem 

kommanditisterne efter deres størrelse på indskuddet. Komplementaren vil som regel ikke modtage 

noget af overskuddet eller underskuddet. Komplementaren opnår sit overskud via 

administrationshonorar eller andre nedskrevne rettigheder. 

                                                
38 Munck & Kristensen, 2010, p. 164. 
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Ind- og udtræden af et kommanditselskab 

Overdragelse af en komplementarsandel vil kunne ske, hvis der er sket samtykke fra samtlige 

selskabsdeltagere, herunder også kommanditisterne.39 Skal en komplementar opnå frigørelse fra 

sine forpligtelser, skal der foreligge et samtykke fra såvel selskabsdeltagerne som kreditorerne. 

 

Forhold til tredjemand 

En komplementar har overfor en tredjemand mulighed for, at forpligte kommanditselskabet. En 

kommanditist har som deklaratorisk regel ingen adgang til, at forpligte selskabet overfor 

tredjemand. Komplementarens beføjelse skyldes, at komplementaren hæfter personligt og direkte 

over for selskabets kreditorer. Kommanditisten hæfter kun med sit indskud, hvilket er begrænset.40 

I forbindelse med overdragelse eller køb af en kommanditanpart vil erhververen skulle hæfte for 

gælden, der opstår fra den dag, hvor der sker indtrædelse. Det er de samme vilkår. der er gældende 

her, som der tidligere blev nævnt ved interessentselskabet. Overdrageren hæfter på samme vilkår i 

et kommanditselskab som i et interessentselskab. Gæld, der er stiftet inden udtrædelsen, vil 

overdrageren fortsat som udgangspunkt kunne hæfte for, hvorimod gæld, der bliver stiftet efter 

udtrædelsen, ikke hæftes af ham.41 

Ophør af et kommanditselskab 

Ophør af et kommanditselskab vil kunne begrundes med samme forhold som interessentselskabet, 

hvorfor der henvises dertil.42 Desuden vil der ske ophør ved konfusion, hvis antallet af 

selskabsdeltagere ikke opfylder loven. 

Sammenfatning af et kommanditselskab 

Kommanditselskabet er i sammenligning med interessentselskabet forholdsvis ens. Begge 

selskabsformer er ikke lovreguleret. Kommanditselskabet er anderledes, set i forhold til 

deltagersammensætningen. Kommanditselskabet består af to selskabsdeltagere; en komplementar 

og en kommanditist. Komplementaren hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. 

Kommanditisten hæfter kun med den indskudte kapital. Kommanditselskabet er kun 

registreringspligtigt, hvis komplementar er aktie- eller anpartsselskaber. Overdragelse af anparter 

                                                
39 Munck & Kristensen, 2010, p. 174 
40 Munck & Kristensen, 2010, p. 175 
41 Munck & Kristensen, 2010, p. 179 
42 Munck & Kristensen, 2010, p. 187 
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skal ske med samtykke fra samtlige deltagere. I forbindelse med ind- og udtræden vil der kun blive 

hæftet for forpligtelser, der vedrører perioden, anparten har vedrørt. 

2.1.3.4 Sammendrag af personselskaber 

Selskabsformen personselskab er i Danmark ikke lovreguleret. Der er deklaratoriske regler og 

retspraksis, der foreskriver, hvorledes et personselskab skal fungere. Det største kendetegn ved 

personselskaber er, at der er aftalefrihed og at hæftelsen er personlig. 

Personselskaber opdeles traditionelt i hovedkategorierne: enkeltmandsvirksomhed, 

interessentselskaber og kommanditselskaber. 

Der vil være registreringspligt for selskaberne, hvis en af interessenterne eller en komplementar 

eller kommanditist er A/S eller ApS. Der er i forbindelse med stiftelsen ingen formkrav, der skal 

udfyldes. Det vil som ofte gøre samarbejdet lettere, hvis der udarbejdes en kontrakt med formålet 

for selskabet. Tvivlspørgsmål vil herigennem kunne blive elimineret. 

I forbindelse med overtagelse af andele vil samtlige selskabsdeltagere skulle give samtykke til 

denne overtagelse af andele. Gælden, der er opstået inden udtræden, vil den tidligere deltager hæfte 

for over tredjemanden, hvorimod gæld, der er stiftet efterfølgende, vil den nye deltager hæfte for. 

Indgår tredjemanden i almindelig fast forretningsforbindelse med selskabet, og der ikke er opnået 

kendskab omkring ændringer i sammensætningen af selskabsdeltager, vil den udtrædende part 

fortsat hæfte for sin forpligtelse. 

Generelt er der en sammenhæng mellem de forskellige personselskaber. Enkeltmandsvirksomheden 

adskiller sig umiddelbart fra interessentselskabet og kommanditistselskabet ved deltagerantallet. 

Den enlige forskel mellem interessentselskaber og kommanditselskaber er sammensætning af 

strukturen. Interessentselskabet er en selskabsform, der er indgået mellem to parter eller flere med 

samme type deltagelse. Kommanditselskabet er også bestående af to typer af deltagere. Parterne har 

ikke samme ligevægt som ved interessentselskabet. Deltagerne er bestående af en komplementar og 

en kommanditist. Kommanditisten indskyder kapital og hæfter kun med dette indskud. 

Komplementaren hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. 
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2.2 Beskrivelse af skattesystemet i Danmark 

2.2.1 Hovedtræk over skattesystemet i Danmark 

Det danske skattesystem har været i en kontinuerlig udvikling siden det nittendeårhundrede. 

Skattelovgivningen har fortsat nogle grundlæggende principper, der blev lovfæstede tilbage ved lov 

nr. 104 af 15. maj 1903 om Indkomst- og Formueskat til staten.43 Lov nr. 104 blev yderligere 

præciseret i 1912 og endelig fastlagt med de grundlæggende regler om indkomstbeskatning ved lov 

nr. 149 af 10. april 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten(Statsskatteloven).44 Skattesystem 

er bygget op omkring tre grundlæggende forudsætninger. Der er tale om Statsskattelovens §§ 4, 5 

og 6, der drejer sig om følgende: 

• Statsskatteloven § 4 – De skattepligtige indtægter 

• Statsskatteloven § 5 – De ikke-skattepligtige indtægter – spekulation og næring 

• Statsskatteloven § 6 – De fradragsberettigede udgifter 

Statsskatteloven udgør grundpælene i indkomstopgørelsen for alle skattesubjekter. Beløbet til den 

skattepligtige indkomst opgøres også af andre skattelove, eftersom reglerne ikke er tilstrækkelige. 

Den danske skattelovgivning er underlagt nettoprincippet, grundet der sker samlet opgørelse af 

indtægterne, hvor der efterfølgende sker en opgørelse af fradragsberettigede udgifter. De fuldt 

skattepligtige opgør nettoindkomsten under anvendelse af globlaindkomstprincippet.45 

Skatterne i samfundet vil kunne opgøres via en proportional- eller en progressionsbeskatning. 

Proportionalbeskatning beregner skatten via en fast skatteprocent uanset indkomststørrelsen. 

Progressionsbeskatning bliver beregnet med stigende skatteprocent ved stigende indkomst. I 

Danmark anvendes begge metoder. Den proportionale beskatning anvendes eksempelvis hos 

selskaber med beskatning på 25 %.46 Progressionsbeskatningen anvendes ved indkomstskatten til 

staten for fysiske personer, jævnfør personskattelovens § 5. Indkomstskatten stiger i takt med den 

                                                
43 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 38 
44 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 45 
45 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 38 
46 Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget en nedsættelse af selskabs- og virksomhedsskatte-procenten fra 25 % til 22 
%. Nedsættelsen sker gradvist i perioden 2014 til 2016 (Johansen, 2013) 
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sidst tjente krone. Skatten bliver sammensat af bundskat, topskat, udligningsskat, sundhedsbidrag, 

aktieindkomst og skat svarende til kommunal indkomstskat.47  

Sammensætning kan skildres således: 

 

Figur 2 Indkomstbeskatning i 201348 

2.2.2 Beskatning af indkomst 

Grundlaget for opgørelsen af indkomstskatten i Danmark er statsskattelovens §§ 4-6. 

Statsskattelovens indkomstbegreb bygger, som tidligere nævnt, på et nettoindkomstprincip. 

Den skattepligtige indkomst er bruttoindkomsten, hvor der sker fradrag af de udgifter, der er afholdt 

for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, statsskattelovens § 6. Den skattepligtige 

indkomst bliver dermed en nettostørrelse (C.A.1.1 Indkomstbegrebet). 

2.2.2.1 Indkomstopgørelsen efter statsskatteloven §§ 4-6 

§ 4, den skattepligtige indkomst 

I statsskatteloven § 4 står der i et uddrag følgende beskrevet: 

”Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og 

Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet 

eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi” 

                                                
47 § 5. Indkomstskatten til staten opgøres som summen af: 1) bundskat efter § 6, 2) topskat efter § 7, 3) udligningsskat 
efter § 7 a, 4) sundhedsbidrag efter § 8, 5) skat af aktieindkomst efter § 8 a, 6) skat af CFC-indkomst efter § 8 b og 7) 
skat svarende til kommunal indkomstskat efter § 8 c. 
48 Egne tilvirkning og www.skat.dk  

http://www.skat.dk
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Hvilket betyder, at alt der optjenes i løbet af året, skal medtages i den skattepligtige indkomst. 

Statsskatteloven nævner typiske indkomstformer, hvor indkomst fra næring og erhverv mv. 

medtages, samt indtægter der er opnået gennem landbrug og personligt arbejde. I indkomsten 

medregnes også indtægter, opnået via leje, pensioner, understøttelser, gaver, samt mange andre 

former for indkomstforøgelse. Løbende og tilfældige engangsydelser skal ligeledes indgå i 

indkomstopgørelsen. Indkomst vedrørende året medregnes, hvorfor der skal foretages periodisering 

af ens indkomst. Det vil kun være indtægter vedrørende året, der medregnes. Med til indkomsten 

indregnes indtægter hidrørende her fra Danmark men også udenlandske indtægter, hvorfor der gøres 

brug af globalindkomstprincippet. 

§ 5, indregnes ikke i indkomsten 

I statsskattelovens § 5 beskrives det, at formueforøgelse ikke medregnes i den skattepligtige 

indkomst, jævnfør følgende uddrag fra loven: 

”Formueforøgelse, der fremkommer ved, at de Formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i 

Værdi - medens der paa den anden Side ikke gives Fradrag i Indkomsten for deres Synken i Værdi -, 

eller Indtægter, som hidrører fra Salg af den skattepligtiges Ejendele (herunder indbefattet 

Værdipapirer), for saa vidt disse Salg ikke henhører til vedkommendes Næringsvej.” 

Det vil kun være afkastet af skatteyderens forskellige aktiver, der skal foretages beskatning af. 

Beskatningen vil ikke tælle gevinst eller tab på det underliggende indkomstgrundlag. Der er 

undtagelse med en særlig lovhjemmel, idet der sker beskatning af særlige kapitalgevinster, såsom 

aktier- og kursgevinster, jævnfør aktieavancebeskatnings- og kursgevinstloven. Undtagelsen 

vedrører også skatteydere, som driver næring. Gevinst og tab vil blive beskattet som indkomst. Køb 

og salg, hvor der opnås fortjeneste eller tab, vil der ved spekulation ligeledes skulle foretages 

beskatning af. 

§ 6, fradrag i den skattepligtige indkomst 

§ 6 i statsskatteloven beskriver reglerne om, at der kan opnås fradragsret i indkomstopgørelsen for 

udgifter, som der i årets løb er blevet anvendt til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten. 

Driftsomkostninger er udgifter, der er medgået til indkomsterhvervelsen. Driftsomkostningerne vil 

derved være med til at reducere den skattepligtige indkomst, jævnfør følgende uddrag fra 

statsskatteloven § 6: 
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”Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage: 

a. Driftsomkostninger, dvs. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og 

vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger.” 

Private udgifter er ikke fradragsberettigede, idet udgifterne kun er fradragsberettiget, hvis det har en 

indkomstvirkning.49 Der er også begrænsning vedrørende udgifter, der er brugt til etablering af eller 

udvidelse af det underliggende indkomstgrundlag. Fradrag for disse omkostninger vil ikke kunne 

opnås, fordi det ikke anses for at have undergået en værdiforringelse, samt udgifterne er ikke 

afholdt og forbrugt på at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten.50 

Der er sket lempelse af, hvad der kan foretages fradrag af. Statsskattelovens § 6 er blevet suppleret 

og erstattet af særreguleringer. Disse særreguleringer er specielt udtrykt i ligningslovens store antal 

særbestemmelser, som begrænser, udvider eller præciserer fradragsretten efter statsskattelovens § 

6,51 her kan nævnes beskæftigelsesfradraget og befordringsfradraget. 

Sammenfatning af statsskatteloven 

Statsskatteloven er den grundlæggende stamme for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i 

Danmark. Den skattepligtige indkomstopgørelse kan derved betegnes som en 

nettoindkomstopgørelse, på baggrund af, at alle indtægter medregnes i den skattepligtige indkomst, 

jævnfør statsskattelovens § 4. Der er mulighed for fradrag, jævnfør statsskattelovens § 6, samt 

værdistigning og – tab ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, jævnfør statsskattelovens § 5. 

2.2.2.2 Fradragskonto 

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst er der mulighed for fradrag af omkostninger og tab. 

Fradragene har begrænsninger afhængig af, hvilken hæftelse den skattepligtige har overfor 

deltagelsen i selskabet. Deltager den skattepligtige kun via begrænset hæftelse med sit indskud, er 

adgangen til skattemæssigt fradrag for underskud begrænset til at tabet ikke kan overstige det 

indskudte beløb.52 

Fradragskontoen bliver opgjort via anskaffelsesprisen, selvskyldnerkaution over for 

partnerselskabets gæld og ikke udloddet skattepligtigt overskud og realisationsavancer. Der er 

                                                
49 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 208 
50 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, pp. 231-233 
51 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 212 
52 JV.C.C.3.3.4 Fradragsbegrænsning. Fradragskontoreglerne 
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mulighed for at kunne fradrage beløb, der vedrører skattemæssige driftsunderskud, af- og 

nedskrivninger samt forlodsafskrivninger og forskudsafskrivninger, desuden andel i ikke realiserede 

fradragsberettigede formuetab. 

Bliver fradragskontoen negativ i indkomståret, vil det ikke være muligt at foretage skattemæssige 

af- og nedskrivninger på andel i partnerselskabets aktiver. Fradraget vil kunne gennemføres, hvis 

årets driftsoverskud forbliver indestående i selskabet. 

I den efterfølgende beskrivelse af den skattepligtige indkomst vil der ikke blive foretaget yderligere 

kommentarer til fradragskontoen. Det antages, at fradrag og underskud i den skattepligtiges 

indkomst vil kunne dækkes og der derved ikke skal tages højde for beløbet på fradragskontoen i 

form af yderligere fradrag. 

2.2.3 Opgørelse af den personlige skattepligtigindkomst 

Indkomstmodtagere i Danmark vil blive beskattet efter personskattelovens bestemmelser, hvor der 

sker en opdeling af den skattepligtige indkomst i; personlig indkomst, kapitalindkomst og 

ligningsmæssige fradrag, jævnfør personskatteloven. Den personlige indkomst omfatter ligeledes 

virksomhedsindkomsten, der kan blive beskattet via selskabsskatteloven eller personskatteloven, 

herunder virksomhedsskatteordningen. 

Den skattepligtige indkomst kan opgøres således: 

Personlig indkomst: Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag Saldo 

Resultat af virksomhed XX XX XX  

Lønindkomst XX XX XX XX 

Kapitalindkomst: 

Positiv kapitalindkomst XX  

Negativ kapitalindkomst - XX XX 

Ligningsmæssige fradrag: -XX 

= Skattepligtig indkomst XX 

Aktieindkomst XX 

Tabel 1 Den skattepligtige indkomst53 

                                                
53 Kilde: Egen tilvirkning 
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2.2.3.1 Personlig indkomst 

Den personlige indkomst er specificeret i personskattelovens § 3, stk. 1. Personlig indkomst 

omfatter alle de indkomster, som indgår i den skattepligtige indkomst, men ikke kapitalindkomst. 

Aktieindkomst og CFC-indkomst54 vil ligeledes ikke medgå i den skattepligtige indkomst. Disse to 

indkomster bliver beskattet særskilt, hvorved det ikke påvirker den skattepligtige indkomst. 

Udgifter, der er anvendt i årets løb til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed, kan fradrages. Ligeledes kan der ske fradrag for bidrag og 

præmier til pensionsordninger, samt henlæggelser igennem virksomhedsskatteloven, jævnfør 

personskattelovens § 3, stk. 2. 

Den personlige indkomst bliver sammensat af summen af de skattepligtige indtægter og de 

fradragsberettigede udgifter, som kan relateres til den skattepligtige person. Hvilket tæller 

lønindkomst, indkomsten fra selvstændig erhvervsvirksomhed, honorarer, gaver, pensioner, 

understøttelser med videre, jævnfør personskattelovens § 3. 

Arbejdsmarkedsbidrag 

Om den skattepligtige er lønmodtager ellers selvstændig erhvervsdrivende, vil der skulle betales 

arbejdsmarkedsbidrag, jævnfør arbejdsmarkedsbidragslovens § 1. Skatten udgør 8 % og vil skulle 

betales af den erhvervede indkomst, der er bidragspligtig efter arbejdsmarkedsbidragslovens §§ 2, 4 

og 5. 

Kapitalindkomst 

Der sker udskillelse af kapitalindkomsten fra den personlige indkomst. Tilbage i tid skulle det 

nedbringe beskatningen af kapitalindkomsten. Dette blev valgt, grundet store økonomiske 

problemer i Danmark, hvor befolkningens opsparing var for lav og gældsætningen høj.55 

Kapitalindkomst bliver opgjort efter personskattelovens § 4. Det fremgår af bestemmelsen, at det er 

et nettobeløb, der bliver beskattet som kapitalindkomst. 

Kapitalindkomsten omfatter summen af de indtægter og udgifter, som kan relatere sig til den 

skattepligtiges formue. Hertil skal der ligeledes nævnes de løbende kapitalindtægter eller 

kapitaludgifter, samt kapitalgevinster eller –tab. Beregnede kapitalafkast fra selvstændig 

                                                
54 CFC står for Controlled Foreign Company. CFC-indkomst udgør indkomster fra udenlandske selskaber og 
foreninger, som den skattepligtige har kontrol over, som omhandlet i LL §§ 16 H og 16 I. Vi har valgt at afgrænse os fra 
CFC beskatning, grundet afhandlingens omfang. 
55 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 70 
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erhvervsvirksomhed efter virksomhedsskattelovens § 7 og rentekorrektion tillægges også 

kapitalindkomsten. 

Der er specielregler ved kapitalindkomst, idet positiv nettokapitalindkomst tillægges den personlige 

indkomst ved beregning af bund- og topskat, et nedslag kan opnås idet kapitalindkomst maksimalt 

kan beskattes med 43,5 % (2013), jævnfør Personskatteloven § 4. Er der negativ 

nettokapitalindkomst, vil der kun ske fradrag i sundhedsbidraget og kommune- og kirkeskatten,56 

hvorved der ikke sker fradrag i topskatten. 

Person-, beskæftigelses- og andre ligningsmæssige fradrag 

Fuldt skattepligtige personer i Danmark har mulighed for at kunne fradrage et personfradrag i deres 

skattepligtige indkomst, jævnfør personskattelovens § 10. I 2013 udgør fradraget 42.000 kr. Fradrag 

af personfradraget i den skattepligtige indkomst, hvorefter skatteværdien af de øvrige 

indkomstskatter fremkommer. 

For at øge tilskyndelsen af at arbejde, er der indført et beskæftigelsesfradrag, jævnfør 

ligningslovens § 9 J. Beskæftigelsesfradrag udgør 6,95 % i 2013, af lønindkomsten før 

arbejdsmarkedsbidraget. Beskæftigelsesfradraget vil maksimalt kunne udgøre et fradrag på 22.300 

kr.57 

Der vil kunne opnås yderligere fradrag i form af ligningsmæssige fradrag.  Lønmodtager vil have 

mulighed for at kunne reducere sin skattepligtige indkomst. Fradraget har sit grundlag i 

statsskattelovens § 6 med tilpasning gennem ligningsloven. Der er tale om fradrag på eksempelvis: 

fagligt kontingent, befordringsfradrag, bidrag til a-kasser, rejseudgifter i forbindelse med arbejde, 

gaver til godkendte foreninger og udgifter med servicefradrag med videre.58 Der er ikke tale om et 

fuldt fradrag, som ved personlig indkomst og kapitalindkomst, idet der kun sker fradrag i 

kommuneskatten og sundhedsbidraget. 

2.2.3.2 Skatteberegning 

Til opgørelse af den skattepligtige indkomst bliver der opgjort forskellige skatter. I det 

efterfølgende afsnit vil der ske en gennemgang af de forskellige skatter.  

                                                
56 PSL §§ 6-9 og Pedersen, et al., 2009, pp. 81-83 
57 LL § 9 J, stk. 2 
58 Ligningsvejledningen C.A.2.2.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag) 
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Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat 

Sundhedsbidraget er en skat, der blev indført i forbindelse med nedlæggelsen af amterne. Bidraget 

bliver fordelt til regionerne og kommunernes finansiering af sundhedsudgifterne. Der er 

imidlertidigt gang i en udfasning af dette bidrag.59 Bidraget bliver beregnet via den skattepligtige 

indkomst fratrukket personfradrag og udgør 6 %.60 

Der skal i forbindelse med skatteberegning også betales skat til kommune og kirker.61 

Kommuneskatten bliver fastsat af kommunalbestyrelsen i den kommune, man tilhører. Kommune- 

og kirkeskatten bliver beregnet på grundlag af den skattepligtige indkomst. I 2013 er den 

gennemsnitlige kommuneskat 24,907 % og kirkeskat 0,723 %, hvorved den samlede skat er 25,6 

%.62 

Bund- og topskat 

Bundskatten bliver opgjort via personskattelovens § 6, stk. 1. I 2013 udgør den 5,83 % af den 

personlige indkomst med tillæg af den positive nettokapitalindkomst. Via figur 2 kan det ses, at der 

kun bliver betalt bundskat af den del, der overstiger personfradraget. 

Topskatten bliver beregnet med 15 %, jævnfør personskattelovens § 7. Der beregnes topskat af den 

indkomst, der overstiger bundgrænsen på 421.000 kr. (2013). Beregningsgrundlaget bliver opgjort 

via den personlige indkomst med tillæg af fradragsberettigede indskud på skattebegunstigede 

pensionsordninger63 og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på 

40.000 kr.64 

Summen af samtlige skatter vil ikke kunne overstige 51,7 %, grundet indførelsen af et skatteloft.65  

Aktieindkomst 

Aktieindkomst er indbefattet af aktieafkast, udbytter, gevinster og – tab på aktier medvidere, der 

vedrører aktier og andre værdipapirer. 

                                                
59 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 83 
60 PSL § 8 
61 Der betales kun kirkeskat, hvis man er medlem af den danske folkekirke 
62 Skatteministeriet, 2012. Gennemsnitlige kommuneskat 
63 Der kan nævnes eksempler som ratepension og livrentepension 
64 Skatteministeriet, 2013. Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2013-2014 
65 PSL § 19 
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Personbeskatning af aktier66 

Aktieindkomst bliver beskattet særskilt og opgøres via personskattelovens § 4a. 

Der skal betales 27 % i skat af gevinsten fra aktieindkomst af de første 48.300 kr. for ugifte. 

Overstiges beløbsgrænsen, vil der skulle betales 42 % i skat. 

Sker der tab på aktierne i forbindelse med salget, vil der kunne foretages modregning. Der skal først 

foretages en sondring på tab af aktierne, om det er aktier, der er optaget til handel på et reguleret 

marked eller ej. 

Tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, vil der ske modregning i den positive 

aktiegevinst og udbytte. Modregning vil kun ske i andre aktier, der også er handlet på et reguleret 

marked. Det vil ikke være muligt at fratrække yderligere tab, der ikke bliver dækket af den positive 

gevinst i anden skattepligtig indkomst. Overskydende tab vil blive overført til de efterfølgende år og 

kan fremføres ubegrænset. 

Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, vil skatteværdien blive 

fratrukket i de øvrige skatter på årsopgørelsen. Er tabet fortsat eksisterende, fremføres det til 

efterfølgende år. 

Gevinst og tab bliver opgjort efter gennemsnitsmetoden. Først købte, bliver også de først solgte. 

Selskabsbeskatning af aktier 

Gevinst, tab og modtagne udbytter og afkast fra aktier og andre værdipapirer medtages i opgørelsen 

af indkomstskatten for selskaber og foreninger medvidere, der er hjemmehørende her i landet efter 

selskabslovens § 1, hvorved den skattepligtige indkomst beskattes med 25 %, jævnfør 

selskabslovens § 17, stk. 1.  Der sker, som tidligere nævnt, en sænkning af selskabsskattesatsen fra 

25 % til 22 %.67 

Der sker ikke beskatning af udbytte, der er modtaget fra datterselskabsaktier eller 

koncernselskabsaktier, jævnfør selskabsskattelovens § 13, stk. 1, 2. pkt., samt 

aktieavancebeskatningslovens § 4.  

                                                
66 Skat.dk, skat af aktier 
67 Skat, Den juridiske vejledning 2013-2, C.D.10.1 Introduktion til skatteberegning 
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2.2.4 Sammenfatning af indkomstbeskatning 

Den skattepligtige indkomst i Danmark bliver opgjort via nettoprincippet, med en mindre 

modificering. Modificering sker gennem den progressive beskatningsform i forbindelse med 

opgørelsen af den personlige indkomst. 

Nettoprincippet anvendes ved opgørelse af indkomst. Indkomsten bliver fratrukket fradrag, der kan 

henføres til erhvervelsen af indkomst. Samme princip er gældende ved kapitalindkomst. 

Kapitalindkomsten bliver opgjort med, hvad der er modtaget af positiv kapitalindkomst, fratrukket 

den negative kapitalindkomst. Beskatningsmæssigt vil positiv kapitalindkomst blive beskattet i 

kommune- og kirkeskatten, sundhedsbidraget, bundskatten og topskatten. Den negative 

kapitalindkomst vil kun blive beskattet i kommune- og kirkeskatten samt sundhedsbidraget, 

hvorved der ikke vil ske fuldt fradrag af omkostninger. Derved bliver nettoprincippet modificeret. 

Samme modificering sker ved ligningsmæssige fradrag, eftersom der ikke er fuldt fradrag for disse 

omkostninger. 

Aktieindkomsten vil blive beskattet efter den progressive metode. Opdelingen sker i to niveauer, 

først til beløbsgrænsen på 48.300 kr. med 27 % og efterfølgende 42 %. Aktieindkomsten påvirker 

ikke den samlede personlige indkomst, eftersom den opgøres særskilt og beskattes af egne regler. 

2.2.5 Selvstændig erhvervsdrivende 

Der vil ske definition af, hvad der kendetegner en selvstændig erhvervsdrivende. 

2.2.5.1 Lovgrundlaget 

Lovmæssigt er der ikke en endelig definition af, hvad en selvstændig erhvervsdrivende er. 

Antagelsesvis må en virksomhed være erhvervsdrivende, når det har til formål at indvinde 

økonomisk udbytte eller indtjene overskud ved selvstændig erhvervsdrivende.68 

Definitionen af en erhvervsdrivende kan via cirkulære om personskatteloven nr. 129 af 04/07/1994, 

udledes ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det 

formål at opnå et overskud. 

2.2.5.2 Skattemæssig definition af selvstændigerhvervsdrivende 

Såvel lovgivningsmæssigt som skattemæssigt er der ingen egentlig definition af, hvad en 

selvstændig erhvervsdrivende er. Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.C.1.1.1 skriver: 
                                                
68 Pedersen, et al., Skatteretten 2, 2009, p. 316 
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”Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at der for egen regning og 

risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk 

overskud. 

Virksomheden skal udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort 

periode, og virksomheden må ikke være af helt underordnet omfang.” 

En selvstændig erhvervsdrivende må derved antagelsesvis være en person, der driver virksomhed 

for egen regning og risiko, samt opnå økonomisk overskud. I den juridiske vejledning er der flere 

afgrænsninger, der skal overholdes for at kunne træffe en endelig beslutning. Der skal ikke være 

tale om et tjenesteforhold, der er flere kriterier, der skal lægges vægt på i forhold til afgørelse af 

selvstændig erhvervsvirksomhed, jævnfør den juridiske vejledning C.C.1.2.1. 

En afgørende grund til at der skal ske konklusion på, om der er tale om en selvstændig 

erhvervsdrivende kontra lønmodtager, er statsskattelovens § 6. Selvstændige erhvervsdrivende har 

mulighed for at kunne fratrække driftsomkostninger gennem sætning: ”anvendt til at erhverve, sikre 

og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger”. Lønmodtager har ikke denne 

mulighed, jævnfør personskattelovens § 3, stk.2, 1.pkt., samt vil lønmodtager ikke have mulighed 

for at kunne anvende virksomhedsordning, jævnfør virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1. 

Tjenesteforholdet er afgørende for, at der er tale om en lønmodtager eller selvstændig 

erhvervsdrivende. Tjenesteforhold bygger på, at man udfører arbejde for en andens regning, ansvar 

og anvisning, samt modtager vederlag herfor, jævnfør den juridiske vejledning C.C.1.2.1. 

Det hele beror på en samlet vurdering. En lønmodtager vil kunne have mulighed for, at være både 

lønmodtager et sted og samtidig være selvstændig erhvervsdrivende. 

I vurderingen af selvstændig erhvervsdrivende bliver der også set på, om der er tale om en 

hobbyvirksomhed. Ikke-erhvervsmæssige virksomhed afgrænser sig ved. at det primære formål 

oftest er af privat-karakter. Indtægterne er ofte ikke systematiske. Fra SKATs side bliver der lagt 

vægt, på om virksomheden er rentabel, jævnfør den juridiske vejledning C.C.1.3.1. Grunden til at 

der bliver sondret mellem, om det er en hobbyvirksomhed eller selvstændig erhvervsdrivende, er 

muligheden for at kunne fradrage underskud i anden indkomst. Underskuddet er kildeartsbegrænset 

til personlig virksomhed, samtidig kan der ikke ske fremførsel af underskud, jævnfør ligningslovens 
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§ 15. Er virksomheden indtægtsgivende, er der ingen sondring, idet nettoindkomsten vil blive 

beskattet gennem statsskattelovens § 4. 

Selvstændig erhvervsdrivende vil skulle adskille sig ved, på den ene side ikke at være lønmodtager i 

forhold til tjenesteforholdet, på den anden side skal der også foretages en sondring på, om det er en 

hobbyvirksomhed. Vurderingen bliver foretaget hos SKAT. SKAT foretager vurderingen ud fra en 

samlet betragtning. I betragtningen bliver der lagt vægt på de oplistede kriterier, hvor der tales for, 

om det er et lønmodtagerforhold, en selvstændig erhvervsvirksomhed eller en hobbyvirksomhed. 

2.2.5.3 Sammenfatning på selvstændig erhvervsdrivende 

I den juridiske vejledning og cirkulæret nr. 129 af 4. juli 1994 er der udarbejdet nogle retningslinjer 

for, hvad en selvstændig erhvervsdrivende er. 

Kendetegnet er, at der drives virksomhed for egen regning og risiko med en økonomisk karakter og 

med det formål at opnå et overskud. Det forudsættes, at virksomheden udøves regelmæssigt og 

gennem en længere periode. 

Vurderingen af om der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, skal ses i kontra til lønmodtager 

og hobbyvirksomheder. Lønmodtager udfører arbejde for en andens regning, ansvar og anvisning, 

samt modtager vederlag. Hobbyvirksomhed er drevet med privat karakter og er ofte ikke en rentabel 

virksomhed. 

Den samlede vurdering har betydning for, hvorledes den skattepligtige vil blive beskattet. Som 

udgangspunkt vil der ske beskatning gennem personskatteloven. Bliver den skattepligtige statueret 

som selvstændig erhvervsdrivende, vil der være mulighed for at kunne anvende 

virksomhedsskatteloven. Ved anvendelse af virksomhedsskatteloven vil den skattepligtige have 

nogle af de samme vilkår, som var virksomheden startet som et kapitalselskab. 

Virksomhedsskatteloven vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit. 

2.2.6 Beskatning efter virksomhedsskatteloven 

2.2.6.1 Indledning om virksomhedsskatteloven 

Virksomhedsskatteloven blev indført ved lov nr. 144 af 19. marts 1986, med virkning fra 

indkomståret 1987. Loven blev indført for at tilvejebringe skattereformen, der blev indført 1987, 

hvor der blev indført en opdeling af den skattepligtige indkomst i en personlig indkomst og 

kapitalindkomst. De erhvervsdrivende fik efter indførelsen af denne reform ikke mulighed for at 
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reducere virksomhedens skattepligtige overskud med renteudgifterne. Renteudgifterne skulle i 

stedet fragå i kapitalindkomsten.69 

Der er løbende sket ændringer og tilpasninger af virksomhedsskatteloven. Princippet er fortsat den 

samme, at beskatte virksomhederne ens. Om de drives i personligt regi eller som selskabsform. 

Der er flere grunde til anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Første grund er en højere 

skatteværdi af renteomkostninger. Renteomkostninger der vedrører lån i virksomheden, vil kunne 

fradrages fuldt ud. Der er ligeledes en fordel i at kunne foretage konjunkturudligning af indkomsten, 

der er svingende. Dele af overskuddet vil kunne forblive i virksomheden og herigennem vil der kun 

skulle betales en foreløbig skat på 25 %. Til slut vil en grund også være, at der sker forrentning af 

den investerede kapital, via et kapitalafkast. Forrentningen vil kunne foretages af et positivt beløb.70 

2.2.6.2 Lovgrundlaget 

Den grundlæggende forudsætning for at kunne anvende den lov er, som tidligere nævnt, at 

skatteyderen skal udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, jævnfør virksomhedsskattelovens § 1, 

stk. 1. 

Virksomhedsskatteloven er en tillægslov til personskatteloven, idet skatteyderen har mulighed for at 

kunne vælge, at blive beskattet efter denne form. Betingelserne for anvendelse skal være opfyldt. 

Derudover har skatteyderen mulighed for at kunne udskyde beskatning ved at konjunkturudligne sin 

indkomst. Konjunkturudligning vil gøre det muligt at trække mere overskud ud af virksomheden i 

år, hvor der ikke tjenes mere end topskatten. 

2.2.6.3 Betingelser for anvendelse af virksomhedsskatteloven 

Første betingelse for at kunne anvende virksomhedsskatteloven, skal personen være skattepligtig 

her til landet, jævnfør personskattelovens § 1. Desuden skal der drives selvstændig 

erhvervsvirksomhed, jævnfør virksomhedsskattelovens § 1. Der er en undtagelse, hvis indkomsten 

kom fra kapitalindkomst, jævnfør personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11. 

Virksomhedsskatteloven har fastsat yderligere betingelser via § 2. Der skal udarbejdes et 

selvstændigt regnskab for virksomheden. Regnskabet skal overholde bogføringslovens krav. 

Bogføringen skal foretages således, der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges 

                                                
69 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 462 
70 Den juridiske vejledning C.C.5.2.1 
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samlede økonomi i virksomheden og privatøkonomien. Adskillelsen mellem privat- og 

virksomhedsøkonomien skal foretages i bogføringen på en særlig konto, således hævningerne kan 

følges. Overførelse af beløb vil blive set som hævninger eller indskud mellem ejeren. 

Den skattepligtige vil ligeledes ved indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, om 

virksomhedsskatteloven skal anvendes for det pågældende indkomstår. Anvendes 

virksomhedsskatteloven, skal ordningen anvendes i hele indkomstårets for hele virksomheden. 

Derudover skal der ske oplysning omkring størrelsen af indestående på konto for indskud og på 

konto for opsparet overskud, jævnfør virksomhedsskattelovens §§ 3 og 10, stk. 2, samt af 

kapitalafkast og afkastgrundlag, jævnfør virksomhedsskattelovens §§ 7 og 8. 

Skatteyderen skal være opmærksom på, at drives der flere virksomheder, vil disse blive behandlet 

som én virksomhed ved anvendelse af virksomhedsskatteloven, jævnfør virksomhedsskattelovens § 

2, stk.3. Der skal dog, jævnfør årsregnskabsloven, udarbejdes et regnskab for hver virksomhed, men 

jævnfør virksomhedsskatteloven vil disse skulle konsolideres til et enkelt skatteregnskab. 

2.2.6.4 Principper ved anvendelse af virksomhedsskatteloven 

I forbindelse med overgangen til anvendelse af virksomhedsskatteloven er der forskellige 

handlinger, der skal foretages for at kunne indtræde i virksomhedsskatteloven. 

Aktiver og passiver der kan indgå i virksomhedsskatteordningen 

Aktiver der ikke kan indgå er aktier m.v. der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, 

medmindre at den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver, jævnfør 

virksomhedsskattelovens § 1, stk.2. Det er ikke muligt at lade aktiver, der bliver brugt både 

erhvervsmæssigt og til private formål indgå i virksomheden, virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3. 

Dog vil ejendomme og biler vil kunne medtages som aktiver. Der vil blive foretaget en fordeling af 

benyttelsen mellem privat og virksomheden. Bilen vil skulle overføres og bogføres med virkning fra 

starten af indkomståret, jævnfør virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5. Den skattepligtige vil blive 

beskattet af værdien af bilen, jævnfør ligningsloven § 16. Andre finansielle aktiver og passiver 

indskud og overførelser, kan foretages ind fristen for indgivelse af selvangivelsen, og vil kunne 

bogføres med virkning fra indkomstårets udløb. 

Ejendommen vil blive værdiansat til anskaffelsessummen eller den ved indkomstårets begyndelse 

fastsatte ejendomsværdi. Andre driftsmidler og skibe der er omfattet af afskrivningsloven, vil blive 
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indregnet til den afskrivningsberettigede saldoværdi, jævnfør virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4, 

som maksimalt vil være 25 %, jævnfør afskrivningslovens § 5, stk. 3. 

Det er muligt at lade virksomhedens erhvervsmæssige gæld indgå. Der er tale om lån, 

leverandørkredit og forudbetalinger. Den skattepligtige vil også kunne lade privat gæld indgå. Ved 

denne form for indskud, vil der blive anset som en hævning. Kan hævningen ikke dækkes i opsparet 

overskud eller indskudskontoen, vil det medføre en rentekorrektion. 

Forskellige konti til brug af virksomhedsskatteloven 

Til anvendelse af virksomhedsskatteloven er der særlige betingelser, der skal overholdes. Der skal 

specielt ske adskillelse mellem privatøkonomien og virksomhedens økonomi. Dertil anvendes 

forskellige konti: indskudskonto, mellemregningskonto, konto for hensættelse til senere hævning og 

konto for opsparede overskud. 

Indskudskonto 

Der vil blive oprettet en indskudskonto, når der sker overførsel af værdier fra den skattepligtige til 

virksomheden. 

Indskudskontoen opgøres ved regnskabsårets begyndelse, jævnfør virksomhedsskattelovens § 3, 

stk. 2. Det er en opgørelse over aktiver og gæld, der er indskudt i virksomheden. Værdien af 

indskudskontoen er forskellen mellem aktiver og gæld. Indskudskontoen består af beskattede 

midler, hvilket angiver det beløb, der kan hæves efter, overskuddet er hævet. Indskudskontoen 

bliver kun reguleret yderligere, hvis der indskydes mere, samt hvis hævninger overstiger overskud. 

Ændringer i aktiver og gæld påvirker ikke indskudskontoen. 

Indskudskontoen skal bogføres på en særlig konto, jævnfør virksomhedsskattelovens § 3, stk. 3. En 

negativ indskudskonto ved indtrædelsen bliver fastsat til 0 kr. Under forudsætning af at det kan 

dokumenteres, at alle aktiver, der medtages, tilhører virksomheden, samt at gælden udelukkende er 

erhvervsmæssig, jævnfør virksomhedsskattelovens § 3, stk. 5. Der skal foretages rentekorrektion af 

en negativ indskudskonto, jævnfør virksomhedsskattelovens § 11, stk. 1. Rentekorrektionen 

foretages for at modvirke, der ikke sker fuldt skattefradrag for private renteudgifter. 

Rentekorrektionen indgår i den skattepligtige indkomst og fratrækkes i kapitalindkomsten. 

Rentekorrektionen indgår derved ikke i virksomhedens indkomstopgørelse, overskudsdisponering 

og hæverækkefølgen. 
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Mellemregningskonto 

Mellemregningskontoen er, hvor der kan overføres kontanter fra privaten til virksomheden. Det 

gøres i stedet for at indskyde pengene på indskudskontoen. Mellemregningskonto er en gæld til 

indehaveren. Den er uforrentet og indestående skal ikke med i beregningen af 

kapitalafkastgrundlaget. 

Mellemregningskontoen vil gøre det muligt at tilbageføre beløb skattefrit, uden om 

hæverækkefølgen. Opstår der minus på mellemregningskontoen, skal dette beløb overføres til 

hævning i virksomheden efter hæverækkefølgen, idet virksomhedsskatteloven ikke tillader privatlån 

i virksomheden, jævnfør virksomhedsskattelovens § 4a, stk. 3. 

Konto for hensættelse til senere hævning 

Dette er en skattemæssig konto. Der sker hensættelse af den del af indkomsten, som er hævet fra 

virksomhedsøkonomien og betalt skat af, men endnu ikke er overført til privatøkonomien. Beløbet 

på kontoen vil efterfølgende kunne overføres til indehaveren skattefrit. 

Opsparet overskud 

Kontoen for opsparet overskud er beløb, der opspares i virksomheden. Beløb der indgår, er beløb 

efter fradrag af virksomhedsskatten på 25 %, jævnfør virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2. Ved en 

senere hævning på denne konto vil der ske beskatning som personlig indkomst, med tillæg af den 

foreløbige betalte selskabskat, jævnfør virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3. Grundet de svingende 

skatsatser, der har været over tid. Skal der ske opgørelse over, hvilken skat der er betalt, til hvilken 

procentsats. Der kan derfor være flere konti for opsparet overskud. 

Hæverækkefølge 

Sker der udtræk fra virksomheden til privatøkonomien vil dette skulle ske efter en bestemt 

rækkefølge. Hæverækkefølgen er indført, idet der er skattemæssig forskel på, om der sker hævning 

fra hævet af årets overskud eller indskudskontoen.  

Hæverækkefølgen er opgjort i virksomhedsskatteloven § 5, med følgende punkter:  

Overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige anses for foretaget i 

nedennævnte rækkefølge: 

1) Kapitalafkast efter § 7, der vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres 

til den skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse. 
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2) Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1, der 

vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres til den skattepligtige inden 

fristen for indgivelse af selvangivelse. 

3) Overskud i det pågældende år: 

a) Kapitalafkast efter § 7, der overføres til den skattepligtige inden udløbet af fristen 

for indgivelse af selvangivelse for indkomståret. 

b) Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1. 

4) Opsparet overskud. 

5) Indestående på indskudskonto. 

Stk. 2. Ved overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige ud over de i 

stk. 1 nævnte anvendes § 11. 

Stk. 3. Beløb, der overføres fra virksomheden til den skattepligtige til dækning af 

virksomhedsskat, omfattes ikke af stk. 1. 

Første hævning er det opsparede overskud fra tidligere år. Beløbet vil være hensat til senere faktisk 

hævning i forbindelse med opgørelsen af sidste års overskudsdisponering. Er der ikke nogen 

hensættelse, vil den første hævning være kapitalafkastet. Kapitalafkastet vedrører det forudgående 

indkomstår og overføres i forbindelse med selvangivelsen, og beskattes som kapitalindkomst. 

Resterende overskud fra foregående indkomst år efter fradrag af kapitalafkastet, vil være anden 

hævning. Tredje hævning vil være overskuddet i det pågældende indkomst år. Overskuddet vil blive 

beskattet som personlig indkomst, med fradrag af kapitalafkastet som beskattes som 

kapitalindkomst. Hæves der mere end årets overskud, skal der foretages hævning på konto for 

opsparet overskud, dernæst indskudskontoen.  

Der vil kunne ske skattefrie hævninger som sidste punkt. De skattefrie hævninger er hævninger fra 

indskudskontoen. 

Beløb, der hæves til dækning af virksomhedsskat, vil gå uden om hæverækkefølgen og bliver 

derved overført skattefrit, hvilket også er tilfældet med rentekorrektion. 
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Kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort ved indkomstårets begyndelse. Grundlaget er aktiverne i 

virksomheden med fradrag af gælden.71 Modsat indskudskontoen fastfryses kapitalafkastgrundlaget 

ikke. Grundlaget vil løbende kunne reguleres. Kapitalafkastgrundlaget er den såkaldte egenkapital. 

Kapitalafkastgrundlaget påvirkes af den løbende drift, jævnfør virksomhedsskattelovens § 8, stk. 1. 

Påvirkningerne kan ske således: ændringer af indskud og hævninger i årets løb, virksomhedens 

resultat, ændringer i aktiver og gæld, saldoen på kontoen for hensat til senere hævninger, samt hvad 

der er af indestående på mellemregningskontoen. Indgår der finansielle aktiver i 

kapitalafkastgrundlaget, kan den del af kapitalafkastet ikke opspares, bortset fra fordringer 

erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med virksomheden, jævnfør 

virksomhedsskattelovens § 4, stk. 1. 

Kapitalafkastgrundlaget danner herigennem grundlaget for beregning af selve kapitalafkastet. 

Grundlaget bliver ganget med afkastsatsen, jævnfør virksomhedsskattelovens § 7. Afkastsatsen 

bliver opgjort en gang årligt og offentlig gjort på SKATs hjemmeside. Satsen bliver beregnet ud fra 

virksomhedsskattelovens § 9. Det er et simpelt gennemsnit af den effektive obligationsrente for de 

første seks måneder af indkomståret svarende til kalenderåret. 

Ved negativt afkast vil der blive set bort fra kapitalafkast, ligeledes vil kapitalafkastet ikke kunne 

overstige årets skattepligtige overskud. 

2.2.6.5 Sammenfatning af princippet ved virksomhedsskatteordningen 

Virksomhedsskatteloven er en tillægslov til personskatteloven. Formålet er at sidestille 

selvstændige erhvervsdrivende med selskaber. Derved sker der en skatteneutralitet ved valg mellem 

begge former.  

Udover lovkravet skal der oprettes forskellige konti, således at transaktioner mellem 

privatøkonomien og virksomhedens økonomi kan følges. Her igennem skal der være 

opmærksomhed på hæverækkefølgen, hævninger der skal foretages i en bestemt rækkefølge, 

grundet beskatningen. 

2.2.7 Beskatningsprincipperne ved virksomhedsskatteloven 

Der vil skulle laves en disponering af resultatet efter renter fra virksomheden. Overskuddet vil blive 

fordelt via en overskuddisponering. Disponeringen foretages via nedenstående kassesystemet. 
                                                
71 Aagesen, Høegh, & Møller, 2011, p. 103 
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I det efterfølgende foretages en gennemgang af kassesystemet. 

 

2.2.7.1 Skattepligtig overskud efter renter 

Virksomhedens skattepligtige overskud efter renter bliver opgjort via de almindelige skatteregler 

for selvstændige erhvervsdrivende. Overskuddet vil blive beregnet på forskellige måder afhængig 

af, om der sker beskatning efter personskatteloven eller virksomhedsskatteloven. Forskellen mellem 

personskatteloven og virksomhedsskatteloven er renterne. I personskatteloven vil renterne ikke 

fragå i virksomhedens resultat. Renterne vil blive beskattet som kapitalindkomst. Ved 

virksomhedsskatteloven bliver renterne fratrukket overskuddet, hvorved der opnås fuldt fradrag. 

Virksomhedens skattepligtige overskud er efter fradrag af kapitalafkastet, jævnfør 

virksomhedsskattelovens § 10. 

Skattepligtigt 
overskud efter 
renter 
 

Kapitalafkast 
(Kapitalindkomst) 

Resterende 
overskud 
 

Hævet 
resterende 
overskud(Person
lig indkomst) 

Ops. overskud 
brutto(Indkomst 
til beskatning) 

Virksomhedsskat 
1987-1990 = 50 % 
1991 = 38 % 
1992-1998 = 34 % 
1999-2000 = 32 % 
2001-2004 = 30 % 
2005-2006 = 28 % 
2007-2013 = 25 % 
2014 = 24,5 % 
2015 = 23,5 % 
2016- = 22 % 
 
 

Konto for opsparede 
overskud 
1987-1990 = 50 % 
1991 = 62 % 
1992-1998 = 66 % 
1999-2000 = 68 % 
2001-2004 = 70 % 
2005-2006 = 72 % 
2007-2013 = 75 % 
2014 = 75,5 % 
2015 = 76,5 % 
2016- = 78 % 
 

Figur 3 Egen til virkning og Skattevejledning p. 97 
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Renterne giver ligeledes ændret beskatning af indkomsten. Anvendes personskatteloven, opgøres 

indtægter og udgifter efter realisationsprincippet.72 Virksomhedsskattelovens § 6 foreskriver at der 

skal foretages periodisering af renteindtægter og –udgifter. 

2.2.7.2. Hævet kapitalafkast 

Kapitalafkastet er en forlods kvalificering af en del af overskuddet.73 Virksomhedsskatteloven vil 

sidestille skatteyderens investering i en aktiv erhvervsvirksomhed med den skatteyder, der 

investerer i en passiv virksomhed af samme beløb i en rentebærende fordring, det kunne være 

værdipapirer. 

Kapitalafkastet er en overførelse af indkomsten fra personlig indkomst til kapitalindkomst. 

Størrelsen på kapitalafkastet afhænger af investeringen i virksomheden, kan benævnes 

virksomhedens egenkapital. Opgørelsen af kapitalafkastet er tidligere beskrevet i afsnit 2.2.6.4. 

Kapitalafkastet er derved en forretning af den investerede kapital i virksomheden. 

Kapitalafkastet vil påvirke den skattepligtige indkomst på følgende måde: 

Personlig indkomst: VSO 

Resultat af virksomheden efter renter XX 

Kapitalafkast -XX 

AM-grundlaget XX 

AM-bidrag -XX 

Lønindkomst XX 

Kapitalafkast XX 

Øvrige kapitalposter XX 

 XX 

= Skattepligtig indkomst XX 

Tabel 2 Kapitalafkast 

Kapitalafkast er i afsnit 2.2.6.4 beskrevet og opgjort til ”egenkapitalen”. Der er mulighed for 

opsparing af kapitalafkastet. 

                                                
72 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 269  
73 Pedersen, et al., Skatteretten 1, 2009, p. 92 
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Tvangshævninger 

Der er oprettet en værnsregel, jævnfør virksomhedsskattelovens § 4, stk. 1. Reglen fastslår, at 

indgår der finansielle aktiver i kapitalafkastgrundlaget, kan den del ikke opspares, bortset fra 

fordringer erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse med virksomheden. Der er 

derfor tvangshævninger i dele af kapitalafkastet. Hæves beløbet ikke, anses det som et indskud. 

Begrundelsen for bestemmelsen var at undgå utilsigtede virkninger af, at kapitalafkastet kunne 

opspares i virksomhedsskatteloven. 

Rentekorrektion 

Ved opgørelse af indskudskontoen er det, som tidligere nævnt i afsnit 2.2.6.4, muligt at medtage 

privat gæld, herunder private renteomkostninger. Denne medtagelse vil give skattemæssige fordele, 

som der skal ske korrektion af, grundet renteomkostninger vil blive fradraget i den personlige 

indkomst, fremfor kapitalindkomsten. 

Der sker rentekorrektion ved to tilfælde: 

- når indskudskontoen primo eller ultimo er negativ, jævnfør virksomhedsskattelovens § 11, 

stk. 1 

- er der i samme indkomstår foretaget både hævning og indskud på indskudskontoen, jævnfør 

virksomhedsskattelovens § 11, stk. 2. 

 

Rentekorrektion vil højest kunne udgøre det mindste af følgende beløb:74 

- kapitalafkastsatsen ganget med det talmæssige største negative kapitalafkastgrundlag ved 

indkomstårets begyndelse eller udløb. Er kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo positivt 

eller 0, bliver rentekorrektionen 0. 

- rentekorrektion overstiger ikke virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og 

nedsat med kursgevinster, der er skattepligtige efter kursgevinstloven 

  

                                                
74 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.5  
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  A B C D 
Indskudskonto primo -100.000 kr. -100.000 kr. *-100.000 kr. *-100.000 kr. 

Indskudskonto ultimo *- 150.000 kr. *-150.000 kr. -80.000 kr. +100.000 kr. 

Kapitalafkastgrundlag primo -200.000 kr. *-70.000 kr. -70.000 kr. *-70.000 kr. 

Kapitalafkastgrundlag ultimo *-230.000 kr. -50.000 kr. *-150.000 kr. +40.000 kr. 
Rentekorrektion beregnes af -150.000 kr. -70.000 kr. -100.000 kr. -70.000 kr. 
Tabel 3 Beregning af rentekorrektion75 

*Den mest negative indskudskonto eller det mest negative kapitalafkastgrundlag. Rentekorrektionen bliver beregnet af 

det mindst negative beløb af de beløb, der er markeret med *. 

Der skal desuden ske rentekorrektion i de tilfælde, hvor der sker overførsel via hæverækkefølgen og 

der foretages indskud, jævnfør virksomhedsskattelovens § 11, stk. 2, som en værnsregel. 

Rentekorrektionen foretages med kapitalafkastsatsen ganget med summen. Korrektionen vil ikke 

overstige afkastsatsen ganget med indskuddet. 

Skattemæssigt har rentekorrektionen den modsatte effekt af kapitalafkastet. Det samlede 

rentekorrektionsbeløb medregnes i den personlige indkomst, hvor fradraget sker i 

kapitalindkomsten for det pågældende indkomstår, jævnfør virksomhedsskattelovens § 11, stk. 3. 

Rentekorrektionsbeløbet indgår i beregningsgrundlaget for AM-bidrag, jævnfør 

arbejdsmarkedsbidragslovens § 5, stk. 1. 

2.2.7.3 Resterende overskud 

Efter hævning af kapitalafkastet fra det skattepligtige overskud vil der være resterende overskud 

tilbage. Det resterende overskud vil nu skulle opdeles i, hvad der er hævet og hvad der ønskes 

hævet til beskatning som personlige indkomst. Der vil her skulle ses på skatteoptimering. Har den 

selvstændige fortsat ikke hævet kapitalafkastet og det resterende overskud, vil der ske opsparing i 

virksomheden. 

2.2.7.4 Hævet/overført til personlig indkomst 

Beløbet der indgår her, er pengeværdier, der er hævet fra virksomhedens økonomi over til den 

private økonomi i indkomståret. Beløbet vil skulle medgå i den personlige indkomst. 

                                                
75 Den juridiske vejledning C.C.5.2.9.5 
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Indkomsttilpasning 

Virksomhedsskatteloven gør det muligt at udligne indkomst, således der sker skatteoptimering af 

indkomsten. Har den erhvervsdrivende ikke hævet pengeværdier op til topskattegrænsen (421.000 

kr. (2013)), vil det være muligt at kunne hensætte til senere hævning. Beløbet mellem den reelle 

hævning og den optimerede hævning bliver indsat på kontoen til senere hævning. Pengene forbliver 

derved i virksomheden. 

Konto for hensættelse til senere hævning 

Kontoen indeholder derved beløb, der kan hæves, hvor der er sket beskatning som personlig 

indkomst. Der er derved ikke foretaget en fysisk reel hævning af beløbet. Jævnfør 

hæverækkefølgen, vil denne hensættelse skulle hæves først i det efterfølgende år. Kontoen vil være 

en konto med beskattede midler og der kan hæves skattefrit. 

2.2.7.5 Indkomst til virksomhedsbeskatning 

Er der fortsat et skattepligtigt overskud efter hævning af kapitalafkastet og den personlige indkomst, 

vil dette kunne opspares i virksomheden. Beløbet, der bliver overført, vil blive beskattet foreløbigt i 

indkomståret med gældende virksomhedsskat, jævnfør virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2. 

Grundet der ikke sker fuld hævning af overskuddet, vil der ske en sammenligning med selskabet 

skattepligtige indkomst. Begge virksomhedsformer vil kun skulle betale virksomhedsskatten. 

Beløb, der bliver overført til konto for opsparede overskud, vil ikke skulle beskattes som personlig 

indkomst, jævnfør virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3. 

2.2.7.6 Virksomhedsskat 

Er den skat, der bliver betalt af det indestående på konto for opsparede overskud, det år det bliver 

optjent. 

2.2.7.7 Konto for opsparede overskud 

Beløbet, der overføres hertil, vil skulle beskattes med den gældende virksomhedsskat. Det vil være 

med fradrag af den foreløbige betalte virksomhedsskat, jævnfør virksomhedsskattelovens § 10, stk. 

2. 

Ved efterfølgende hævning af det opsparede overskud til den personlige indkomst vil der ske et 

tillæg af den foreløbige betalte virksomhedsskat, jævnfør virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3. Den 

betalte virksomhedskat vil blive fratrukket igen i slutskatten. 



 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer 
 

Side 53 af 117 
 

I forbindelse med hævninger på kontoen vil der ske hævning af det tidligst opsparede overskud, 

jævnfør virksomhedsskattelovens § 10, stk. 5. Der anvendes derved FIFO-metoden ud fra den 

betragtning, at de ældste overskud hæves først. 

2.2.7.8 Underskud i virksomheden 

Underskud i virksomheden under anvendelse af virksomhedsskatteloven skal underskuddet 

modregnes, som beskrevet i virksomhedsskattelovens § 13. 

Modregning af underskud i opsparede overskud 

Er der en konto med et opsparet overskud i virksomheden, vil der ske modregning her, med tillæg 

af den betalte virksomhedsskat. I den skattepligtiges slutskat vil der ske fradrag af 

virksomhedsskatten, jævnfør virksomhedsskattelovens § 13, stk. 1. 

Underskuddet bliver modregnet i det ældste overskud først. 

Virksomhedens underskud bliver modregnet direkte, når underskuddet opstår ved anvendelse af 

virksomhedsskatteloven. 

Modregning i positiv kapitalindkomst 

Underskud, der ikke kan rummes i det opsparede overskud, bliver fradraget i positiv 

kapitalindkomst, jævnfør virksomhedsskattelovens § 13, stk. 2. 

Modregning i personlig indkomst 

Overstiger underskuddet fortsat det opsparede overskud og den positive kapitalindkomst, vil der 

skulle fradrages i den skattepligtiges personlige indkomst, uanset om den efterfølgende bliver 

negativ, jævnfør virksomhedsskattelovens § 13, stk. 3. 

Et uudnyttet underskud skal fremføres til senere indkomstår, hvor det bliver modregnet uden for 

virksomhedsskatteloven. Fremførslen sker efter jævnfør personskattelovens § 13. 

Underskuddet kan ikke fremføres inden for virksomhedsordningen.76 

Modregning i den skattepligtige indkomst 

Virksomhedsskattelovens § 13, stk. 4 foreskriver endvidere, at der skal ske modregning i den 

skattepligtige indkomst, når underskuddet fra virksomhedsskatteloven blive modregnet i 

kapitalindkomsten eller den personlige indkomst udenfor virksomhedsskatteloven. Modregning vil 
                                                
76 Den juridiske vejledning C.C.5.2.12 
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ske med samme beløb. Dette gøres, fordi personskatteloven opgør indkomstarterne hver for sig. 

Den personlige indkomst og kapitalindkomsten har betydning ved bundskat og topskat, hvorimod 

modregning af virksomhedsunderskud i den skattepligtige indkomst også har betydning for 

sundhedsskat og kommunale skatter.77 

Modregningen i den personlige indkomst vil ligeledes skulle fratrækkes i beregningsgrundlaget for 

AM-bidraget i samme omfang, jævnfør arbejdsmarkedsbidragslovens § 4, stk. 3. 

2.2.7.9 Sammenfatning af virksomhedsskatteloven 

Virksomhedsskatteloven er blevet introduceret for, at der kunne ske ligestilling mellem valget af 

virksomhedsform, om virksomheden drives i personligt regi eller som selskab. Der vil skulle gives 

fradrag for de samme omkostninger, om der sker anvendelse af virksomhedsskatteloven eller 

selskabsskatteloven. 

Virksomhedsskatteloven har indført værnsregler grundet de lempelige regler omkring 

sammenblanding af virksomhedsøkonomien og privatøkonomien. Værnsreglen omfatter 

rentekorrektion. 

Ved benyttelse af virksomhedsskatteloven vil der være mulighed for at kunne konjunkturudligne 

virksomhedens resultat, således at overskud vil kunne opspares. Opsparingen vil kunne udnyttes 

således at der sker en skatteoptimering for den skattepligtige. Skatteoptimeringen er styret af de 

personlige hævninger fra virksomheden. 

Ved underskud i virksomheden vil der skulle ske modregning i det opsparede overskud. 

Skattebetalingen vil blive modregnet i den personlige skat som acontoskat. Yderligere underskud 

vil kunne modregnes i den personlige skatteopgørelse. Underskud vil blive udnyttet i indkomståret 

ved anvendelse af virksomhedsskatteloven. 

2.2.8 Beskatning af kapitalselskaber 

Kapitalselskaber beskattes efter selskabsskatteloven, såfremt de er omfattet af selskabsskattelovens 

§ 1. Øvrige kapitalselskaber er omfattet af selskabsskattelovens § 1, hvorimod partnerselskaber ikke 

er omfattet af selskabsskattelovens § 1. Da øvrige kapitalselskaber beskattes af selskabsskatteloven, 

gør at selskaberne er selvstændige skattesubjekter. Selskaberne beskattes som følge af 

selskabsskattelovens § 8 efter de almindelige skatteregler, i henhold til de almindelige skatteregler, 

                                                
77 Den juridiske vejledning C.C.5.2.12 



 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer 
 

Side 55 af 117 
 

hvoraf de vigtigste skatteregler er de tidligere omtalte i statsskattelovens §§ 4-6, samt i 

afskrivningslovens § 5. I forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal man dog 

være opmærksom på, at der er andre særregler i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, som skal iagttages. Selskabsskatten udgør på nuværende tidspunkt 25 %, jævnfør 

selskabsskattelovens § 17.  Selskabsskatten nedsættes gradvist til 22 %.78 

2.2.9 Ind- og udtræde ved skattetransparente selskaber 

Partnerselskaber, herunder personligt ejede selskaber, er skattemæssigt transparente. De er 

transparente grundet personselskabet ikke er selvstændigt skattesubjekt, jævnfør 

selskabsskattelovens § 1, stk. 1. Den skattemæssige transparenthed i selskabet gør det ikke muligt at 

beskatte selskabet selvstændigt. Beskatningen bliver transporteret videre til indehaveren eller 

kapitalejeren af selskabet, hvor der bliver foretaget opgørelse til den skattepligtige indkomst. 

Eftersom skattetransparentheden hos selskaberne bliver overskud, underskud og andre 

fradragsberettigede omkostninger viderefordelt til deltagerne i selskabet. Fordelingen af resultatet 

sker i forhold til ejerandele eller nærmere aftaler. 

2.2.9.1 Ejerandel 

Højesteret har i U1983.318 H fastslået, at en deltager i et personselskab ejer en ideel andel af hvert 

aktiv i selskabet, når der opgøres en kapitalgevinst eller – tab.79 Grundet ejerandel i selskabet vil der 

skulle opgøres en brøkdel af aktiver og passiver i selskabet. Skattemæssigt bliver ejerbrøkdelen 

opgjort via bruttoandel. Bruttoandel er et princip, hvor der sker opdeling af samtlige aktiver og 

passiver, således at deltagerne ejer en ideel andel. Skattemæssigt ejer selskabet ingen aktiver eller 

passiver. Civilretligt adskiller den ideelle andel sig, der sker opdeling via nettoandel. Nettoandel 

bliver opgjort som selskabets samlede aktiver fratrukket selskabets gældsforpligtelser og 

deltagernes kapitalkonti.80 

Driftsmiddelsaldo 

Driftsmiddelsaldoen danner grundlag for skattemæssige afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget 

påvirker den skattepligtige indkomst, idet det er grundlag for de skattemæssige afskrivninger. 

                                                
78 Den juridiske vejledning 2013-2 
79 Madsen, 2011, p. 89 
80 Madsen, 2011, pp. 93-94 
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Køb eller salg af aktiver vil medføre ændringer i værdien af driftsmiddelsaldoen. Værdien af 

driftsmidler bliver opgjort via en driftsmiddelsaldo. Driftsmiddelsaldoen er omfattet af 

afskrivningslovens § 2, hvilket omfatter maskiner, inventar og andre driftsmidler. 

Driftsmiddelsaldoen ændres i takt med, at der sker tilgang i forbindelse med køb. Afgang foretages i 

forbindelse med salg af driftsmidler og afskrivninger. Saldoen bliver opgjort på baggrund af 

primoværdien med tilgang af årets anskaffelsessum og med fradrag af salgssum ved afgang, jævnfør 

afskrivningslovens § 5, stk. 2. Et driftsmiddel medtages, når driftsmidlet er leveret, bestemt til at 

indgå i virksomheden og kan indgå i driften, jævnfør afskrivningslovens § 3. 

Afskrivninger på driftsmidler foretages via afskrivningslovens § 5, hvor der skal ske afskrivninger 

via saldometoden. Afskrivningerne foretages over en samlet saldo for hver enkel virksomhed. Der 

må maksimalt afskrives 25 % på saldoen årligt, jævnfør afskrivningslovens § 5, stk. 3. Der er 

mulighed for straksafskrivning af driftsmidler med en værdi på under 12.300 kr.(2013).81 

Afskrivninger i indkomståret bliver foretaget via den afskrivningsberettigede saldoværdi, der er ved 

indkomstårets udgang, jævnfør afskrivningslovens § 5, stk. 2. 

Afskrivningsloven § 9 siger, at der ikke må afskrives på driftsmidler, der sælges i indkomståret. Er 

der fortjeneste eller tab, skal dette medregnes i den skattepligtige indkomst. Opgørelsen bliver 

foretaget på baggrund af salgsprisen fratrukket saldoværdien. Bliver saldoværdi negativ, skal 

opgørelse i form af tabet medtages i den skattepligtige indkomst. Er saldoværdien fortsat positiv, vil 

værdien kunne videreføres i det efterfølgende indkomstår. Tab bliver først fradragsberettiget i den 

skattepligtige indkomst i det år, hvor det sidste driftsmiddel er solgt eller konto bliver negativ, 

jævnfør afskrivningslovens § 9, stk. 3. 

2.2.9.2 Ændring i ejerbrøken 

Ejerbrøken for deltagelse i personselskabet bliver anvendt som kriterium for fordelingen af de 

skattemæssige afskrivninger mellem deltagerne. Ejerbrøken skal ligeledes anvendes, når der sker 

ændringer, hvor avancebeskatningsreglerne skal bruges. Avancebeskatningsreglerne vil skulle 

anvendes, når der sker udtræden og opløsning af personselskabet.82 Tidligere blev det nævnt, at 

overskud og underskud vil kunne aftales særskilt, hvorfor det ikke behøver at være ejebrøken, der er 

                                                
81 Skatteministeriet, Skatteministeriet, 2013, beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20 
82 Madsen, 2011, p. 100 
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styrende. Aftalen behøver derved ikke at bygge på ejerandele. Der kan indgås en overskuds-

/underskudsdelingskontrakt. Brøkdelen bliver ofte indgået i forbindelse med kontrakten.83 

Ændring i ejerbrøken dækker over to begreber, forskydning i ejerbrøken eller ændring i 

fællesformuens størrelse uden forskydning af ejerbrøken. 

Forskydninger sker ved indtræden og udtræden af deltager. Ændring af fællesformuen sker ved 

anskaffelse eller afståelse af aktiver, herunder udlodning af aktiver til alle deltagerne eller 

opløsning. I den forbindelse sker der ændring af fællesformuen og ikke i deltagerantal.84 

Der vil i efterfølgende afsnit foretages en beskrivelse af de skattemæssige konsekvenser ved 

ændringer i ejerbrøken. 

2.2.9.3 Skattemæssige konsekvenser ved ændring i ejerbrøken 

Der vil ske en forskydning i ideel andel, når der sker salg eller køb af aktiver og passiver i 

selskabet. Denne forskydning påvirker den skattepligtige indkomst via transparentprincippet. Dette 

vil skattemæssigt blive anset som et delkøb eller delsalg, fordi der sker en ændring i den ideelle 

ejerandel. 

Køb og salg omfatter også ind- og udtræden af et selskab. Der skal i den forbindelse tages stilling til 

afståelse. Den skattemæssige situation ved ind- og udtræden af kapitalejer skal derfor ske med 

udgangspunkt i størrelsen af ejerbrøken fra før og efter ændringerne i kapitalejerkredsen. I 

forbindelse med ændringen af ejerbrøken vil afskrivningsgrundlaget ændres. Ændringen vil 

medføre en forøgelse eller formindskelse af driftsmiddelsaldoen. Sker der en formindskelse, vil det 

give mindre afskrivninger, hvorved det vil forøge den skattepligtige indkomst, og avancer ved salg 

skal beskattes. Sker der et tab på salget, vil det give en forøgelse af afskrivningssaldoen, hvortil det 

vil være muligt at kunne forøge afskrivningerne.85 

I det efterfølgende vil der ske en beskrivelse af teorien ved opgørelse af ind- og udtræden af nye 

kapitalejere ved delsalg og delkøbs betydning af driftsmidler for deltagernes afskrivninger. Der vil 

ikke blive gennemgået konsekvenser ved forhøjelse af kapitalindskud i form af kontanter. 

Kapitalforhøjelse vil have påvirkning på ejerbrøken. Påvirkning anses ikke lige så relevant som køb 

eller salg af driftsmidler. 

                                                
83 Munck & Kristensen, 2010, p. 90 
84 Madsen, 2011, pp. 100-101 
85 Madsen, 2011, p. 107 
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Ind- og udtræden af ny kapitalejer 

Indtrædelse af ny kapitalejer ved køb af driftsmidler påvirker ejerbrøk. Indtrædelsen af ny 

kapitalejer bliver anset som en afståelse af den ideelle andel af personselskabet. Afståelsen vil 

skulle behandles som virksomhedsophør i relation til afskrivninger på driftsmidler efter 

afskrivningslovens § 9, jævnfør Højesterets dom i TfS 2007.180 H.86 

Ændringen vil kunne ses ud fra følgende eksempel.87 

Et I/S dannes ved, at en medejer optages i virksomhedsejerens personlige virksomhed den 1/1 med 

ejerbrøken 1/2. Virksomhedsejeren har driftsmidler til værdi af 100.000 kr., som pr. 1/1 er afskrevet 

til kr. 75.000. Den nye medejer indskyder 100.000 kr. kontant. Konsekvenserne i forhold til 

virksomhedsejerens fortjeneste og de to deltageres afskrivningsgrundlag kan opgøres således: 

Virksomhedsejeren: 

Solgt en ideel andel på 50 % af sine driftsmidler til salgspris 50.000 kr.  

Fortjeneste: 

 Salgssum   kr. 50.000 

- Halvdelen af saldoværdien kr. 37.500 

= Fortjeneste  kr. 12.500  

Fortjenesten skal medregnes i den skattepligtige opgørelse for virksomhedsejeren, jævnfør 

afskrivningsloven § 9, stk. 1. Afskrivningsgrundlaget for virksomhedsejeren vil efterfølgende udgøre 

kr. 37.500. Det er halvdelen af saldoværdien af driftsmidlerne, idet han kun anses for at have 

afstået 50 % af driftsmidlerne til medejeren. 

Medejer: 

Medejerens afskrivningssaldo kan opgøres til 50.000 kr., da han anses for at have købt en andel på 

50 % af virksomhedsejerens aktiver, som samlet havde en værdi på 100.000 kr. 

Ud fra eksemplet kan det ses, at indtræder en ny deltagere, vil dette ikke påvirke den nye deltagers 

skattepligtige situation. Den indtrædende part vil efterfølgende have mulighed for at kunne afskrive 

på sin saldoværdi. 

                                                
86 Madsen, 2011, p. 114 
87 Madsen, 2011, p. 112 
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Eksemplet viser også, at virksomhedsejeren, der før afståelse af driftsmidler ejede 100 % af 

selskabet, efterfølgende kun ejer 50 %. Det har medført ændring i den ideelle ejerandel samt ændret 

afskrivningsgrundlaget. Der vil blive opgjort en beskatning af avance på driftsmidlerne, jævnfør 

afskrivningslovens § 9, der sker ikke blot en afgang på driftsmiddelkonto, jævnfør 

afskrivningslovens § 5. 

Udskiftning af kapitalejer 

Sker der udskiftning af kapitalejer ved udtrædelse af en kapitalejer til en anden kapitalejer, skal der 

ses på to muligheder. Der ses på udskiftning via indirekte eller direkte udskiftning.  

Den direkte udskiftning af kapitalejer skal ses ved, at øvrige kapitalejere ikke vil blive berørt af, at 

en kapitalejer sælger til en anden kapitalejer.88 Muligheden for at kunne anvende denne metode, 

kræver, at den nye kapitalejer kendes. 

Anvendes den indirekte udskiftning, sker udskiftningen ved, at den tidligere kapitalejer sælger sin 

anpart til selskabet, herefter indtræder en ny kapitalejer ved at indtræde i den tilsvarende 

kapitalandel. Der vil skulle foretages en opgørelse af de eksisterende kapitalejer, på trods af at 

ejerandelen vil forblive den samme. Ændringen vil have skattemæssige konsekvenser, idet 

tilbagesalget af aktier og kapitalforhøjelsen vil blive anset som to forskellige transaktioner. Derved 

har eksisterende kapitalejer både erhvervet aktiver og passiver ved udtrædelsen af den tidligere 

kapitalejer og afhændet aktiver og passiver i forbindelse med den nye kapitalejers indtræden. 

Grunden er, at avancen ved afhændelse af afskrivningsberettigede aktiver alene bliver beskattet i 

afståelsesåret, hvorimod erhvervelsen af de afskrivningsberettigede aktiver alene kan nedbringe 

indkomsten ved afskrivninger i de kommende år. Den udskiftning vil give en fremrykket 

skattebetaling.89 

2.2.9.4 Ophør og udskiftning af komplementaren 

Sker der udskiftning af en komplementar i et partnerselskab, vil den skattemæssige behandling 

afhænge af, om komplementaren har ejeandele eller ej. Har komplementaren ejerandele, vil 

udskiftningen skulle behandles skattemæssigt på samme måde som ved ind- og udtræden af 

kapitalejer, jævnfør afsnit 2.2.9. Udskiftning vil skulle opgøres som afståelse, jævnfør 

afskrivningslovens § 9. 

                                                
88 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 82 
89 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 81 
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Har komplementaren derimod ingen ejerandele, vil det ikke påvirke de øvrige selskabsdeltageres 

ejerandele. 

Udtræder komplementaren, som er eneste selskabsdeltager for eksempel grundet konkurs og der 

ikke indtræder en ny komplementar, vil partnerselskabet ophøre med at være skattemæssigt 

transparent. Partnerselskabet vil grundet situationen kun have selskabsdeltager, der er kapitalejer og 

derved hæfter begrænset. Kapitalejeren vil blive beskattet som afståelse af ejerandelene og 

partnerselskabet vil blive et selvstændigt skattesubjekt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, 

samtidig vil deltagernes aktier blive omfattet af aktieavancebeskatningsloven.90 

2.2.9.5 Udskiftning af ejere med succession 

Det vil være muligt at foretage udskiftning af ejer via succession. Successionen har sin begrundelse 

i kildeskatteloven. Ved succession indtræder den nye ejer i den tidligere ejers skattemæssige sted. 

Succession af erhvervsvirksomhed kan ske til visse nærstående familiemedlemmer og visse 

nærtstående medarbejdere.91 

Reglerne om succession finder sted under overdragelse med succession af erhvervsvirksomhed. 

Successionen omfatter kun avance på aktiver, der er anvendt erhvervsmæssigt. Sker der 

overdragelse af aktiver med tab, kan aktivet ikke overdrages ved succession.92 

Successionen kan til- eller fravælges aktiv for aktiv. Derved kan kapitalejerens ideelle ejerandel 

blive splittet op i aktiver med avance og tab, herigennem overdrages aktiver med avance via 

succession. 

Overdragelse via succession giver ikke mulighed for at kunne overdrage underskud, der er 

begrænset via fradragskontoreglerne. Fradragskontoreglen kan ikke anvendes grundet den 

begrænsede hæftelse til partnerselskabets kreditorer. Erhververen af succession vil derfor blive 

beskattet af overskuddet og vil ikke kunne anvende overdragerens underskud. Derfor vil succession 

ikke være så attraktiv, hvis der er store skattemæssige underskud, fordi disse tab vil gå tabt.93 

Personselskaber, der anvender virksomhedsskatteordningen, vil kunne succederes med det 

opsparede overskud.94 

                                                
90 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 82 
91 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 83 
92 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 83 
93 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 85 
94 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 84 
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2.2.9.6 Skatteretlig omdannelse af partnerselskabet 

Skatteretligt vil det ikke være muligt at foretage en skatteretlig succession af øvrige kapitalselskaber 

til et partnerselskab, som følge af manglende hjemmel i skattelovgivningen. En omdannelse af 

øvrige kapitalselskaber til et partnerselskab vil skatteretligt medføre afståelsesbeskatning for både 

øvrige kapitalselskaber og kapitalejerne. Afståelsesbeskatningen bliver anvendt, eftersom øvrige 

kapitalselskaber anses som likvideret samt kapitalandelen anses som afstået og derved opgøres en 

aktieavance.95 

2.2.9.7 Sammenfatning af ind- og udtræden skattemæssigt 

Sker ændringer i sammensætning af personselskab, således der sker en ind- og udtræden, vil dette 

skattemæssigt skulle behandles hos selskabsdeltagerne. Personselskaber er skattemæssigt 

transparente, hvorved ændringerne bliver ført ud til deltagerne. Der skal opgøres en ideel andel af 

selskabets aktiver og passiver. Ind- og udtræden vil derfor påvirke den ideelle ejerbrøk. Ændringen 

vil medføre, at nuværende ejere vil skulle beskattes, som der sker ophør af selskabet. Der vil skulle 

foretages beskatning efter afskrivningslovens § 9. 

Udtræder komplementaren og der ikke indtræder en ny og der ikke ejes andele i partnerselskaber, 

vil skattetransparentheden ophøre. Deltagerne vil blive beskattet som ved afhændelse/ophør af 

aktiver, jævnfør afskrivningslovens § 9. Partnerselskabet bliver selvstændigt skattesubjekt og 

omdannes til et kapitalselskab. 

Udtræden af et partnerselskab skattemæssigt vil ligeledes kunne ske ved succession. Successionen 

vil kun foretages af nærtstående familiemedlemmer og visse nærtstående medarbejdere. 

Successionen vil kun ske af aktiver, hvor der er en avance. 

  

                                                
95 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, pp. 137-139 
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3. Analyse af et partnerselskab 

Denne del af kandidatafhandlingen vil omhandle en analyse af partnerselskabet. Der bliver foretaget 

en gennemgang af fordele og ulemper ved et partnerselskab. Fordelene og ulemperne bliver 

diskuteret og sammendraget til slut, hvorved fordele og ulemper ved et partnerselskab bliver belyst. 

Efterfølgende sker der en gennemgang af fordele og ulemper af henholdsvis komplementarer og 

kommanditister, hvor der vil bliver set på baggrund af det civilretlige og skatteretlige. Fordelene og 

ulemperne af henholdsvis komplementar og kommanditister vil blive diskuteret i forhold til 

selskabsformerne aktieselskab og personselskab. Efter opnåelse af viden omkring fordele og 

ulemper bliver der foretaget en beregning ud fra et skattemæssigtaspekt. Det skattemæssige aspekt 

vil tage sit udgangspunkt i et overskud, der bliver fordelt via forskellige skattemæssige 

opgørelsesmetoder afhængig af, hvorledes personen bag de forskellige selskaber kan blive 

beskattet. Hele analysen vil ende ud i en mulig optimal sammensætning af partnerselskab, set ud fra 

den betragtning, hvor der vil være flest fordele samt, hvilken løsning der vil give den bedste 

skatteoptimering på lang sigt. 

3.1 Fordele og ulemper ved et partnerselskab 

Der vil i dette afsnit blive analyseret på, hvilke fordele og ulemper der er ved at have et 

partnerselskab. Fordelene og ulemperne bliver analyseret gennem den opnåede viden, der er 

fremkommet i teoriafsnittet. 

Der vil være følgende fordele og ulemper ved at anvende et partnerselskab som selskabsform i 

forbindelse med at drive virksomhed. 

Fordele Ulemper 

• Forskellige kombinationsmuligheder af 

selskabsdeltager 

• Lovreguleret 

• Mere præcisering af selskabsformen 

• Skattemæssigt transparent 

• Skævvridning af overskud 

• Offentlige registreringer og krav 

• Offentliggørelse af årsrapport 

• Begrænsninger skattemæssigt ved 

omdannelse 

• Flere typer af selskabsdeltager 

• Tvivl om konkurs 

• Usikkerhed om fornødne tilpasninger 

• Manglende kendskab til partnerselskab 
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• Udskiftning af kommanditisterne og 

ejerbrøk ændring 

• Erhvervsmæssig aktivitet uden risiko 

Tabel 4 Fordele og ulemper ved et partnerselskab. Kilde: Egen tilvirkning 

3.1.1 Fordele ved et partnerselskab 

Der er flere fordele ved at drive sit selskab gennem et partnerselskab. En af de større fordele er, at 

der kan laves flere kombinationsmuligheder af, hvorledes et partnerselskab bliver sammensat af 

forskellige selskabstyper. Sammensætning af de forskellige selskabstyper gør det muligt at 

sammensætte partnerselskabet efter selskabsdeltagernes ønsker og muligheder. Ønskerne hos 

selskabsdeltagerne kan sammensættes af flere ting, såsom beskatningsoptimering hos de enkelte 

deltagere og hæftelsesformen. 

Partnerselskabet har, som tidligere nævnt, været en selskabsform, der ikke har haft sit store indtog i 

Danmark, trods sin anerkendelse i dansk ret siden firmaloven af 1889. At partnerselskabet er 

anerkendt i dansk ret, giver en fordel, eftersom selskabsformen er underlagt en velkendt 

lovregulering i form af selskabsloven. Fordelen ved at partnerselskabet bliver lovreguleret, gør det 

muligt for selskabsdeltagerne og andre kreditorer til partnerselskabet at forholde sig til en konkret 

lovgivning, der er velkendt. Tvister der opstår, vil derved skulle løses via loven og ikke igennem 

aftaler, som er tilfældet ved personselskaber, der ikke er lovreguleret. 

Fordelen ved et partnerselskab er, som ovenfor nævnt, at det er lovreguleret. Lovreguleringen har 

dog ikke været nok i forbindelse med valget af selskabsformen, grundet det lave antal 

partnerselskaber i Danmark. Antallet af partnerselskaber er steget efter relanceringen af, hvad et 

partnerselskab er i 1996. I 2010 skete der er præcisering af selskabsformen. I forbindelse med 

indførelsen af selskabsloven i marts 2010 blev definitionen på et partnerselskab præciseret, således 

det kun omhandlede EU's definition.96 Der har indtil 2010 været en vis usikkerhed ved definitionen, 

da den tidligere formulering: 

ASL § 173 Stk. 7. Ved et kommandit-aktieselskab forstås et erhvervsdrivende kommanditselskab, i 

hvilket øvrige kapitalselskaber med hele sin kapital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i 

selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.  

 

                                                
96 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 30 
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Denne formulering er i forbindelse med den nye selskabslov i 2010 ændret til følgende definition: 

Selskabsloven § 5, stk. 1, pkt. 21 

21) Partnerselskab: Et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende selskaber 

(40), hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier, jf. 

kapitel 21. 

Den tidligere formulering har tidligere kunnet tyde på, at der var tale om to forskellige typer 

partnerselskab, hvor kommanditaktionærernes indskud kun organiseres på to forskellige måder, 

hvilket kan have medført usikkerhed omkring anvendelsen af selskabsformen. Årsagen til den 

tvetydige definition skyldes, at man i forbindelse med indtrædelse i EU tilpassede lovgivningen og 

samtidig bibeholdt den tidligere danske definition.97  

Udover en nu mere præcis definition giver den selskabsretlige struktur en fordel, da strukturen 

minder om øvrige kapitalselskaber. Der skal ske indbetaling af indskud, hvilket øger 

partnerselskabets kreditværdighed, desuden vil et partnerselskabs kreditorer og andre interessenter 

kunne indhente selskabsoplysninger, årsrapport medvidere fra Erhvervsstyrelsen. Denne struktur og 

tilgang til oplysninger er der til sammenligning ikke hos kommanditselskaber, interessentselskaber 

eller enkeltmandsvirksomhed. 

Når man ser på selskabsformen civilretlig, er den største fordel ved et partnerselskab, at 

selskabsformen er lovreguleret. Skatteretligt er fordelen ved et partnerselskab, at partnerselskabet er 

skattemæssigt transparent og der vil herigennem være mulighed for individuel skattedisponering. 

Partnerselskabet er skattemæssigt transparent, hvorved beskatningen sker hos den bagvedliggende 

selskabsdeltager. Partnerselskaber er skattemæssigt transparent modsætningsvis øvrige 

kapitalselskaber. Transparentheden er specielt en fordel, fordi indkomsten hos deltageren kan blive 

sammensat således, at disse kan skatteoptimeres. Skatteoptimering kan ske ved, at deltagerne kan 

vælge, afhængig af hvordan de skattemæssigt bliver anset, den beskatningsform, der er bedst for 

dem. Det afgørende ved vurdering af om der skattemæssigt kan ske forskellige valg er, som 

tidligere nævnt, om aktiviteten, der bliver udøvet, kan kvalificeres som et lønmodtagerforhold eller 

som selvstændig erhvervsdrivende. Er selskabsdeltagerne et selskab, sker der traditionelt beskatning 

efter selskabsskatteloven. Er selskabsdeltagerne derimod en person kunne der ske beskatning efter 

                                                
97 Tage & Friis Hansen, 2005, pp. 8-9 
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personskatteloven med et tilvalg af virksomhedsskatteordningen. Ved begge former for beskatning 

vil der kunne foretages skatteoptimering, således at deltagerne bliver beskattet efter, hvad der vil 

være fordelagtigt for den enkelte i de enkelte indkomstår. 

Et partnerselskab vil derfor have to fremtrædende fordele ved valget af denne selskabsform. Første 

fordel er, at partnerselskabet er lovreguleret. Lovregulering gør selskabsformen mere anerkendt og 

nemmere at agere ud fra. Den anden store fordel ved at anvende partnerselskabet er, at 

selskabsformen ikke kan anses som selvstændigt skattesubjekt, hvorved partnerselskabet er 

skattemæssigt transparent. Beskatningen bliver foretaget hos selskabsdeltagerne. Ved at 

beskatningen foretages hos selskabsdeltagerne, har disse mulighed for individuelt at kunne 

skattedisponere deres indkomst i forhold til indkomstårene. Skattedisponeringen er ikke mulig ved 

anvendelse af øvrige kapitalselskaber. 

Når man vurderer, hvorvidt det er interessant og relevant at stifte et partnerselskab, som 

udgangspunkt for sin virksomhed, skal man være opmærksom på, hvorvidt selskabets aktivitet er af 

en sådan risiko, at det er relevant at afdække sin risiko gennem et kapitalselskab, som har en 

begrænset hæftelse, eller om selskabets aktivitet er af en så lav risiko, at et kapitalselskab er for 

omkostningsfyldt og administrativt tungt i den henseende. Der vil være mulighed for skævvridning 

af overskuddet. 

3.1.2 Ulemper ved et partnerselskab 

Ligesom der er fordele ved at kunne gøre anvendelse af et partnerselskab som selskabsform, er der 

også ulemper forbundet hermed. 

En af de største ulemper partnerselskabet har, er kendskabet til denne selskabsform. Selskabsformen 

har, som sagt og tidligere nævnt, været en selskabsform siden firmaloven fra 1889. Anerkendelsen 

har ikke gjort udbredelsen af selskabsformen eftertragtet. Udbredelsen skal ligeledes ses i forhold 

til, at der er sket præcisering og relancering af partnerselskabet, således at kendskabet er forsøgt 

udbredt. En af grundene til det manglende kendskab til partnerselskabet kan muligvis være den 

eksisterende litteratur. Der er ifølge Børjesson, Kruhl, & Sørensen ikke en egentlig samlet 

fremstilling om selskabsformen, hvor der sker behandling af såvel de selskabs-, skatte- og 

regnskabsretlige regler og problemstillinger, som knytter sig til et partnerselskab. Den eksisterende 
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litteratur består af en række artikler samt enkelte kapitler i fremstillingen af forskellige 

selskabsformer.98 

Når der ikke er kendskab til selskabsformen, vil der ikke ske rådgivning omkring selskabsformen, 

samt der vil også herske en vis usikkerhed ved anvendelse af en selskabsform, der ikke er 

anerkendt. 

Eftersom partnerselskabet er lovreguleret, hvilket kan have sine fordele, som tidligere nævnt, er der 

også ulemper ved, at partnerselskabet er lovreguleret. Ved at partnerselskabet er lovreguleret, vil 

der i forbindelse med opstarten være registreringer til det offentlige i form af registrering hos 

Erhvervsstyrelsen. Der er krav om indskud af kapital, hvilket der ikke er ved opstart af en personlig 

erhvervsvirksomhed. Der vil ligeledes i forbindelsen med stiftelsen være krav om, at der udarbejdes 

vedtægter, ejerbog og der skal afholdes generalforsamlinger. 

Partnerselskabet vil også i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret skulle aflægge årsrapport 

som er offentligt tilgængelig, hvorved konkurrenceevnen vil kunne blive svækket, da konkurrenter 

vil kunne modtage informationer ud fra årsrapporten. 

En anden ulempe, der er forbundet med partnerselskabet er, at partnerselskabet bliver sammensat af 

flere selskaber. Sammensætning sker via en komplementar og en kommanditist. Disse to aktører 

kan være af forskellig civilretlige former. Derfor vil der i forbindelsen med opstarten af et 

partnerselskab skulle være flere partnere. Der vil således ikke kun være et enkelt selskab, der skal 

bruges i opstarten. 

Ulemper der ligeledes skal tages højde for i forbindelse med stiftelsen af et partnerselskab er, at 

udskiftning af deltagerne er forbundet med skattemæssige tilpasninger, uden den enkelte ejer 

foretager noget aktivt. Ved ind- og udtræden af kommanditister vil der ske ændring af ejerkredsen, 

hvorved der muligvis ligeledes sker ændring af ejerbrøken. Ejerbrøken vil kunne give 

skattemæssige udfordringer. Udfordringerne vil bestå i, at salget vil skulle beskattes som ophør af 

virksomhed, jævnfør afskrivningslovens § 9. 

Fusion og spaltning har tidligere været en ulempe for partnerselskabet, da der ikke har været 

mulighed herfor mellem partnerselskaber. Erhvervsstyrelsen har siden 2010 ændret dette, dog 

                                                
98 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 11 
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fortsat kun mellem partnerselskaber og ikke mellem andre kapitalselskaber, der kan foretages 

spaltning og fusion. 

Civilretligt er der mulighed for succession ved omdannelse af øvrige kapitalselskaber til et 

partnerselskab. Skatteretligt vil denne succession ikke være mulig, eftersom der ikke er nogen 

hjemmel i skattelovgivningen. Dette medfører afståelsesbeskatning for både øvrige kapitalselskaber 

og kapitalejerne i form af selskabsskatten og aktiegevinsten ved salg, ud fra den betragtning at det 

anses som en likvidation af selskabet, hvilket kan være forbundet med store skattebetalinger. 

Omdannelsen vil blive anset som et ophør af det eksisterende selskab. Der vil derfor skulle 

foretages ophørsbeskatning. 

Der er ligeledes ulemper ved omdannelse af et partnerselskab, om det er til et partnerselskab eller 

fra et partnerselskab. For det første har et anpartsselskab ikke mulighed for direkte omdannelse, 

men kan blive det via omdannelse, først til øvrige kapitalselskaber derfra videre til et 

partnerselskab, jævnfør selskabslovens § 319-320. Der kan civilretligt ske omdannelse fra øvrige 

kapitalselskaber til et partnerselskab og omvendt. Det vil blot kræve godkendelse på 

generalforsamling og så vil der skulle foretages indberetning til Erhvervsstyrelsen. Skatteretligt vil 

der være flere forhold, der skal tages højde for. Er der tidligere opnået skattemæssige underskud i 

øvrige kapitalselskaber, vil dette underskud ikke kunne overføres til det nye selskab, hvorved der 

sker nogle skattemæssige begrænsninger. Omdannelsen af et interessentskab til et partnerselskab 

bliver betragtet som en ny stiftelse, hvorved der skal udarbejdes stiftelsesdokumenter, vedtægter 

osv. Omdannelse ved denne form giver dog ikke nogle skattemæssige ulemper, da begge 

selskabsformer er skattemæssige transparente. 

Den største ulempe ved partnerselskab er det manglende kendskab til selskabsformen. Grundet det 

manglende kendskab er udbredelsen knap så stor og rådgivningen er mindre omkring denne 

selskabsform og derved vil selskabsdeltager fravælge denne selskabsform på grund af det 

manglende kendskab. 

3.1.3 Sammenfatning af fordele og ulemper 

Der er fordele og ulemper ved et partnerselskab. Der er to væsentlige fordele ved at anvende et 

partnerselskab. Første væsentlige fordel er, at selskabsformen er lovreguleret. Herved opstår der 

ikke tvivl omkring reguleringen af et partnerselskab. En anden stor fordel er, at partnerselskabet er 
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skattemæssigt transparent, hvorved deltagerne i partnerselskabet har mulighed for at kunne foretage 

individuelle skatteoptimeringer. 

Den fremtrædende ulempe ved partnerselskabet er det manglende kendskab til selskabsformen. 

Manglende kendskab har gjort, at der ikke kan opnås samme grad af rådgivning som ved andre 

selskabsformer. Kendskabet skaber også en usikkerhed omkring, hvordan selskabet vil agere ved 

forskellige situationer. 

Grundet ulempen, der er forsøgt minimeret gennem forskellige tiltag fra Erhvervsstyrelsen, 

herunder relanceringen og præciseringen af, hvad et partnerselskab er, vil det være en stor fordel at 

lave et partnerselskab, set ud fra at det er lovreguleret og der er mulighed for individuel 

skatteoptimering. 

3.2 Analyse af potentialet ved et partnerselskab 

Ud fra nedenstående tabel vil der efterfølgende blive foretaget en analyse af fordele og ulemper 

samt beregning af den skattepligtige indkomst ved forskelige kombinationer af et partnerselskab. 

I et partnerselskab stilles der krav om, at der er to typer selskabsdeltagere, komplementarer og 

kommanditister. Den nedestående tabel er mulige kombinationer af et partnerselskab. 

 Personselskab A/S el. ApS Person 

Personselskab X X  

A/S / ApS X X  

Person    

Figur 4 Mulige kombinationer af et partnerselskab. Egen tilvirkning. 

I forbindelse med vores analyse af partnerselskabet vil der blive foretaget beskrivelse af fordele og 

ulemper ved typerne af komplementarer og kommanditister. Efter analyse af fordele og ulemper ved 

de forskellige komplementarer og kommanditister, vil det være muligt at fremmekomme med en 

analyse af en optimal sammensætning af et partnerselskab. 

Kombinationerne med personer og selskabsformerne vil blive fravalgt i analysen. Kombinationer er 

angivet med blåt. Fravælgelsen sker ud fra den betragtning, at analysen vil fremkomme med samme 

Kommanditister 

Komplementar 

+ 
÷ 
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resultat som personselskaber ved anvendelse af personskatteloven. I begge tilfælde vil der ske 

beskatning af resultatet som personlig indkomst. Samtidig af fordele og ulemper ved at være person 

og personselskaber den samme. Ud fra førnævnt argument vil der ligeledes ikke ske analyse af 

kombinationen, som består af en komplementar, som er person og en kommanditist, som er en 

person, men er to forskellige retssubjekter. 

Der vil ikke blive foretaget en nærmere analyse af kombinationerne, hvor komplementaren og 

kommanditisterne er personer. Årsagen hertil er, at et partnerselskab ikke må bestå af to direkte 

sammenfaldende selskabsdeltagere. Der foreligger en kendelse fra Erhvervsankenævnet af 3. 

december 1996. Kendelsen omhandler et K/S, hvor registrering er blevet nægtet af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen), idet Erhvervsstyrelsen vurderede, at der var 

personsammenfald, selvom kommanditisten og komplementaren indirekte var samme juridisk 

enhed, selvom kommanditisten og komplementaren bestod af to forskellige juridiske enheder. 

Komplementaren var ejet af kommanditisten. I Erhvervsankenævnets kendelse blev der lagt vægt 

på, at komplementaren og kommanditisten skal være identiske, såfremt der skal være tale om 

personsammenfald. Derved opfyldes definitionen på et K/S ikke. Der er sammenfald mellem 

definitionen af et K/S og et P/S, hvorved kendelsen kan anvendes analogt på et P/S. I ovenstående 

analyse, hvor der er en komplementar som person og en kommanditist som person, vil det derfor 

ikke være muligt at anvende, jævnfør kendelsen. 

3.2.1 Fordele og ulemper som komplementar 

Der vil i dette afsnit blive foretaget en vurdering af, hvilke fordele og ulemper der er som 

komplementar i et partnerselskab. Vurderingen bliver foretaget på baggrund af viden, der er 

fremkommet i teoriafsnittet. Afsnittet bliver opdelt i to. Opdelingen bliver foretaget med en 

komplementar som personselskab og en komplementar som aktieselskab og til slut sker der en 

vurdering af disse to komplementarer i forhold til hinanden og derved komme med den optimale 

komplementar. 
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3.2.1.1 Personselskab 

Der er forskellige fordele og ulemper ved at anvende et personselskab som komplementar. 

Nedenfor er oplistet nogle af dem. 

Fordele Ulemper 

• Ingen offentliggørelse af regnskab 

• Skattetransparent 

• Ingen krav om indskud 

• Mulighed for skævdeling af overskud 

• Underskud kan straks anvendes 

• Ubegrænset hævninger 

• Skattefri omdannelse 

• Opsparing af overskud 

• Ikke lovreguleret 

• Personlig, solidarisk og principalt 

hæftelse med hele sin formue 

• Fortsat hæftelse ved udtrædelsen 

Tabel 5 Forele og ulemper ved personselskaber. Kilde: Egen tilvirkning 

Komplementaren ved partnerselskabet er den fuldt ansvarlige deltager og der hæftes personligt, 

ubegrænset og solidarisk. Denne beskrivelse af en komplementar har fordele og ulemper ved, 

anvendelse af et personselskab. 

Fordele ved personselskab som komplementar 

Der er en række fordele ved at være personselskab. Ved et personselskab er der ingen krav om 

offentliggørelse af årsregnskabet. Den manglende offentliggørelse af årsregnskabet gør det muligt 

for personer bag at skjule oplysninger for andre der kunne have interesse. Personselskaber er ikke 

lovreguleret, idet der er aftalefrihed og yderligere er der ingen krav om indbetaling af indskud i 

forbindelse med opstarten af denne selskabsform. 

Skattemæssigt er der en lang række fordele ved at anvende et personselskab. Et personselskab er 

skattemæssigt transparent, hvorved overskud vil kunne skævdeles. Skævdelingen vil kunne give en 

skatteoptimering af den personlige indkomst. Desuden vil underskud kunne fradrages i den 

skattepligtiges indkomst i indkomståret. Der vil ikke være nogen restriktioner over antallet og 

beløbsmæssige hævninger fra personselskabet. Hæves der mere end hvad der er indestående vil der 

skulle foretages rentekorrektion på selvangivelsen og hvis hele overskuddet ikke hæves i 

indkomståret, vil der kunne foretages en opsparing i personselskabet. 
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Derved er de fremtrædende fordele ved at anvende et personselskab som komplementar, at der ikke 

skal foretages offentliggørelse af årsregnskabet samt at det er skattemæssigt transparent. 

Ulemper ved personselskab som komplementar 

En af de største ulemper ved at anvende et personselskab som komplementar er, at personselskabet 

hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk, hvis der er flere komplementarer. Det vil dermed sige, 

at partnerselskabets kreditorer har mulighed for at søge sit tab dækket hos deltagerne bag 

personselskabet. En anden stor faktor ved at anvende et personselskab, når opgørelse af ulemper 

sker, er, at personselskabet ikke er lovreguleret. Personselskabet drives som udgangspunkt gennem 

aftalefrihed. 

En sidste ulempe forbundet ved at drive personselskab er, at ved udtrædelse vil der fortsat skulle 

hæftes for den gæld, der er overfor tredjemand. 

Sammenfatning ved personselskab som komplementar 

Personselskabet vil have fordele ved at være komplementar, eftersom der ikke skal ske 

offentliggørelse af årsregnskabet, og der skal ikke foretages noget indskud i personselskabet. En 

anden fordel er, at personselskabet er skattemæssigt transparent. Disse fordele vil som 

komplementar have sin begrænsning i forhold til ulemperne. En af de største ulemper ved at drive 

personselskab er, at man hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Komplementaren som 

personselskab i et partnerselskab vil derfor ikke være optimal, grundet hæftelsen. Hæftelsen er den 

altoverskyggende grund til fravalg af personselskab som komplementar i et partnerselskab. 

 

  



 3. Analyse af et partnerselskab 
 

Side 72 af 117 
 

3.2.1.2 Kapitalselskaber 

Ligesom der er fordele og ulemper ved at vælge et personselskab, som komplementar i et 

partnerselskab, er der også fordele og ulemper ved at vælge øvrige kapitalselskaber som 

komplementar. Disse fordele og ulemper ser ud som følger: 

Fordele Ulemper 

• Lovreguleret 

• Begrænset hæftelse 

• Almenkendt selskabsform 

• Mulighed for skattefri fusion og 

spaltning 

• Mulighed for ikke at hæfte efter ophør 

• Selvstændigt retssubjekt 

• Mulighed for opsparing af overskud 

• Udtage udbytte til 27 % op til 48.300 

• Mindre konsekvenser ved udtræden 

 

• Ingen risiko i erhvervet  

• Krav til registrering og tidsfristet 

• Offentliggørelse af regnskab 

• Ingen mulighed for straks anvendelse af 

underskud 

• Kræver bestemt indskud af 

selskabskapital 

• Dobbelt beskatning af udbytte 

• Ikke særlige rettigheder til enkelte 

selskabsdeltager 

• Ulovligt kapitalejer lån 

Tabel 6 Fordele og ulemper ved et kapitalselskab. Kilde: Egen tilvirkning 

Fordele ved kapitalselskaber som komplementar 

Der er en række fordele ved at anvende øvrige kapitalselskaber som komplementar i et 

partnerselskab. For det først er øvrige kapitalselskaber lovreguleret i modsætning til 

personselskabet, hertil skal også nævnes, at øvrige kapitalselskaber hæfter begrænset. Øvrige 

kapitalselskaber hæfter kun med sit indskud. 

Øvrige kapitalselskaber er desuden et selvstændigt retssubjekt samt skattesubjekt, herunder er det 

også en alment kendt selskabsform. 

I øvrige kapitalselskaber er der mulighed for at udtræde ved at sælge sine aktier. Aktierne vil blive 

beskattet efter aktieavancebeskatningsloven. I modsætning til personselskabet vil der ved udtræden 

ikke skulle hæftes for gæld overfor tredjemand, når der sker udtræden. Derved vil konsekvenserne 

være mindre ved udtræden af øvrige kapitalselskaber end ved personselskab. 
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I lighed med et personselskab vil der være mulighed for at kunne foretage opsparing af overskud i 

selskabet, og der vil kunne udloddes udbytte til en lavere skatteværdi end som personlig indkomst. 

En af de fremtrædende fordele ved at anvende øvrige kapitalselskaber som komplementar i et 

partnerselskab er den begrænsede hæftelse. En komplementar hæfter ubegrænset i et partnerselskab, 

men idet øvrige kapitalselskaber ikke vil kunne hæfte med mere end sit indskud, vil der her ske en 

begrænsning. 

Ulempe ved aktieselskab som komplementar 

Såvel som der er fordele ved at anvende øvrige kapitalselskaber som komplementar, vil der også 

være ulemper der skal overvejes i forbindelse med dette valg. 

Ulemperne består af, at årsregnskabet skal offentliggørelse. I forbindelse med denne 

offentliggørelse vil der ligeledes være krav, der skal overholdes, såsom forskellige krav til opstilling 

af årsregnskabet og frister af tidsmæssig perspektiv, herunder vil der ligeledes skulle nævnes 

administrative pligter og anmeldelser. Der er også krav om, at der skal indbetales et bestemt 

indskud som selskabskapital. 

Overskud i selskabet vil kunne opspares, hvilket er en fordel. Underskud vil kunne fradrages, dog 

vil underskuddet ikke som ved personselskabet kunne fradrages straks. Underskuddet vil først 

kunne anvendes i et senere opnået overskud. 

Sker der udlodning af udbytte fra selskabet vil der ske en dobbeltbeskatning af udbyttet. Grundet 

selskabets udloddede udbytte sker af beskattede midler, vil udlodning til person give beskatning af 

aktieindkomst hos denne. 

Drives der øvrige kapitalselskaber, må selskabsdeltagerne ikke hæve via selskabskonti til 

privatforbrug. Det vil blive karakteriseret som et ulovligt kapitalejerlån, såfremt det ikke kan 

modregnes i en mellemregning. Kapitalejerne har ligeledes ikke mulighed for i samme grad at 

differentiere overskud, som der er mulighed for ved et personselskab. 

Grundet den begrænsede hæftelse, der er ved øvrige kapitalselskaber, vil der skulle foretages en 

opvejning af omkostninger, der er forbundet ved at starte et selskab. Specielt hvis der ingen 

erhvervsmæssig risiko er i partnerselskabet ved den erhvervsmæssige aktivitet. Dette vil blive 

betragtet som en ulempe, der også skal tages højde for. 
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Sammenfatning ved øvrige kapitalselskaber som komplementar 

Den største fordel ved at drive øvrige kapitalselskaber som komplementar i et partnerselskab er 

hæftelsen. Der vil i øvrige kapitalselskaber kun ske hæftelse med indskuddet til trods for, at en 

komplementar i et partnerselskab hæfter ubegrænset. Desuden er øvrige kapitalselskaber 

lovreguleret, hvilket kan have sine fordele, men også ulemper, idet årsregnskabet derfor vil skulle 

offentliggøres. Der er begrænsede ulemper i forhold til den ene store fordel ved øvrige 

kapitalselskaber. Det hele skal vurderes, hvad der vil være mest fordelagtigt for det enkelte selskab, 

ligeledes set i forhold til den erhvervsmæssige risiko. 

3.2.1.3 Sammenfatning af komplementar 

Når der skal ske opvejning mellem, hvilken selskabsform der skal vælges som komplementar til et 

partnerselskab, vil der skulle ses på både fordele og ulemper. Der vil være fordele og ulemper ved 

et hvert valg. Der vil i enkelte tilfælde være større fordele end ulemper ved at vælge en 

selskabsform frem for en anden. I dette afsnit bliver der set på komplementarerne, der kan være 

bestående af enten personselskaber eller øvrige kapitalselskaber. Ud fra ovenstående vurderinger vil 

den altoverskyggende fordel ved at vælge øvrige kapitalselskaber som komplementar være, at der 

kun vil ske en begrænset hæftelse i form af indskuddet. Begrænsningen i hæftelsen er til trods for, 

at en komplementar hæfter ubegrænset i et partnerselskab. Anvendes i stedet et personselskab vil 

der ikke ske begrænsning i hæftelsen, da personselskabet hæfter personligt. 

Hæftelsen vil dog skulle overvejes, specielt hvis der ikke er nogen erhvervsmæssig risiko i 

aktiviteten, vil den begrænsede hæftelse ikke komme i anvendelse. Herunder skal der også tages 

højde for, at et aktieselskabs årsregnskab vil skulle offentliggøres og lovgivningsmæssige regler der 

skal overholdes. Et personselskab vil ikke skulle offentliggøre deres årsregnskab, og det er ikke 

lovreguleret. Personselskabet drives med udgangspunkt i aftalefrihed. 

Opvejning af fordele og ulemper vil derfor være afgørende for valget af selskabsform som 

komplementar. Men den optimale komplementar vil være øvrige kapitalselskaber. Der vil derfor 

ikke blive set på de skattemæssige konsekvenser ved at være komplementar i et partnerselskab. 

3.2.2 Fordele og ulemper som kommanditister 

I dette afsnit vil der bliver foretaget en vurdering af fordele og ulemper, når der skal vælges, hvilken 

selskabsform man skal anvende som kommanditist i et partnerselskab. 
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3.2.2.1 Personselskab 

Der vil her blive set på fordele og ulemper ved at vælge et personselskab som kommanditist til 

partnerselskab. Der bliver foretaget en vurdering gennem den opnåede viden i teoriafsnittet både på 

det civilretslige og skatteretlige område. 

Der er følgende fordele og ulemper: 

Fordele Ulemper 

• Ingen krav til offentliggørelse af 

regnskaber  

• Begrænset hæftelse 

• Skattetransparent, skævdeling af 

overskud 

• Kapitalafkast 

• Krav til indskud i partnerselskabet 

• Fradragskonto 

• Ikke mulighed for udbytteudlodning 

Tabel 7 Fordele og ulemper ved personselskaber. Kilde: Egen tilvirkning  

Fordele ved personelskab som kommanditist 

En af fordelene ved at være personselskab som kommanditist er, at der ikke skal laves et 

årsregnskab, der skal offentliggøres. Det er ofte en fordel ved personselskabet, at årsregnskabet ikke 

skal offentliggøres. Der kan være informationer, der kan være både dårlige og gode. Er der en dårlig 

egenkapital i personselskabet, vil det være rart at kunne holde den hemmelig overfor mulige nye 

eller gamle kreditorer, således at investeringsgrundlaget ikke forsvinder. Har personselskabet gode 

indtjeningsmuligheder og derved en god omsætning, vil det være en fordel at kunne holde det 

hemmeligt, hvor meget der tjenes, således at nye kunder ikke vil forsøge at presse prisen for 

produktet til et urimeligt niveau. 

En af de større fordele ved at være personselskab i et partnerselskab som kommanditist er, at 

hæftelsen bliver begrænset. Traditionelt hæfter et personselskab personligt, ubegrænset og 

solidarisk. I et partnerselskab vil man som kommanditist kun hæfte med sit indskud. Herigennem 

vil personselskabet opnå en betydelig fordel i forhold til, hvad der traditionelt er kendetegnet ved et 

personselskab. 

En anden fordel ved at være personselskab er ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra 

partnerselskabet. Partnerselskabet er som tidligere nævnt skattemæssigt transparent. Ved at 

partnerselskabet er skattemæssigt transparent, sker der ingen betaling af skat i partnerselskabet, men 
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der sker en forholdsmæssig fordeling til kommanditisterne. Kommanditisterne vil herigennem blive 

beskattet. Ved at anvende et personselskab som kommanditist vil der være mulighed for at kunne 

foretage en individuel opgørelse af den personlige indkomst. Personselskabet kan derved foretage 

en skatteoptimering, således at den skattepligtige indkomst bliver sammensat på den bedst 

tænkelige måde. Der vil her blive spekuleret på virksomhedsskatteordningen, hvor man har 

mulighed for at kunne foretage en opsparing i virksomheden på samme vilkår som med et 

kapitalselskab. Ved at kunne opspare i virksomheden behøver kapitalejerne ikke at blive beskattet 

af hele overskuddet som personlig indkomst i indkomståret, men kan forskyde beskatningen til 

andre indkomstår, hvorved den personlige indkomst vil blive skatteoptimeret.  

Fordelene ved benyttelse af virksomhedsskatteloven er, at der kan ske en udjævning af 

skattebetalingen, samt der er større fradragsværdier af renteomkostningerne. Derudover er der 

mulighed for at overføre personlig indkomst til kapitalindkomst via kapitalafkast. Benyttelse af 

virksomhedsskatteloven kræver en adskillelse mellem privat- og virksomhedssfæren. Desuden skal 

lovkravene vedrørende bogføring og regnskabsaflæggelse opfyldes. 

En anden fordel ved at anvende virksomhedsskatteordningen i personselskabet er kapitalafkastet. 

Denne fordel gør det muligt at overføre indkomst, der ville skulle have været beskattet som 

personlig indkomst til kapitalindkomst og derved opnå en lavere beskatning. 

De største fordele ved at være personselskab i partnerselskab er, at hæftelsen bliver begrænset, og 

der er fortsat mulighed for at kunne skatteoptimere indkomsten. 

Ulempe ved personselskab som kommanditist 

Fordelen ved personselskabet er den begrænsede hæftelse, men få at der kan opnås begrænset 

hæftelse, skal der foretages et indskud. Indskuddet er et krav for at kunne deltage i et partnerselskab 

som kommanditist. Indskuddet er en ulempe ved at være personselskab, idet personselskabet 

traditionelt ikke er forpligtet til at foretage indskud i selskabet. Grundet der foretages indskud og 

dermed den begrænsede hæftelse i partnerselskabet, vil personselskabet ved underskud og 

afskrivninger ikke have mulighed for at foretage ubegrænset fradrag af alt underskud og 

afskrivninger, der er i partnerselskabet. Der bliver ved indskud i et partnerselskab opgjort en 

fradragskonto, hvori det er muligt at fradrage sine omkostninger, der er forbundet til 

partnerselskabet. Omkostningerne bliver derved begrænset til indskuddet, hvilket er en ulempe ved 

et personselskab. Ved det traditionelle personselskab vil der ikke være begrænsninger for at kunne 
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fradrag omkostninger i den personlige indkomst. Derfor vil man i partnerselskab være opmærksom 

på sin fradragskonto, således der ikke bliver fradraget for mange omkostninger. 

En anden lidt mindre ulempe ved at drive personselskab er, at der ikke kan modtages udbytte 

udlodning fra partnerselskabet, på grund af skattetransparentheden i partnerselskabet. Alt der 

modtages som betaling fra partnerselskabet vil blive beskattet som personlig indkomst. 

En af de største ulemper, der er forbundet ved at være personselskabet i et partnerselskab, er 

indskuddet. Traditionelt er det ikke et krav, at der skal foretages indskud. 

Sammenfatning ved personselskab som kommanditist 

Den største fordel, hvilket også bør opveje den største ulempe, ved at være personselskab, som 

kommanditist i et partnerselskab, er indskuddet. Personselskabet vil skulle indbetale et indskud til 

partnerselskabet for at kunne deltage som kommanditist. Fordelen ved indskuddet er, at 

personselskabet derved ikke hæfter personligt eller ubegrænset. Grunden til den begrænsning er, at 

en kommanditist i et partnerselskab kun hæfter med sit indskud. Fordelen ved at kunne begrænse 

sin hæftelse samt fortsat have mulighed for at kunne skatteoptimere, bør kunne opvejes af ulempen 

ved at skulle indskyde kapital i partnerselskabet. 

3.2.2.2 Kapitalselskaber 

Tidligere blev der foretaget en vurdering af fordele og ulemper ved at anvende et personselskab i 

partnerselskabet derudover, vil der også kunne anvendes øvrige kapitalselskaber. Der vil 

efterfølgende blive foretaget en vurdering af fordele og ulemper ved øvrige kapitalselskaber som 

kommanditist i et partnerselskab.  

Der vil være følgende fordele og ulemper: 

Fordele Ulemper 

• Begrænset hæftelse 

• Lovreguleret 

• Udbytteudlodning 

• Selvstændigt retssubjekt og 

skattesubjekt 

• Opsparing af overskud 

• Offentliggørelse af regnskaber 

• Risiko for ulovligt kapitalejer lån 

• Dobbeltbeskatning af udbytte 

• Krav til indskud 

• Ikke mulighed for straks anvendelse af 

underskud 

Tabel 8 Fordele og ulemper ved øvrige kapitalselskaber. Kilde: Egen tilvirkning 
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Fordele ved øvrige kapitalselskaber som kommanditist 

Øvrige kapitalselskaber har de typiske fordele, der er ved at anvende kapitalselskab. Øvrige 

kapitalselskaber hæfter kun med sit indskud. Øvrige kapitalselskaber anvendes traditionelt blandt 

andet, fordi der er begrænset hæftelse. Denne hæftelse er dog ikke den ultimative fordele som 

kommanditist, eftersom kommanditisten i et partnerselskab altid kun hæfter med sit indskud, også 

hvis man, som tidligere nævnt, er et personselskab. 

Fordelen ved at været øvrige kapitalselskaber er desuden, at det er lovreguleret, herunder vil øvrige 

kapitalselskaber også være et selvstændigt rets- og skattesubjekt. Eftersom kapitalselskabet 

betragtes som selvstændigt, hvorved det opnår rettigheder og pligter overfor omverden, vil der 

skulle foretages beskatning ved afslutningen af indkomståret. 

En anden traditionel fordel ved at være øvrige kapitalselskaber er, at man har mulighed for at kunne 

foretage opsparing af overskud. Herunder også udlodde udbytte, der er passende til 

selskabsdeltagerne.  

Ved at anvende øvrige kapitalselskaber som kommanditist vil det være de traditionelle fordele, der 

vil fremkomme. Der ville ikke være nogle altoverskyggende fordele, som var tilfældet hos 

personselskabet. 

Ulemper ved øvrige kapitalselskaber som kommanditist 

Generelt vil der være de samme ulemper ved at anvende øvrige kapitalselskaber i et partnerselskab, 

som at anvende øvrige kapitalselskaber uden der foretages indskud i andre selskaber. Øvrige 

kapitalselskaber vil skulle offentliggøre årsregnskabet. Den klassiske ulempe ved at skulle 

offentliggøre øvrige kapitalselskabers årsregnskab er, at det ikke er muligt at hemmeligholde 

oplysninger for omverdenen. Det kunne for eksempel være, at der har været foretaget hævninger i 

øvrige kapitalselskaber til private formål, hvilket vil blive klassificeret som ulovligt kapitalejerlån. 

Anvendes et personselskab vil dette ikke blive set som en ulovlighed, men der vil fortsat skulle 

foretages beskatning af beløb. 

En anden ulempe ved at anvende øvrige kapitalselskaber er den klassiske dobbeltbeskatning af 

udbyttet. Udbetales der udbytte til kapitalejerne, vil der først ske beskatning i selskabet og 

efterfølgende hos den skattepligtige modtager af udbyttet. 
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Anvendes øvrige kapitalselskaber som kommanditist i et partnerselskab vil der skulle foretages et 

indskud på ny til dette partnerselskab. Opnås der underskud eller vælges der at foretage 

skattemæssige afskrivninger vedrørende partnerselskabet, vil der kunne foretages fradrag på 

fradragskontoen, indtil denne er udlignet. 

Øvrige kapitalselskaber har ligesom ved fordelene ikke nogle overskyggende ulemper, end hvad der 

er traditionelt og kendetegner øvrige kapitalselskaber, såsom at årsregnskabet skal offentliggøres og 

der må ikke foretages private hævninger direkte fra selskabet. 

Sammenfatning ved aktieselskab som kommanditist 

Anvendes øvrige kapitalselskaber som kommanditist, vil der kun være de traditionelle og kendte 

fordele og ulemper. Fordelene er bestående af den begrænsede hæftelse. Ulemperne ved øvrige 

kapitalselskaber vil blandt andet være, at der skal foretages forskellige offentliggørelse af 

årsregnskabet, desuden skal der foretages nyt indskud til kapitalselskabet. Ellers er der ikke nogle 

overskyggende og åbenlyse fordele og ulemper, der ikke traditionelt er hos øvrige kapitalselskaber 

ved, at øvrige kapitalselskaber bliver kommanditist i et partnerselskab. 

3.2.2.3 Sammenfatning af kommanditister 

På samme måde som der blev foretaget en afvejning af, hvad der ville være mest fordelagtigt at 

vælge en komplementar som aktieselskab eller personselskab, skal samme vurdering foretages ved 

kommanditisten. Afvejning af fordele og ulemper skal fortsat foretages mellem personselskabet og 

øvrige kapitalselskaber. 

Anvendes et traditionelt aktieselskab vil der ikke være nogle åbenlyse fordele og ulemper ved at 

være kommanditist i et partnerselskab. Øvrige kapitalselskaber vil ved at indskyde i et 

partnerselskab ikke opnå nogle ekstra fordele og ulemper. Der vil fortsat skulle foretages 

offentliggørelse af årsregnskabet, man hæfter begrænset med sit indskud og der vil ske en dobbelt 

beskatning, når der udloddes udbytte. 

Gør partnerselskabets kommanditist i stedet anvendelse af et personselskab, vil der være en alt 

overskyggende fordel og det er hæftelsen. Traditionelt vil et personselskab skulle hæfte personligt, 

ubegrænset og solidarisk. Anvendes et personselskab som kommanditist i et partnerselskab, vil der 

kun ske hæftelse med det indskudte beløb, hvorved der sker en begrænsning af hæftelsen. 

Indskuddet vil skulle holdes op imod, at der skal foretages indbetaling af et indskud, hvilket ikke 

kendetegner et personselskab. Traditionelt skal der ikke foretages indskud i et personselskab, 
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hvilket derved vil give en ulempe, i forholdet til at skulle anvende et personselskab som 

kommanditist. En anden ulempe, der også skal holdes op imod hæftelsen, er fradragsmulighederne. 

Et personselskab vil kunne fradrage underskud og afskrivninger ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Den fradragsmulighed er fortsat gældende. Det sker med en begrænsning, 

idet der kun vil kunne fradrages i forhold til det indbetalte indskud. 

Personselskabet har fortsat den fordel, at der vil kunne foretages en individualisering af skatten.  

Hvilken selskabsform kommanditisten vælger, er en opvejning mellem fordele og ulemper. 

Anvendes øvrige kapitalselskaber vil der være de traditionelle fordele og ulemper. Anvendes 

personselskabet derimod vil der være en ændring af en tidligere ulempe, som vil overgå til at blive 

til en fordel, hvilket er hæftelsen. Denne fordel vil alt andet lige være en overskyggende fordel, der 

bør overvejes nøje i forbindelse med stiftelse af et partnerselskab. Ellers vil de traditionelle fordele 

og ulemper fortsat være til stede ved at vælge et personselskab som kommanditist. 

3.2.3 Beskatnings muligheder af kommanditister ved overskud 

Der vil i dette afsnit af kandidatafhandlingen blive foretaget en analyse af hvilke 

beskatningsmuligheder der er ved at være kommanditist i et partnerselskab, der har overskud. Der 

vil blive oplistet nogle forudsætninger, der skal bruges for at kunne lave en analyse med 

udgangspunkt i samme forudsætninger. Der vil blive taget udgangspunkt i, at kommanditisten enten 

er øvrige kapitalselskaber eller et personselskab. 

Der vil i det efterfølgende afsnit blive oplistet forudsætningerne for at kunne foretage analysen. 

Efterfølgende bliver der foretaget analyse af en kommanditist for henholdsvis øvrige 

kapitalselskaber og personselskabet. Til slut sammendrages de fremkommende informationer fra 

analysen i en sammenfatning. 

3.2.3.1 Forudsætninger for analyse 

I det nedenstående fremgår forudsætninger for at kunne foretage analyse af, hvad der skattemæssigt 

bedst vil kunne betale sig for en person. Om der skal vælges øvrige kapitalselskaber eller et 

personselskab. 

Analysen vil tage sit udgangspunkt i indkomst året 2013. Der vil være tale om en person, der bliver 

beskattet i Københavns kommune, hvor kommuneskatten er på 23,8 % og en kirkeskat på 0,8 %. 

Personen er ugift og ejer ingen fast ejendom. 
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Der er i forbindelse med opstarten foretaget en indbetaling på 205.000 kr. Det er lige meget, om der 

vælges aktieselskab eller personselskab. 

Kapitalselskabet har indbetalt dette beløb til dækning af selskabskapitalen. Der skal som minimum 

indskydes 500.000 kr. i selskabskapital, når der oprettes et aktieselskab, minimum 25 % skal 

indbetales, her vælges 205.000 kr.  

I personselskabet bliver der indskudt 205.000 kr. via en bankkonto. Indskuddet vil skulle anvendes 

til at kunne beregne kapitalafkastgrundlaget primo, herunder vil der også komme en indskudskonto, 

idet indbetalingen sker med beskattede midler. 

Kapitalafkastsatsen er oplyst til at være 2 % i 2013, jævnfør SKAT, sammenholdt med 

kapitalafkastet, der bliver beskattet ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen. 

Kapitalafkastsatsen er angivet til 2 %, grundet virksomheden igangsættes 1. januar 2013. Ved 

anvendelse af aktieselskabet vil der skulle foretages udbytteudlodning. 

Begge selskabsformer vil opnå et skattemæssigt overskud før renter på 1.000.000 kr. og have 

renteudgifter i virksomheden på 250.000 kr. 

Udgangspunktet vil derfor se ud som følgende i en opsummeret form: 

Skattemæssigt overskud før renter: kr. 1.000.000,00 

Renteudgifter i virksomheden: kr. 250.000,00 

Selskabskapital:  kr. 205.000,00 

Kapitalafkastgrundlaget primo: kr. 205.000,00 

Indskudskonto:   kr. 205.000,00 

Kapitalafkastsatsen  2 % 

Aktieindkomst:   kr. 48.300,00 

Det vil i analysen være en forudsætning, at selskabet ejes 100 % af en enkelt person, således der 

ikke skal foretages yderligere opdeling af overskud og andre skattemæssige transaktioner. 

3.2.3.2 Beskatning af kommanditist som øvrige kapitalselskaber 

Der vil i dette afsnit blive analyseret på, hvilke skattemæssige konsekvenser det vil have, hvis 

overskuddet fra partnerselskabet bliver udbetalt som løn, udbytte eller en kombination af disse to. 

Kombinationen vil blive opgjort via udlodning af udbytte op til beløbsgrænsen på 48.300 kr., 
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derudover vil der ske udbetaling af løn op til topskattegrænsen på 421.000 kr. efter betaling af AM-

bidraget. 

  
Figur 5 Udbetaling fra øvrige kapitalselskaber. Kilde: Egen tilvirkning 

Skattemæssigt overskud før renter 1.000.000,00kr.    1.000.000,00kr.    1.000.000,00kr.   

Renteudgifter i virksomheden 250.000,00kr.        250.000,00kr.        250.000,00kr.       

Skattepligtigt resultat 750.000,00kr.        750.000,00kr.        750.000,00kr.       

Personlig indkomst

Overskud af virksomhed(lønindkomst) 750.000,00kr.        -kr.                       457.608,70kr.       

Kapitalafkast -kr.                       -kr.                       -kr.                      

AM-grundlaget 750.000,00kr.        -kr.                       457.608,70kr.       

AM-bidrag 60.000,00kr.          -kr.                       36.608,70kr.         

Indkomst 690.000,00kr.        -kr.                       421.000,00kr.       

Kapitalindkomst

Kapitalafkast -kr.                       -kr.                       -kr.                      

Renter fra virksomheden -kr.                       -kr.                       -kr.                      

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag 22.300,00kr.          -kr.                       22.300,00kr.         

Personlig skattepligtig indkomst 667.700,00kr.        -kr.                       398.700,00kr.       

Selskabsskat 25% -kr.                       187.500,00kr.        73.097,83kr.         

Aktieindkomst

Aktieindkomst -kr.                       562.500,00kr.        48.300,00kr.         

Skat i alt

AM-bidrag 60.000,00kr.          -kr.                       36.608,70kr.         

Skat 269.592,60kr.        212.124,40kr.        144.286,72kr.       

I alt 329.592,60kr.        212.124,40kr.        180.895,42kr.       

Samlet indkomst 667.700,00kr.        562.500,00kr.        447.000,00kr.       

Skat i % 43,95 53,28 33,87

 A/S alt udtages 

som løn  A/S udbytte 

 A/S optimering 

løn+udbytte 

A/S alt udtages 

som løn A/S udbytte

A/S optimering 

løn+udbytte
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Det kan ud fra figuren ovenfor ses, at der vil være markant forskel på, hvilken metode der vælges at 

opnå en udbetaling af overskuddet på. 

Beskatning af hele overskuddet som løn 

Ved første scenarie sker der udbetaling af hele overskuddet på 750.000 kr. efter fratrukkede 

renteomkostninger som lønindkomst. Afholdes der omkostningerne til lønninger, vil disse 

lønomkostninger være fradragsberettigede, jævnfør statsskattelovens § 6a. Lønomkostninger er 

fradragsberettiget, eftersom det er med til at sikre, erhverve og vedligeholde virksomhedens 

indkomst. Kapitalejeren vil selv kunne bestemme sin lønindkomst. For at lønnen til kapitalejeren er 

fradragsberettigede kræves det, at denne person er ansat, samt at der har været ydet arbejde, der er 

svarende til markedslønnen. Markedslønnen svarer til, hvad en anden person i samme stilling ville 

have modtaget i løn, jævnfør ligningslovens § 2. Anvendes der ikke markedsløn, vil det kunne blive 

kvalificeret som maskeret udbytte. Det vil være skattemyndighederne, der har hjemmel til at kunne 

foretage en omkvalificering af lønnen. 

Det vurderes, at lønudtrækket til indehaveren vil være i overensstemmelse med arbejdsindsatsen, 

der har været ydet i indkomståret. Ved at der udtrækkes 750.000 kr. som lønomkostninger, vil 

øvrige kapitalselskaber ende ud med ikke have noget overskud, hvorved der ikke vil skulle betales 

noget i selskabsskat. Herved vil overskuddet fra selskabet blive beskattet hos kapitalejeren som 

personlig indkomst. Ved at overskuddet bliver beskattet som personlig indkomst, vil overskuddet på 

750.000 kr. blive beskattet med 43,95 % i skat.  

Denne procent er fremkommet ud fra nedenstående fremgangsmåde. Der henvises i øvrigt til 

gennemgangen af indkomstopgørelse, der er beskrevet i teoriafsnittet. 

Der vil først ske udbetaling af overskuddet til vores førnævnte person, der er beboende i 

København. Der vil i forbindelse med udbetalingen af lønnen også skulle foretages indberetning til 

SKAT. I forbindelse med opgørelsen af den endelige lønudbetaling vil der først skulle opgøres et 

AM-grundlag. Indehaveren vil ved dette scenarie opnå et AM-grundlag på 750.000 kr., grundet 

overskuddet fra øvrige kapitalselskaber, herefter vil der skulle fratrækkes AM-bidrag med 8 %. 

Derved opnås en indkomst på 690.000 kr., hertil fradrages et beskæftigelsesfradrag på 22.300 kr., 

hvorved personen vil ende ud med en skattepligtig indkomst på 667.700 kr. Den personlige 

indkomst på 690.000 kr. vil der skulle foretages beskatning af. Beskatningsformen er blevet 

gennemgået tidligere i teoriafsnittet. Af den skattepligtige indkomst vil der blive betalt 269.593 kr. i 
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skat plus det tidligere betalte AM-bidrag. Skattebetaling er sammensat af kommune- og kirkeskat, 

bundskat og topskat, indehaveren har som alle andre skattepligtige et personfradrag på 42.000 kr., 

der vil blive fratrukket i opgørelsen. Indehaveren vil derved ende ud med at have en samlet 

skattebetaling på 329.593 kr. Sættes skattebetaling i forhold til hvor meget der er modtaget i løn 

750.000 kr., vil indehaveren ende ud med at have betalt 43,95 % i skat af sin indkomst, der er 

modtaget fra øvrige kapitalselskaber. 

Beskatning af hele overskuddet som udbytte 

Anvendes det første scenarie ikke, hvor hele overskuddet vil blive udbetalt som løn, kan der 

anvendes et andet scenarie. Det andet scenarie tager sit udgangspunkt i, at overskuddet fra øvrige 

kapitalselskaber vil blive udbetalt som udbytte. 

Udbytte, der er udloddet af øvrige kapitalselskaber, bliver udloddet og godkendt på en 

generalforsamling, jævnfør selskabslovens § 180. Udbyttet vil blive beskattet hos 

udbyttemodtageren og selskabet vil ikke have fradrag for det udbytte, der bliver udloddet. 

Fradragsretten frafalder, da udbytte ikke er med til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten til 

selskabet. Udbytte vil kun kunne udloddes, hvis der er frie midler til at kunne udbetale dette 

udbytte, samtidig skal udbyttet kunne udloddes af de frie reserver og det skal være forsvarligt i 

forhold til selskabets økonomiske stilling, jævnfør selskabslovens § 179. 

Udloddes der udbytte fra et selskab, vil beskatning af udbyttet først blive beskattet i det indkomstår, 

hvor udbytte modtages. Følger øvrige kapitalselskaber det normale regnskabsår, vil 

udbyttemodtageren først blive beskattet af udbyttet, når udbytte er vedtaget på generalforsamling, 

der afholdes i det efterfølgende regnskabsår. Ved at udbyttet først bliver beskattet i det 

efterfølgende regnskabsår, vil der ske en forskydning af beskatningen i forhold til, hvis der 

modtages lønindkomst. Lønindkomsten vil blive medtaget i det afholdte regnskabsår og vil blive 

beskattet i samme regnskabsår, hvorimod udbytte bliver beskattet i det efterfølgende regnskabsår. 

Udbyttemodtageren vil blive beskattet som aktieindkomst, når der modtages udloddet udbytte fra 

øvrige kapitalselskaber. Ved udbetaling af aktieindkomst vil det ikke påvirke, hvad der opnås i 

personlig indkomst. Som det er nævnt i gennemgange af indkomstsystemet i Danmark, blev det 

beskrevet, at modtages der udbytte fra et selskab, vil der af de først modtagne være en bundgrænse 

på 48.300 kr., hvor der kun vil ske en beskatning med 27 %, overstiges bundgrænsen, vil der 

efterfølgende skulle foretages beskatning af det overstigende beløb med 42 %. 
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Kapitalejeren vil i dette tilfælde få godkendt hele overskuddet på 562.500 kr. ved 

generalforsamlingen. Overskuddet på 750.000 kr. er blevet reduceret med det, der skal betales i 

selskabsskat (750.000 x 25 % = 187.500). Efterfølgende vil det udloddede udbytte skulle 

indberettes til SKAT, hvor der vil skulle oplyses om udbytteudlodder og udbyttemodtager. 

Kapitalejeren vil blive beskattet med 27 % af de første 48.300 kr., hvilket giver en beskatning på 

13.041 kr. Det overskydende beløb vil blive beskattet med 42 %, hvilket er 514.200 kr. (562.500-

48.300). Af de 514.200 kr. bliver der betalt 215.964 kr. i skat. I alt udgør udbytteskatten 229.005 

kr., men grundet personfradraget på 42.000 kr., som har en skatteværdi på 15.300,60 kr., vil der i alt 

kun skulle betales 212.124,40 kr. i skat fra kapitalejeren, der har modtaget udbyttet. 

Den samlede skattebetaling bliver i alt 399.624,40 kr., der bliver sammensat af selskabsskat 

(187.500 kr.) og aktieindkomst (212.124,40 kr.). 

Sammenholdes den samlede skattebetaling i forhold til, hvad der er opnået i overskud fra øvrige 

kapitalselskaber inden skat, vil der være betalt 53,28 % i skat af overskuddet. 

Ved udbetaling af overskuddet i form af udbytte bliver derfor dyrere end, hvis der sker udbetaling 

af løn. Det har blandt andet sit udgangspunkt i selskabsskatten. Udbetales overskuddet som løn, vil 

der ikke være noget overskud eller underskud i øvrige kapitalselskaber, og derved vil der ikke 

skulle betales noget i selskabsskat. Kapitalejeren vil blive beskattet af indkomsten i form af løn. 

Beskatningen af lønindkomsten er højere end udbytteskat, men eftersom udbytte er underlagt 

dobbeltbeskatningen i form af selskabsskat og udbytteskat, vil det bedre kunne betales sig 

skattemæssigt at få indkomsten udbetalt som løn. 

Beskatning af overskuddet ved optimering mellem løn og udbytte 

I de to tidligere afsnit er der blevet foretaget en analyse af, hvor meget der vil skulle betales i skat, 

når overskuddet bliver udbetalt enten som løn eller udbytte. Der vil i dette afsnit blive foretaget en 

analyse af, en kombination af disse to udbetalingsmetoder. Kombinationerne vil bestå af 

lønindkomst op til topskattegrænsen og udbytteudlodning op til beløbsgrænsen. Det resterende 

overskud vil blive opsparet i øvrige kapitalselskaber. 

Øvrige kapitalselskaber har fortsat opnået et overskud på 750.000 kr. før selskabsskat. Ud af 

overskuddet vil der blive fradraget løn til indehaveren, hvilket udgør 457.609 kr. Der vil kunne 

hæves 457.609 kr. Det er topskattegrænsen, inden der er betalt AM-bidrag. Overskuddet fra øvrige 
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kapitalselskaber vil herefter ende på 292.391 kr., heraf vil der skulle betales 73.097,75 kr. i 

selskabsskat. 

Årets resultat fra øvrige kapitalselskaber vil efter udtræk af løn til indehaveren og selskabsskat 

udgøre 219.293,25 kr. (292.391-73.097,75). Årets resultat kan overføres til egenkapital som frie 

reserver, hvor der er mulighed for at kunne foretage udlodning til udbytte. I dette scenarie bliver der 

afsat 48.300 kr. til udbytte. Der vil skulle betales 13.041 kr. i udbytteskat af det udloddede udbytte 

(48.300 x 27 %). 

Inden indberetningen af udloddet udbytte og lønindkomsten vil der være betalt 86.138,75 kr. i skat, 

svarende til udbytteskatten og selskabsskatten. Indberetning af lønindkomsten til kapitalejeren af 

selskabet, vil ligeledes medføre en stigning af skattebetalingen. Ved indberetning af lønindkomsten 

på 457.609 kr., vil samme procedure skulle gennemføres, som foretaget i det første scenarie. 

Indkomsten bliver beskattet som omtalt i afsnittet 2.2.2 med beskatning af indkomst i Danmark. 

Kapitalejeren vil først skulle betale AM-bidrag af indkomsten, efterfølgende bliver der indregnet et 

fradrag i form af beskæftigelsesfradrag på 22.300 kr. Samlet opgøres herved den skattepligtige 

indkomst, hvorefter der vil skulle foretages beskatning i form af det traditionelle skattesystem. Det 

vil ved denne opgørelse komme frem, at der vil være betalt 167.854,42 kr. i skat, her er medtaget 

både AM-bidrag, bundskat, sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat samtidig er der fradraget 

personfradraget. 

Alt i alt vil der ved denne kombination være betalt 253.993,17 kr. i skat, her er medtaget skat fra 

selskabsskat, udbytteskat og indkomstskatterne. 

Foretages samme fordeling i forhold til, hvad der er betalt i skat og hvor meget indkomst der er 

opnået, vil dette regnestykke give, at der er betalt 33,87 % i skat, hvor der vil være en indkomst på 

447.000 kr. 

Sammenholdes de 33,87 % i forhold til de to andre resultater på henholdsvis 43,95 % og 53,28 %, 

vil denne kombination være at foretrække skattemæssigt. 

Der skal ikke kun foretages sammenhold imellem, hvad der skattemæssigt vil være at foretrække. 

Der vil også skulle foretages et sammenhold mellem den samlede indkomst. Her vil det sidste 

scenarie give den laveste samlede indkomst, hvilket kan ses ud fra uddraget i figur 6, fra figur 5. 
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Figur 6 Samlet indkomst til rådighed. Kilde: Egen tilvirkning 

Men det hele skal bygge på en opvejning af, hvad der ønskes af indkomst. Herefter vil det være 

muligt at sammensætte den kombination, der vil give den lavest mulige skat. 

3.2.3.3 Beskatning af kommanditist som personselskab 

Der vil i dette afsnit blive foretaget samme analyse, som der blev foretaget ovenfor. Der bliver 

foretaget en opgørelse over beskatningsmulighederne ved overskud i et partnerselskab, når 

kommanditisten er et personselskab. 

Der vil blive foretaget en fordeling af overskuddet ud fra tre scenarier. Scenarierne bliver opdelt på 

at overskuddet bliver beskattet efter personskatteloven. Efterfølgende anvendes 

virksomhedsskatteloven, hvor hele overskuddet hæves. Til slut vil der ske en optimering af 

overskuddet. Optimering vil gøre, at der kun bliver hævet op til topskattegrænsen. 

Samlet indkomst 667.700,00kr.        562.500,00kr.        447.000,00kr.       

A/S alt udtages 

som løn A/S udbytte

A/S optimering 

løn+udbytte
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Figur 7 Overskudsdeling ved personlig virksomhed. Kilde: Egen tilvirkning 

Beskatningsformen af personselskabet vil tage sit udgangspunkt i ovenstående figur 7. 

PSL VSO

Skattemæssigt overskud før renter 1.000.000,00kr.   1.000.000,00kr.     1.000.000,00kr.                

Renteudgifter i virksomheden 250.000,00kr.       250.000,00kr.         250.000,00kr.                   

Skattepligtigt resultat 1.000.000,00kr.   750.000,00kr.         750.000,00kr.                   

Personlig indkomst PSL VSO

Overskud af virksomhed(lønindkomst) 1.000.000,00kr.   750.000,00kr.         461.708,70kr.                   

Kapitalafkast -kr.                      -4.100,00kr.            -4.100,00kr.                      

AM-grundlaget 1.000.000,00kr.   745.900,00kr.         457.608,70kr.                   

AM-bidrag 80.000,00kr.         59.672,00kr.           36.608,70kr.                      

Indkomst 920.000,00kr.       686.228,00kr.         421.000,00kr.                   

Kapitalindkomst

Kapitalafkast -kr.                      4.100,00kr.             4.100,00kr.                        

Renter fra virksomheden 250.000,00kr.       -kr.                        -kr.                                  

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag 22.300,00kr.         22.300,00kr.           22.300,00kr.                      

Personlig skattepligtig indkomst 647.700,00kr.       668.028,00kr.         402.800,00kr.                   

Selskabsskat 25% -kr.                      -kr.                        72.072,83kr.                      

Aktieindkomst

Aktieindkomst -kr.                      -kr.                        -kr.                                  

Skat i alt

AM-bidrag 80.000,00kr.         59.672,00kr.           36.608,70kr.                      

Skat 310.381,60kr.       269.146,28kr.         204.812,10kr.                   

I alt 390.381,60kr.       328.818,28kr.         241.420,80kr.                   

Samlet indkomst 647.700,00kr.       668.028,00kr.         402.800,00kr.                   

Skat i % 52,05 43,84 32,19

VSO m. 

overskudsdisponering

 VSO m. 

overskudsdisponering 
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Beskatning af overskuddet som personlig indkomst 

Ved overskud, der er i en virksomhed, der bliver drevet personligt, skal der foretages beskatning i 

den personlige indkomst, jævnfør personskattelovens § 3. 

I figur 7 kan det konkluderes, med de nævnte forudsætninger, at der er en indtjening på 1.000.000 

kr. og der er renteomkostninger på 250.000 kr., samt at indehaveren er beboende i København og 

ikke ejer nogen fast bolig, at der sker en samlet beskatning på 52,05 % af indkomsten. 

Beskatningsprocenten bliver sammensat på vilkårene omkring, hvordan den skattepligtige indkomst 

bliver opgjort. Indehaveren vil opnå en personlig indkomst på 1.000.000 kr., hvorfra der vil skulle 

betales AM-bidrag med 8 %. Indkomstgrundlaget ender dermed at udgøre kr. 920.000. Herefter vil 

der kunne foretages fradrag af kapitaludgiften, som vedrører renteomkostninger 250.000 kr. 

Ligeledes vil der kunne fradrages beskæftigelsesbidraget 22.300 kr. Efter fradrag af disse 

omkostninger vil indehaveren ende med en skattepligtig indkomst på 647.700 kr. 

Indehaveren vil skulle beskattes af 647.700 kr. Beskatningen sammensættes af kommune- og 

kirkeskat, bundskat, sundhedsbidrag og topskat, og samtidig vil indehaveren også have et 

personfradrag. Den skattepligtige indkomst vil i alt skulle beskattes med 390.381,60 kr. Det vil ende 

ud med at indkomsten i alt vil blive beskattet med 52,05 %. 

De 52,05 %, der bliver betalt i skat, er under det skråskatteloft, der udgør 52,3 % inklusiv kirkeskat. 

Indehaveren vil derfor ikke have mulighed for at kunne opnå et nedslag i indkomsten, da han er 

beboende i København. Havde indehaverende være beboende et andet sted i Danmark, hvor 

kommune- og kirkeskatten er højere end 52,3 %, ville der have været mulighed for at opnå et 

skattenedslag. Der vil eksempelvis ske nedslag, hvis indehaveren havde været bosat i Langelands 

kommune. Langelands kommune har en samlet kommune- og kirkeskat på 28,95 %,99 hvorimod 

Københavns Kommune har en samlet skat på 24,6 %. 

Beskatning af overskuddet virksomhedsskatteordningen 

Bliver overskuddet fra personselskabet i stedet beskattet gennem virksomhedsskatteordning, 

fremfor ovenstående, vil der ske en nedsættelse af skatteprocenten. 

                                                
99 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/kommuneskatter/procenter/?year=2013&vis=Vis 

http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/kommuneskatter/procenter/?year=2013&vis=Vis
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Virksomhedsskatteordningen, vil som tidligere i gennemgangen i teoriafsnittet, skulle opfylde nogle 

betingelser, heri blandt skal virksomheden være selvstændigt erhvervsdrivende, som en af 

hovedbetingelserne. 

Det forudsættes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, at alle betingelserne er opfyldt. 

Betingelserne blev gennemgået i teoriafsnittet tidligere i afhandlingen. 

Fordelen ved at anvende virksomhedsskatteordningen var, som tidligere beskrevet, muligheden for 

at kunne overføre renteomkostninger til den personlige indkomst. Overskuddet er fortsat opnået på 

1.000.000 kr., hertil vil der kunne fradrages renteomkostninger, der bliver overført fra 

kapitalindkomsten, der udgør 250.000 kr. I forbindelse med overførelsen af renteomkostninger vil 

der også modsatrettet skulle overføres et kapitalafkast fra den personlige indkomst og ned til 

kapitalindkomsten. Oppe i forudsætningerne blev det beskrevet, at indehaveren indskød et 

kapitalafkastgrundlag 205.000 kr. Kapitalafkastgrundlaget vil der kunne beregnes et kapitalafkast 

af, der udgør 2 %, hvorved der skal overføres 4.100 kr. fra den personlige indkomst til 

kapitalindkomsten. Gennem disse forskellige overførelser vil den personlige indkomst komme til at 

udgøre 686.228 kr., heraf er der betalt AM-bidrag. Kapitalindkomsten vil kun udgøre 4.100 kr., som 

positiv kapitalindkomst, dette er modsætningsvis opgørelsen fra tidligere, hvor der var negativ 

kapitalindkomst. Begge scenarier har fradraget beskæftigelsesfradrag. 

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen ender den samlede skattepligtige indkomst med at 

udgøre 668.028 kr. Af de 668.028 kr. vil der skulle betales 328.818,28 kr. i skat. Skatten er opgjort 

via personskatteloven, som tidligere er beskrevet. 

Foretages der en opgørelse over betalingen af skat i forhold til den opnåede indkomsten, er der 

betalt 43,84 % i skat. Sammenholdes procentsatsen på 43,84 % i forhold til procentsatsen, der blev 

opgjort uden brug af virksomhedsskatteordningen på 52,05 %, er der en tydelig fordel ved 

anvendelse af virksomhedsskatteordningen. 

Alt andet lige vil det være en fordel at kunne anvende virksomhedsskatteordningen frem for 

anvendelse af personskatteloven, idet beskatningsgrundlaget har samme udgangspunkt. Opgørelsen 

bliver blot sammensat gennem forskellige forudsætninger. 
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Beskatning af overskuddet ved optimering efter virksomhedsskatteloven 

På samme måde som der blev foretaget en optimering af overskuddet ved anvendelse af øvrige 

kapitalselskaber, vil der i dette afsnit blive foretaget en optimering af overskuddet ved hjælp af 

virksomhedsskatteordningen. Der vil derved ske en hævning af overskuddet, der kan rummes, indtil 

der opnås en beskatning med topskat. Det resterende overskud vil blive opsparet. 

Forudsætningerne er de samme som i ovenstående afsnit. Den personlige indkomst maksimeres 

optil, hvor der ikke vil skulle betales topskat, hvilket er 421.000 kr. efter AM-bidrag. Der skal i 

forbindelse med optimeringen tages højde for, at der skal overføres et kapitalafkast fra den 

personlige indkomst over til kapitalindkomsten. Kapitalafkastet udgør fortsat 4.100 kr. 

På baggrund af at der sker en opsparing gennem virksomhedsskatteordningen, og ikke alt bliver 

udbetalt til personlig indkomst, men forbliver i virksomheden, vil der skulle foretages en 

midlertidig beskatning over det opsparede overskud med 25 %. 

Gennem kassesystemet vil overskudsdisponeringen se ud som følgende: 

Skattepligtigt 
overskud efter 
renter 

Kr. 750.000 

Kapitalafkast 

Kr. 4.100 

Resterende 
overskud 

Kr. 745.900 

 

Hævet 
resterende 
overskud 

Kr. 457.609 

Ops. overskud 
brutto  

Kr. 288.291 

Virksomhedsskat 

2013 = 25 % 

Kr. 72.073 

 

Konto for opsparede 
overskud 

2013 = 75 % 

Kr. 216.218 

Figur 8 Egen tilvirkning af kassesystemet 
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Ud fra ovenforstående vil der skulle betales 72.073 kr. i virksomhedskat af overskuddet på 750.000 

kr. Der vil til kontoen for opsparede overskud blive hensat 216.218 kr., der vil kunne hæves i et 

andet indkomstår. Det vil være mest fordelagtigt for virksomhedsindehaveren at foretage en 

hævning skattemæssigt det år, hvor der ikke foretages hævning op til topskattegrænsen eller 

overskuddet har været mindre end, hvad det bliver beskattet med topskat. Grunden til at foretage 

hævning i det indkomstår er at udligne skatten.  

Efter der er foretaget hævning op til topskattegrænsen på 457.609 kr., omregnet i forhold til, at der 

er foretaget overførelse af kapitalafkastet, vil der ske beskatning af den skattepligtige indkomst, se i 

øvrigt figur 8. Den skattepligtige indkomst udgør 402.800 kr., hvor der er sket tilgang af 

kapitalafkastet og fradrag af beskæftigelsesfradraget. Efterfølgende bliver der foretaget en 

beskatning af indkomst, med kommune- og kirkeskatten, bundskatten og sundhedsbidrag, med 

fradrag af personfradraget. Hævningen til personlig indkomst samt virksomhedsskatten vil blive 

betalt af det opsparede overskud, derfor vil den skattepligtige have indbetalt 241.421 kr. (72.073 

(virksomhedsskat) + 36.608 (AM-bidrag) + 148.040,65 (kommune- og kirkeskat, sundhedsbidrag 

og bundskat) ÷ 15.300,60 (personfradrag)) i skat, heri medgår også AM-bidrag. 

Sammenholdes alt betalt skat i forhold til den samlede indkomst, vil der være indbetalt 32,19 % i 

skat (241.421/750.000 x 100). 

 
Figur 9 Rådighedsbeløb ved personskatteloven. Kilde: Egen tilvirkning 

Betragtes sammensætning af indkomst og beskatningsprocent i forhold til hinanden, vil det klart 

være at foretrække, at kapitalejeren skal betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, således der 

kan gøres anvendelse af virksomhedsskatteordningen. 

Sammenholdes personskatteloven med virksomhedsskatteordningen, ud fra forudsætningen af at 

hele overskuddet fra virksomheden hæves og bliver beskattet i indkomståret, ville det give en fordel 

økonomisk. Kapitalejeren vil ikke blot kunne spare på indbetalingen af skat. Derved vil det være at 

foretrække at blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende, således der er mulighed for at 

kunne anvende virksomhedsskatteordningen. 

PSL VSO

Samlet indkomst 647.700,00kr.       668.028,00kr.         402.800,00kr.                   

Skat i % 52,05 43,84 32,19

VSO m. 

overskudsdisponering
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Hæver den erhvervsdrivende ikke hele overskuddet fra virksomheden, vil det være muligt igennem 

virksomhedsskatteordningen at kunne foretage en overskudsdisponering af det ikke hævede 

overskud. I overstående eksempel har virksomhedsindehaveren foretaget en hævning op til 

topskattegrænsen, således der ikke skal betales topskat. Det har medført, at der skulle foretages 

opsparing i virksomheden. Der vil skulle betales virksomhedsskat, der udgør 25 % af det opsparede 

overskud. Ved at hele overskuddet ikke hæves, vil beskatningen også falde. Sammenholdes de to 

udfald ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen, vil sammenhængen mellem indkomsten og 

skattebetalingen vil det fortsat være af foretrække at anvende virksomhedsskatteordningen, hvor der 

skatteoptimeres. Betingelsen for at kunne optimere er, at indehaveren ikke har hævet hele 

overskuddet i indkomståret. Virksomhedsindehaveren vil derfor i løbet af indkomståret skulle hold 

fokus på, hvor meget der bliver hævet til privatøkonomien. Har virksomhedsindehaveren ikke styr 

på, hvor meget der hæves i løbet af indkomståret, vil det være at foretrække, at ejeren finansierer sit 

privatforbrug uden for virksomhedsskatteordningen. Ved at have en privat kassekredit vil 

hævningerne alt andet lige kunne reducere hævningerne i virksomhedsskatteordningen, hvorved der 

vil kunne foretages opsparing med 25 % i acontoskat. For at kunne opnå den private kassekredit 

uden for virksomhedsskatteordningen, vil indehaveren stille aktiver i virksomheden som sikkerhed 

overfor banken. Sikkerheden vil ikke blive anset som en hævning, hvilket er en klar fordel ved at 

kunne anvende virksomhedsskatteordningen.100 Denne form for sikkerheder, der bliver stillet ved 

virksomhedsskatteordningen, vil ikke være muligt, hvis virksomheden drives som øvrige 

kapitalselskaber, grundet selskabet ikke må stille aktiver til sikkerhed for kapitalejerens gæld, 

samme sikkerhed må et partnerselskab eller øvrige kapitalselskaber ikke stille, jævnfør 

selskabslovens § 210. 

Alt andet lige vil det skattemæssigt og indkomstmæssigt være at foretrække at blive beskattet efter 

virksomhedsskatteordningen, grundet den øgede indkomst og minimering af skatteindbetalingen i 

forhold til personskatteloven. 

3.2.3.4 Sammenfatning af beskatningsformen for kommanditisten 

Efter der er foretaget en opstilling og gennemgang af de forskellige beskatningsmuligheder, der er 

at vælge som kommanditist i et partnerselskab, er resultatet ikke endegyldigt. Resultat viser, at den 

bedste beskatningssammensætning sker, når der bliver foretaget optimering af indkomsten, der skal 

                                                
100 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 101 
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beskattes som personlig indkomst. Optimering er at foretrække, om kommanditisten anvender 

øvrige kapitalselskaber eller et personselskab. 

Anvendes øvrige kapitalselskaber, har analysen vist, at den bedste sammensætning af indkomst ved 

et overskud fra partnerselskab vil opnås ved at hæve lønindkomst til topskattegrænsen samt få 

udloddet udbytte op til bundgrænsen for aktieindkomst, det resterende overskud vil skulle opspares 

i øvrige kapitalselskaber. 

Igennem analyse af øvrige kapitalselskaber blev det desuden bevist, at det ikke vil være optimalt at 

modtage hele overskuddet i form af udbytte, fremfor udbetaling af løn. Indehaveren havde samme 

forudsætning ved, at hele overskuddet skulle udbetales. Ved at overskuddet blev udbetalt som løn, 

var det muligt at spare selskabsbeskatning, grundet der er fradrag for lønomkostninger, hvorved 

selskabet ville ende med ikke at have overskud eller underskud. Forudsætningen for at overskuddet 

vil kunne blive udbetalt som løn er, at indehaveren har arbejdet i selskabet samt at arbejdsindsatsen 

er i overensstemmelse med, hvad en tredjemand vil kunne have modtaget i vederlag. 

Ved at udbetale overskuddet i form af vederlag og ikke som udbytte, vil indkomsten være større 

samt der vil ikke skulle indeholdes den sammen skat. Udbytteudlodning bliver dyrere grundet 

dobbeltbeskatningen. Ved udloddet udbytte vil der først skulle foretages selskabsbeskatning af 

overskuddet, hvilket formindsker det udbytte, der kan udloddes. Udbytte er desuden ikke 

fradragsberettiget, hvorved udlodning bliver foretaget af beskattede midler. Ved at modtage udbytte 

vil indehaveren dog blive beskattet lempeligere end ved lønudbetaling. 

Vælges øvrige kapitalselskaber som kommanditist, vil den bedste optimering derved ske ved at 

modtage lønindkomst og udbytte. 

Anvendes et personselskab derimod som kommanditist i et partnerselskab, vil den bedste 

optimering af overskuddet ske ved at anvende virksomhedsskatteordningen. Den erhvervsdrivende 

vil dog som en hovedbetingelse skulle blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende for at 

kunne anvende virksomhedsskatteordning. Analysen viste ved anvendelse af personskatteloven 

fremfor anvendelse af virksomhedsskatteordningen ville dette give en besparelse på 8,21 (52,05 % 

÷ 43,84 %) procentpoint, når der blev taget udgangspunkt i, at alt overskuddet skulle hæves til 

beskatning i den personlige indkomst. Grunden til denne formindskelse er renteomkostninger, der 

vil blive omklassificeret afhængig af hvilken beskatningsform, der anvendes. Renteomkostninger 
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vil formindske overskuddet ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Formindskelsen vil 

derved give en mindre personlig indkomst, hvor der vil skulle foretages beskatning. 

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen vil optimeringen af indkomsten, vil der skulle 

foretages hævning op til topskattegrænsen, resten vil skulle opspares i personselskabet. Ved 

opsparede overskud bliver der betalt virksomhedsskat med aconto på 25 %. 

Har den erhvervsdrivende ikke det økonomiske overblik over, hvor meget der bliver hævet i løbet af 

året til privatøkonomien, således der hæves mere end der bliver indtjent, vil optimering forsvinde. 

Det vil derfor være en fordel for den erhvervsdrivende at optage en privat kassekredit, hvor der 

bliver stillet sikkerhed med aktiverne i personselskabet. Hævningerne vil blive reduceret fra 

personselskabet og der vil kunne opspares i stedet. 

Efter gennemgangen af de forskellige skattemæssige sammensætninger er der fremkommet det 

resultat, at det opnåede overskud fra partnerselskabet ikke vil være at foretrække igennem 

udbetaling som udbytte i øvrige kapitalselskaber eller som personlig indkomst i et personselskab, 

når hele overskuddet skal udbetales. Begge tilfælde giver en beskatning på over 50 %, i forhold til 

den opnåede indkomst. Skal hele overskuddet udbetales til den skattepligtige, vil det være at 

foretrække som lønindkomst i øvrige kapitalselskaber. I personselskabet vil den skattepligtige 

skulle anvende virksomhedsskatteordningen for at kunne opnå den bedst mulige beskatning. Disse 

beskatningsmuligheder gør det muligt at reducere beskatningsprocent med omkring 10 

procentpoint. 

Kommanditisten har mulighed for at kunne reducere beskatningen yderligere. For at der kan ske en 

yderligere reduktion, vil kommanditisten få mindsket sit indkomstgrundlag men undgå 

topskattebetaling. Kommanditisten vil kunne optimere sin beskatningsmulighed i form af øvrige 

kapitalselskaber ved at hæve lønindkomst op til topskattegrænsen samt udlodde udbytte op til 

bundgrænsen. I personselskabet vil der også blive foretaget hævning op til topskattegrænsen, det 

resterende overskud vil blive opsparet i virksomheden. Anvendes disse to metoder, vil der ske en 

reduktion af skattebetalingen, hvorved der kunne vil skulle betales henholdsvis 33,87 % og 32,19 % 

i skat. 

Hvilken selskabsform der anvendes, er en vurderingssag. Gennemgangen af beregninger 

skattemæssigt peger på, at personselskabet med optimering af overskuddet gennem 

virksomhedsskatteordningen er at foretrække. 
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3.2.4 Beskatnings muligheder af kommanditister ved underskud 

Der blev i det tidligere afsnit gennemgået, hvorledes et overskud vil kunne påvirkes skattemæssigt, 

således indkomsten blev sammensat ved, at kommanditistens skat bliver optimeret bedst muligt. I 

dette afsnit bliver der foretaget en gennemgang ved underskud i partnerselskabet, hvilken betydning 

det vil give hos kommanditisten. 

Underskud i partnerselskabet vil skattemæssigt have en langt mindre konsekvens end overskud har 

hos kommanditisten. Der vil skattemæssigt ikke være forskel på, om kommanditisten er øvrige 

kapitalselskaber eller et personselskab på grund af fradragskontoen. Fradragskontoen er tidligere 

beskrevet i afsnit 2.2.2.2. Fradragskontoen giver kommanditisten en begrænsning i adgangen til at 

anvende underskuddet fra partnerselskabet. Begrænsningen er bestående i, at der ikke kan fradrages 

et større beløb ved indkomstopgørelsen, end hvad der er svarende til den hæftelse, som 

kommanditisten påtog sig i forbindelse med indskud til partnerselskabet. 

Fradragskontoen er ifølge de oplistede forudsætninger tidligere opgjort, hvilket beløbet er indskudt i 

partnerselskabet. Er underskuddet i forbindelsen med opgørelsen af årsregnskabet større end det 

indskudte beløb, vil der kunne foretages fradrag. Kommanditisten har mulighed for at kunne 

indskyde yderligere i partnerselskabet og derved opnå det fulde fradrag. Indskuddet vil kunne blive 

korrigeret i det efterfølgende regnskabsår, såfremt der igen er overskud i partnerselskabet. 

Underskuddet, der ikke bliver anvendt, vil kunne anvendes senere, grundet det ikke er tidsbegrænset 

underskudsfremførsel. Underskuddet vil derfor kunne anvendes i senere indkomstår, hvor 

fradragskontoen har en positiv saldo, jævnfør den juridiske vejledning C.C.3.3.4. 

Det kan derfor konkluderes, at et underskud i partnerselskabet vil blive fradraget på 

kommanditistens fradragskonto. Fradraget er begrænset til, hvor meget der hæftes med. Hæftelsen 

bliver opgjort ved indtræden i partnerselskabet. Den skattepligtige kommanditist vil derfor kunne 

fradrage underskud i dennes indkomstopgørelse, så længe fradragskontoen er positiv. Der er ikke 

nogen forskel på, om kommanditisten er øvrige kapitalselskaber eller et personselskab med hensyn 

til fradragskonto. Der er dog en forskel i, hvornår underskuddet kan anvendes. Ved personselskab 

kan underskuddet anvendes i indkomståret, såfremt det kan rummes i den personlige skattepligtige 

indkomst. Hvorimod det ved kapitalselskab kun kan anvendes ved modregning i selskabets 

skattepligtige indkomst. 
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3.3 Kombination af et partnerselskab 

I det foregående afsnit er det blevet diskuteret og analyseret, hvordan et partnerselskab vil kunne 

opbygges. Selskabsdeltager vil kunne anvende de forskellige selskabsformer som henholdsvis 

komplementar og kommanditist. Anvendelsen har bygget på, hvilke fordele og ulemper der er ved 

at være komplementar henholdsvis kommanditist i et partnerselskab. 

Et partnerselskab kan sammensættes gennem forskellige kombinationer, der tidligere er blevet 

beskrevet i afsnit 3.2, hvor der er medtaget en tabel over mulige kombinationer. 

Der er i forbindelse med analysen ikke fremkommet et egentlig resultat af, hvorledes et 

partnerselskab optimalt kan blive sammensat, således der sker den bedst mulige kombination 

mellem komplementarer og kommanditister. Det hele skal ske gennem en opvejning mellem risiko 

og ansvar i partnerselskabet. Ved risikoen skal der ses på, hvor meget risiko der er i branchen. Er 

der risiko forbundet ved det erhverv, der drives, vil det med fordel være optimalt at anvende øvrige 

kapitalselskaber som komplementar. Øvrige kapitalselskaber hæfter begrænset, hvorimod 

personselskabet hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Men det bygger på en opvejning af, 

hvilken kombinationer der bliver valgt. Såfremt der ingen risiko er, kan det overvejes, hvorvidt et 

partnerselskab er relevant. 

I de efterfølgende afsnit vil de forskellige kombinationsmuligheder blive gennemgået. På den 

baggrund vil være muligt at se, hvilken kombination af et partnerselskab der vil være optimal at 

anvende. Kombinationer vil bygge på de konklusioner der er opnået gennem den ovenstående 

analyse. 

3.3.1 Komplementar personselskab og kommanditist personselskab 

Bliver et partnerselskab sammensat af en komplementar, der er et personselskab, og kommanditist, 

der er personselskab, vil det give både fordele og ulemper. 

Fordelen ved at være personselskab og komplementar er, at årsregnskabet ikke vil skulle 

offentliggøres. Dette var den væsentligste fordel ved personselskabet. Den altoverskyggende 

ulempe ved at være personselskab som komplementar var hæftelsen. Personselskabet hæfter 

personligt, ubegrænset, hvilket vil være en klar ulempe. Ulempen er klart en risiko, hvis der er 

erhvervsmæssige risiko i branchen, hvori erhvervet drives. Er der ikke nogen større risiko, vil 

hæftelsen ikke have en afgørende betydning, hvorved personselskabet fint vil kunne drives som 
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komplementar, men i den forbindelse ville der være andre alternativer til et partnerselskab, som 

ville være mere aktuelt. 

Er kommanditisten også et personselskab, vil denne åbenlyst have nogle altoverskyggen fordele. 

Personselskabet vil modsætningsvis normalt ikke længere hæfte personligt, ubegrænset eller 

solidarisk. Er personselskabet kommanditist i et partnerselskab, hæftes der kun med det indskudte 

beløb. En anden fordel ved at være personselskab er, at der kan foretages individuel 

skatteoptimering, således at indehaveren af personselskabet sammensætter sin skattepligtige 

indkomst, så der sker en optimering af skatteindbetalingen. Dette var to af de altoverskyggende 

fordele, for hvorfor det vil være attraktivt at vælge et personselskab som kommanditist. Ved 

ulemper kan blot nævnes, at der skal foretages indskud i et partnerselskab. Ulempen bør derfor 

blive opvejet af fordelene. 

Kombinationen ved at være personselskab både som komplementar og kommanditist er ikke den 

optimale sammensætning, specielt ikke hvis der er en risiko af betydning, grundet den personlige 

hæftelse. Det skal tillige nævnes, at personselskabet ikke må være den samme juridiske enhed. 

3.3.2 Komplementar personselskab og kommanditist øvrige kapitalselskaber 

Anvendes kombinationen komplementaren personselskab og kommanditist øvrige kapitalselskaber 

vil, det forholdsmæssigt give samme resultat som ved, at et personselskab er begge dele i 

partnerselskabet. Begrundelse bygger på, at der i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst ved et overskud, ikke var store forskelle, på om kommanditisten var øvrige 

kapitalselskaber eller et personselskab. Bliver der i stedet set på fordele og ulemper ved at have 

øvrige kapitalselskaber som kommanditist, blev der i afsnittet blot nævnt de traditionelle fordele og 

ulemper, der er ved at drive øvrige kapitalselskaber. Såsom at der er begrænset hæftelse, hvilket der 

i forvejen er ved at være kommanditist i et partnerselskab. 

Denne kombinationsmulighed giver derfor ikke nogen bedre løsning end, ved anvendelse af et 

personselskab som kommanditist. 

3.3.3 Komplementar øvrige kapitalselskaber og kommanditist øvrige kapitalselskaber 

Anvendes øvrige kapitalselskaber både som komplementar og kommanditist, vil det give nogle 

andre forhold, der bør overvejes. Er komplementaren øvrige kapitalselskaber, vil der kun opnås 

begrænset hæftelse. Den begrænsede hæftelse er en væsentlig fordel ved, at vælge øvrige 

kapitalselskaber som komplementar. Er der som tidligere nævnt risiko ved erhvervet, vil øvrige 
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kapitalselskaber kunne begrænse sig fra krav, der overstiger indskuddet. En fordel ved at anvende 

øvrige kapitalselskaber er, at selskabsformen er lovreguleret. Dog vil selskabet skulle overholde 

krav, der er oplistet til den selskabsformen, men tvivlsspørgsmål vil kunne afklares gennem 

retskilder, hvorimod et personselskab ikke er lovreguleret og bygger på et aftalegrundlag. 

Øvrige kapitalselskaber som kommanditist vil, som tidligere nævnt, være en vurderingssag 

afhængig af, hvilken selskabsform man er tilhænger af. Der er skattemæssigt ikke den store forskel 

på, om en komplementar er bestående af øvrige kapitalselskaber eller et personselskab, dog er der 

specielt forskel ved underskudsanvendelse. Ved øvrige kapitalselskaber kan underskuddet kun 

modregnes i fremtidige positive indkomster, hvorimod personselskaber, vil underskuddet kunne 

anvendes direkte i det pågældende indkomstår for indehaveren. 

Denne kombinationsmulighed af komplementar og kommanditist bestående af øvrige 

kapitalselskaber er at foretrække, grundet komplementaren har mulighed at kunne begrænse sin 

hæftelse overfor kreditorerne. 

3.3.4 Komplementar øvrige kapitalselskaber og kommanditist personselskab 

Bliver et partnerselskab dannet mellem øvrige kapitalselskaber som komplementar og et 

personselskab bestående af kommanditist, giver det gennem den skattemæssige beregning det 

bedste resultat. Denne kombination er derfor at foretrække skattemæssigt, men der er ligeledes 

civilretlige fordele ved gøre brug af denne kombination. 

Ved at anvende øvrige kapitalselskaber som komplementar, er det, som tidligere nævnt, en fordel at 

hæftelsen begrænset, på trods af en komplementar hæfter personligt og ubegrænset. Øvrige 

kapitalselskaber hæfter kun begrænset overfor kreditorer, hvilket vil være en overskyggende fordel i 

forbindelse med stiftelse af et partnerselskab. Anvendes øvrige kapitalselskaber som komplementar, 

skal det selvfølgelig opvejes af, hvor stor risiko der er i branchen. Er risikoen minimal, vil det 

komme ud på et, om der gøres brug af øvrige kapitalselskaber eller personselskab. Man bør i den 

forbindelse overveje, hvorvidt et partnerselskab er den rette selskabsform. Øvrige kapitalselskaber 

kræver også, at der sker offentliggørelse af årsregnskabet, samtidig er der en række administrative 

og tidsmæssige aspekter, der skal overholdes. 

Anvendes personselskabet som kommanditist i kombinationen ved et partnerselskab, vil 

indehaveren opnå den altoverskyggende fordel, at blive begrænset for sin hæftelse. Denne fordel er, 

som tidligere nævnt, en fordel ved at være personselskab, eftersom personselskabet traditionelt 
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hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk. Den tidligere analyse viste også skattemæssigt, at der 

var en lille fordel ved at være personselskab og lade sig beskatte via virksomhedsskatteordningen. 

Det vil derfor alt andet lige være denne kombinationsmulighed, som bør anvendes ved 

sammensætning af selskabsdeltager i et partnerselskab, for at opnå flest fordele. Men det er igen en 

opvejning og individuel fortolkning af, hvilke fordele og ulemper der giver 

virksomhedsindehaveren de bedste forudsætninger. 

3.4 Optimal sammensætning af et partnerselskab 

Efter der er foretaget en gennemgang af fordele og ulemper af, hvordan et partnerselskabs 

selskabsdeltager kan sammensættes af komplementarer og kommanditister, bestående af 

henholdsvis øvrige kapitalselskaber og et personselskab sammensat igennem forskellige 

kombinationer, er der ikke fremkommet en egentlig konklusion. 

Der er kombinationer af et partnerselskab, der har sine klare fordele frem for andre, men det hele 

kræver en opvejning. 

Analysen har gennem fordele og ulemper vist, at en komplementar bør bestå af øvrige 

kapitalselskaber, på grund af den begrænsede hæftelse. 

Videre i analysen er det fremkommet, at kommanditisten i partnerselskabet ikke bør være en speciel 

selskabsform. Skattemæssigt fremviste analysen, at der ville være nogenlunde skattemæssige 

resultater, om der blev anvendt øvrige kapitalselskaber fremfor et personselskab. Personselskabet 

endte ud i lidt mindre beskatningsprocent i forhold til indkomsten. Ved at anvende personselskabet 

som kommanditist blev en tidligere ulempe ved at drive personselskab omdannet til en fordel. Der 

er her tale om hæftelsen. Hæftelsen i et personselskab er traditionelt ubegrænset, men i et 

partnerselskab som kommanditist hæfter personselskabet kun med sit indskud. Denne fordel er en 

vigtig faktor, der vil gøre et personselskab at foretrække som kommanditist. 

3.5 En langsigtet analyse af kommanditist 

I ovenstående er der udarbejdet en analyse, hvad angår en kortsigtet optimering med hensyn til valg 

af selskabsform. I nedenstående vil der blive foretaget en analyse af, hvilken selskabsform som er 

optimal for en kommanditist i et mere langsigtet perspektiv. 

For at vurdere det langsigtede perspektiv med hensyn til valg af selskabsform, er der udarbejdet en 

beregning for hvert af selskaberne over en 10 årig periode, vedlagt i bilag 6.3 og 6.4. Der er i 



 3. Analyse af et partnerselskab 
 

Side 101 af 117 
 

beregningerne taget udgangspunkt i, at kommanditistens andel af partnerselskabet udgør 1.000.000 

kr. Der foretages ingen skattemæssige reguleringer, da det er vurderet, at der på baggrund af 

selskabets aktiver medvidere vil ske en ensartet korrektion og vil derfor ikke have betydningen for 

sammenligningen af de to beskatningsformer. Vi har i den langsigtede analyse valgt at se bort fra 

renteomkostninger og kun fokusere på et overskud på 1 mio. kr., da vi tidligere har analyseret os 

frem til, at renteomkostningerne kun har sin betydning for beskatning, når man beskattes efter 

personskatteloven. Derfor udgør 1.000.000 kr. som udgangspunkt det skattemæssige resultat i de to 

beregninger. Der vil dog i begge tilfælde hvert år tages udgangspunkt i, at kapitalejeren/indehaveren 

som udgangspunkt skal have en indkomst på 500.000 kr. Ved kapitalejeren udbetales beløbet som 

løn og ved indehaveren af virksomheden fordeles de 500.000 kr. på henholdsvis kapitalafkast og 

løn. Således at grundlaget for analysen er ens, hvad angår bruttoindkomst, hvad enten man er 

kapitalejer eller indehaver. 

Overskydende indkomst i selskabet og i virksomheden overføres til henholdsvis overført resultat 

eller som opsparet overskud og bliver dermed en del af selskabets ”egenkapital”. Samtidig er der 

taget udgangspunkt i, at både selskabet og virksomheden har indskudt 205.000 kr., har et kontor 

som udgør 500.000 kr. i aktiver og en bankgæld på 295.000 kr. i passiver. 

Yderligere er der i forbindelse med de langsigtede analyser taget udgangspunkt i alle vedtagne 

ændringer frem til ultimo november 2013 af satser og beløbsgrænser i forbindelse med opgørelse af 

henholdsvis personskatter, virksomhedsskat og selskabsskat. 

Af væsentlige ændringer er ændringen af skattesatsen for selskaber og virksomheder med en 

nedtrapning fra 25 % - 22 % over en periode frem til 2016. Yderligere vil der over en periode frem 

til 2019 ske en udfasning af sundhedsbidraget med 1 % -point årligt fra 8 % i 2013 til 0 % i 2019. I 

forbindelse med udfasningen af sundhedsbidraget sker der en tilsvarende stigning i bundskatten. 

Vi har på baggrund af ovenstående forudsætninger udarbejdet et budget over en 10 årig periode 

vedlagt bilag 6.3, for at analysere hvilken selskabsform, der er optimal over en langsigtet periode 

som kommanditist. 

Ud fra det udarbejdede budgettet er der opstillet 3 grafer, som viser udviklingen og sammenligner 

henholdsvis indkomst, formue og skattebetalinger for en virksomhed og et selskab. 
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Sammenligningen af indkomst sker på baggrund af indkomsten fra henholdsvis personlig indkomst 

og kapitalindkomst, da der i analysen på lang sigt ikke tages højde for øvrige indkomster. For at 

sammenligne indkomstforholdet, er der korrigeret for betalte skatter, bestående af både personlige 

skatter og selskabs- og virksomhedsskat, hvorved personens rådighedsbeløb fremkommer. 

 
Figur 10. Rådighedsbeløb i forhold til virksomhed og selskab. Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses af ovenstående figur 10, er rådighedsbeløbet i den 10 årige periode hvert år højere ved 

beskatning gennem virksomhedsskatteordningen end gennem et selskab. Grafen for indkomst 

udviser det rådighedsbeløb, som henholdsvis indehaveren og kapitalejeren ville have i de 

pågældende år. Rådighedsbeløbet er beregnet ud fra indkomsten og fratrukket årets personlige 

skatter samt virksomheds- og selskabsskat. 

Afvigelsen over perioden bliver større og større som følge af et større kapitalafkast, som beskattes 

som kapitalindkomst samt at der derved sker en bedre udnyttelse af topskattegrænsen. Hvis man 

overskrider topskattegrænsen, vil det derved blive et lavere beløb, som beskattes med topskat, 

grundet flytningen af kapitalafkast fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Samtidig med at 

kapitalindkomst beskattes lavere end personlig indkomst, idet der ved beskatning af 

kapitalindkomst ikke betales AM-bidrag. Såfremt der ikke var sket ændring af blandt andet 

topskattegrænsen og grænsen for beskæftigelsesfradraget ville forskellen have været større. Idet 

man anlagde den betragtning, at der ingen ændringer ville være i forbindelse med selskabs- og 

personbeskatning, ville indkomsten for kapitalejeren over en årrække på 10 år være lineær. 
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Hvorimod indkomsten gennem virksomhedsskatteordningen ville være progressiv, hvilket også ses 

af figur 11. 

 
Figur 11. Formueopgørelse for virksomhed og selskab. Kilde: Egen tilvirkning 

Ved sammenligning af skattebetalinger i figur 12 er den samlede betaling af skatter, sammenlignet 

mellem virksomheden og selskabet. 

Her viser det sig i alle tilfælde, at det økonomisk er mest fordelagtigt at være kommanditist gennem 

en virksomhed, hvor der sker beskatning gennem virksomhedsskatteordningen. Dette skyldes at 

kapitalafkastet, bliver beskattes som kapitalindkomsten, hvorved der ikke betales 

arbejdsmarkedsbidrag. En anden årsag til, at skattebetalingen over alle 10 år er lavere, er at der 

betales topskat af kapitalindkomst, dog kan kapitalindkomsten maksimalt beskattes med 43,5 % 

(2013). 

 
Figur 12. Skattebetaling for virksomhed og selskab. Kilde: Egen tilvirkning 
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Nedenstående figur, figur 13, som sammenligner formuen for selskabet og for virksomheden, 

udviser ligeledes en fordel på lang sigt ved anvendelse af en virksomhed, som beskattes gennem 

virksomhedsskatteordningen. Årsagen til den større formue er et resultat af, at der betales en mindre 

skat for at opnå den samme indkomst, og derved opnås der et større rådighedsbeløb, hvilket er en 

del af formuen. 

Formuen sammenlignes ved at tage udgangspunkt i virksomhedens eller selskabets egenkapital, 

hvilket er ensbetydende med forskellen mellem aktiver og gæld. Derudover tillægges 

rådighedsbeløbet, som fremkommer ved sammenligningen af indkomsten. Herudover fratrækkes 

den udskudte skat, som er beregnet, som 22 % af egenkapitalen. Der er anvendt en skattesats på 22 

%, idet det er den nuværende vedtagne skattesats som forventes gældende, hvis selskabet eller 

virksomheden først ophører om minimum om 10 år. 

 
Figur 13. Rådighedsbeløb for virksomhed og selskab. Kilde Egen tilvirkning 

3.5.1 Nutidsværdi af investering 

For at sammenligne investeringerne i henholdsvis et selskab og i en virksomhed, hvor 

virksomheden beskattes gennem virksomhedsskatteordningen, er der i nedenstående afsnit foretaget 

en analyse af investeringen i nutidsværdi. 

Til brug for beregningerne af nutidsværdien er der anvendt en rente på 2 %, det er forventningerne 

til inflationen over en længere årrække. 2 % i rente er anvendt, da dette er udtryk for inflationen. 
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Den anvendte inflationsrate er på 2 %, idet Danmark i en længere årrække har haft en inflation 

omkring 2 %, primært på baggrund af en fastkurs politik overfor Euroen.101 

Selskab  

Indkomst         1.618.482  
  
Virksomhed 
Indkomst         1.647.104  

Tabel 9 Nutidsværdi af investering. Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående tabel 9 ses en beregning af nutidsværdien af indkomsten, hvor indkomsten er optjent 

gennem et selskab og gennem en virksomhed, som er præsenteret i bilag 6.3 og 6.4. Ovenstående 

analyse viser, at det er mest fordelagtigt på lang sigt at være kommanditist gennem en virksomhed, 

hvor beskatningen sker gennem virksomhedsskatteordningen. På baggrund af en beregning af 

nutidsværdien ved rådighedsbeløbet gennem 10 år i forhold til beregninger i det vedlagte budget 

bilag 6.3 og 6.4. På baggrund af beregningen giver en investering på 205 t.kr. i år 1 en nutidsværdi 

på 1.647 t.kr. ved virksomhedsskatteordningen og 1.618 t.kr. ved selskabet. Dette betyder, at ved at 

investere 205 t.kr. i et partnerselskab som kommanditist, hvor kommanditisten er en virksomhed, 

som ejes personligt og beskattes efter virksomhedsskatteordningen, vil give et rådighedsbeløb over 

en 10 årig periode på 1.618 t.kr. i nutidsværdi. 

3.5.2 Følsomhedsanalyse 

I nedenstående afsnit vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der vil blive ændret på 

variablerne kapitalafkast, samt hævning/løn. Disse faktorer er valgt at ændre i følsomhedsanalysen, 

da disse har en påvirkning på rådighedsbeløbet og skattebetalingen. 

3.5.2.1 Kapitalafkast 

I det kommende afsnit vil der blive foretaget en analyse af, hvilken påvirkning størrelsen af 

kapitalafkastet har på henholdsvis skattebetalingen og rådighedsbeløbet for en indehaver af en 

virksomhed og for en kapitalejer, idet kapitalafkastet i foregående analyse er minimal samt at 

topskattegrænsen over den anvendte budgetperiode stiger. Dette medfører, at udnyttelse af 

kapitalafkast bliver mindre, idet udnyttelsen af kapitalafkastet først sker, når den personlige 

indkomst og kapitalafkastet overstiger topskattegrænsen. Der vil derfor i nedenstående blive 

foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der er sket en væsentlig forøgelse af kapitalafkast, for på den 

måde at vise, hvor stort et udslag kapitalafkastet kan have på forskellen i rådighedsbeløb og 

                                                
101 Danmarks National Bank, 2013 
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skattebetalingen ved at være kommanditist i en virksomhed, som beskattes efter 

virksomhedsskatteordningen eller have et selskab, hvori lønnen beskattes som almindelig personlig 

indkomst. 

Der er taget udgangspunkt i det samme 10 årige budget, som er anvendt i foregående analyse, dog 

med ændring af kapitalafkastet grundlaget. Følsomhedsanalysen bygger på et kapitalafkast, hvor 

kapitalafkastgrundlaget er hævet med 10 %. Da dette vil give en effekt i forskellen mellem 

rådighedsbeløbet og skattebetalingen for henholdsvis indehaveren og kapitalejeren. I nedenstående 

tabel er outputtet af følsomhedsanalysen vist, hvor kapitalafkastgrundlaget er forøget med 10 %. 

Beregningsgrundlaget er vedlagt i bilag 6.5. Ud fra nedenstående tabel viser det øgede 

kapitalafkastgrundlag tydeligt, at rådighedsbeløbet og skattebetalingen påvirkes af kapitalafkastets 

størrelse i forhold til den langsigtede analyse med et lavere kapitalafkastsgrundlag. 

 
Figur 14. Påvirkning ved ændring af kapitalafkastet. Kilde: Egen tilvirkning 

 
Figur 15. Ændring af skattebetaling ved øget kapitalafkast. Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitalafkast og flytning af beskatning fra personlig indkomst til kapitalindkomst vil yderligere 

give et større udslag mellem kapitalejerens og indehaveren af virksomhedens rådighedsbeløb, hvis 

topskattegrænsen fastholdes eller udbetaling af løn i selskabet og hævningen i virksomheden blev 

forøget. Idet udnyttelsen af kapitalafkastet i virksomheden, hvor indehaveren beskattes gennem 

virksomhedsskatteordningen, udnyttes først, når topskattegrænsen passeres. 

3.5.2.2 Forøget hævning og løn  

I nedenstående tabel vises outputtet af en følsomhedsanalyse, hvor der ændres på størrelsen af 

hævningen og lønnen i henholdsvis virksomheden og selskabet i forhold til det oprindelige budget. 

Beløbet, som udbetales i løn eller som hæves i selskabet forøges, fra 500 t.kr. til 700 t.kr. Alle 

øvrige forudsætninger er fastholdte i forhold til oprindelige budget. 

Ud fra nedenstående figur 16 bemærkes det, at dette ligeledes giver et større udslag i henholdsvis 

indehaverens og kapitalejerens rådighedsbeløb i forhold til det oprindelige budget. Det kan dog 

være svært direkte at sammenligne det rådighedsbeløb og den skattebetaling, som er i det 

oprindelige 10 årige langsigtede budget og beløbene fremkommet i følsomhedsanalysen, idet der 

ændres på det beløb, som udbetales til ejeren. Det er derfor i figuren valgt at tage udgangspunkt i 

afvigelsen i procent mellem rådighedsbeløbet samt skattebetalingen, ved at være indehaver af 

virksomheden og ved at være kapitalejer i selskabet, da det som vist i bilag 6.8 og 6.9, giver samme 

procentvise afvigelse. Den samme procentvise afvigelse skyldes, at forskellen i begge tilfælde 

ligger i skattebetalingen. Idet rådighedsbeløbet beregnes som lønnen eller hævning fratrukket de 

samlede skattebetalinger. 

 
Figur 16 Afvigelse i procent. Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det bemærkes i ovenstående figur over afvigelsen, har afvigelsen, når der hæves og udbetales 

en løn på 700.000 kr., en jævn stigning. Dette skyldes flere faktorer her i blandt, at den personlige 

indkomst i hele perioden er over topskattegrænsen. Dette gør, at stigningen er jævn, idet begge 

betaler topskat over hele perioden, men ved at indehaveren af virksomheden kan flytte en del af 

indkomsten til kapitalindkomst i form af et kapitalafkast, som stiger over hele perioden medfører, at 

afvigelsen i hele perioden bliver større mellem indehaveren og kapitalejeren. 

Afvigelsen i rådighedsbeløb og skattebetaling er mere svingende i forbindelse med, at hævningen 

og lønnen er 500.000 kr. Dette skyldes, at hævningen fra indehaveren af virksomheden ligger 

omkring topskattegrænsen. Som figuren viser, er afvigelsen i 2013 og 2014 den laveste i hele 

perioden, dette skyldes, at både indehaveren og kapitalejeren betaler topskat, samt at 

kapitalafkastets størrelse gør, at dette ikke har en særlig stor betydning på skatten og dermed også 

på rådighedsbeløbets størrelse. 

Fra 2015 til 2018 sker der et større udsving i afvigelsen. Dette skyldes, at det kun er kapitalejeren, 

der betaler topskat. Den ujævnhed, som er i forbindelse med afvigelsen i årene mellem 2015 og 

2018, skyldes, at der i starten af perioden er en procentvis mindre forøgelse af topskattegrænsen, og 

derved betaler kapitalejeren en større topskat end indehaveren, som drager fordel af kapitalafkastet. 

I 2018 sker der en markant større stigning i topskattegrænsen. Dette bevirker, at topskatten for 

kapitalejeren er minimal og udgør under 1.000 kr., hvorimod indehaveren af virksomheden ingen 

topskat betaler. Dette medfører, at årsagen til afvigelsen i skattebetaling og dermed rådighedsbeløb 

udelukkende er basseret på de påvirkninger, beskatningen af kapitalafkastet bevirker. 

Fra 2019 er sundhedsbidraget fuldt ud udfaset, en udfasning som frem til 2019 sker over 

bundskatten. Hvilket gør, at kapitalafkastet bliver beskattet højere, idet bundskatten beregnes på 

baggrund af den personlige indkomst plus positiv kapitalindkomst. Kapitalafkastet har opnået 

højere værdi gennem årene, hvilket foranlediger en større afvigelse i indkomsten og den betalbare 

skat, idet kapitalindkomsten maksimalt kan beskattes med 43,5 % i 2013 og herefter 42 %.  

Den jævne stigning efter 2019 i afvigelsen af indkomsten skyldes den førnævnte afvigelse 

vedrørende kapitalafkastet, men mest af alt skyldes udjævningen i afvigelsen, at ingen af parterne 

betaler topskat, derfor beror forskydningen udelukkende på fordelingen mellem kapitalindkomst og 

personlig indkomst, og følgerne af kapitalafkastet. 
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Man kan yderligere ud fra følsomhedsanalysen på løn og hævning udlede, at det vil være optimalt 

for indehaveren i virksomheden at optimere sin hævning, således at topskattegrænsen udnyttes 

optimalt. Derved undgår indehaveren at betale topskat, og samtidig får denne maksimal udnyttelse 

af kapitalafkast og dennes beskatning. Dette kræver dog, at indehaveren er opmærksom på i løbet af 

året, hvad personen hæver, da dette ikke er muligt at korrigere efterfølgende. 

3.5.2.3 Sammenfatning 

Ovenstående langsigtede analyse bygger primært på de skattemæssige betragtninger. Såfremt man 

tillige medtager de tidligere nævnte civilretlige fordele og ulemper ved et selskab og en virksomhed 

som kommanditist. Hvor det må betragtes, at der civilretlig er flere fordele ved at være i en 

virksomhed. 

Den langsigtede analyse, som bygger på en økonomisk betragtning viser, at det på alle måder 

økonomisk er en fordel at anvende en virksomhed som kommanditist. Yderligere hvis man laver en 

følsomhedsanalyse på parametrene kapitalafkast, samt størrelsen af hævningen fra indehaverens 

side samt lønnen fra kapitalejerens side, viser det sig ligeledes, at det er fordelagtigt at være en 

kommanditist med virksomhed i virksomhedsskatteordningen. 
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4. Konklusion 

På baggrund af den opnåede viden, der er fremkommet igennem kandidatafhandlingen, kan det 

konkluderes, at partnerselskabet er det bedste af to verdener. 

Partnerselskaber er et kapitalselskab, som karakteriseres ved, at de er lovreguleret ligesom øvrige 

kapitalselskaber, samt at de på flere områder minder om de uregulerede personselskaber som I/S og 

K/S ved at have en selskabsform, som kræver minimum to typer af selskabsdeltagere. Både for P/S 

og K/S stilles der krav om en komplementar og en kommanditist, hvor komplementaren hæfter 

personligt, ubegrænset og eventuelt solidarisk, såfremt der er flere komplementarer. 

Kommanditisten hæfter ubegrænset med sit indskud, ligesom kapitalejeren i de øvrige 

kapitalselskaber. Skattemæssigt behandles partnerselskabet ligeledes som personselskabet, som er 

skattemæssigt transparent, hvorimod øvrige kapitalselskaber er selvstændige skattesubjekter. 

Grundet at partnerselskabet er skattemæssige transparent, medfører dette, at der sker beskatning i 

lighed med personselskaber, hvor der sker beskatning hos virksomhedsdeltagerne alt efter, om 

kommanditisten er et personselskab eller et kapitalselskab. Hvilket kan have indflydelse på, om der 

sker beskatning efter selskabsskatteloven, hvor kapitalejerne bliver beskattet i form af udbytte og 

lønninger, der modtages fra kapitalselskabet. Kapitalejeren bliver herved beskattet henholdsvis med 

aktieindkomst og personlig indkomst. Hvorimod personselskaberne bliver beskattet efter 

personskatteloven samt med mulighed for tilvalg af virksomhedsskatteloven. Anvendes 

tillægsloven virksomhedsskatteloven, vil det være mulig for virksomhedsdeltageren at opnå 

lignende vilkår, der er ved anvendelse af selskabsskatteloven. De lignende vilkår indeholder 

opsparing i selskabet af ikke hævet overskud. Virksomhedsskatteloven gør det derved muligt for 

virksomhedsejeren at opspare i selskabet og foretage en foreløbig beskatning på 25 %. Tillige giver 

virksomhedsskatteloven mulighed for at kunne flytte et beløb svarende til kapitalafkastet fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst. 

Anvendes et partnerselskab, opnås der både fordele og ulemper. Grundlæggende kan et 

partnerselskab opbygges efter selskabsdeltagernes egne ønsker angående kombinationsmuligheder 

af selskabsformer. Fordelene er i væsentlig grad, at selskabet er lovreguleret gennem selskabsloven 

i lighed med kapitalselskaber, hvilket medfører en hvis sikkerhed for interessenter og kreditorer. 

Yderligere har selskabsdeltagerne selv en indflydelse på beskatningsmulighederne, grundet den 

skattemæssige transparenthed der er ved et partnerselskab. Selskabsdeltagerne har derved bedre 

mulighed for at kunne foretage skævvridning af partnerselskabets resultat. Skævvridning af 
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resultatet er bestående i, at selskabsdeltagerne kan indgå aftale om fordeling af resultatet. Aftalen 

vil kunne ændres løbende i forhold til aftalefriheden, der er forbundet ved at drive et partnerselskab, 

grundet partnerselskabet har den samme forudsætning vedrørende overskudsdeling som 

personselskaber. 

Vælges partnerselskabet som selskabsform, er der ligeledes ulemper forbundet med dette valg. Der 

stilles blandet andet krav til registrering ved Erhvervsstyrelsen, yderligere er enhver beslutning 

forbundet med en tidsfrist, som har konsekvenser, hvis fristen ikke overholdes. Grundet 

partnerselskabet er et kapitalselskab, stilles der krav om, at der bliver offentliggjort en årsrapport. I 

den henseende er der større åbenhed omkring selskabets aktiviteter, hvorved konkurrenterne har 

mulighed for opnå større indblik i selskabets finansielle stilling og aktiviteter. 

Grundet den specielle sammensætning af selskabsdeltager i partnerselskabet i forhold til øvrige 

kapitalselskaber, kan der opstå tvivl og fortolkningsmæssige problematikker omkring de fornødne 

tilpasninger i forhold til selskabsloven, som i de fleste tilfælde ikke er tilpasset partnerselskabet, på 

grund af den særlige kombination af selskabsdeltagere. 

En af de væsentlige ulemper ved partnerselskabet er den manglende kendskab til selskabsformen. 

Dette til trods for, at selskabsformen har været anført i lovgivningen siden 1889. Ved udgangen af 

2010 var der registreret 285 partnerselskaber, hvorimod der var registreret cirka 183.000 

anpartsselskaber og 43.000 aktieselskaber.102 

Som følge af at selskabsformen er skattemæssigt transparent, er en anden ulempe, at der kan ske 

påvirkning på størrelsen af ejerandelen, uden at den pågældende selskabsdeltager har foretager sig 

noget aktivt. Påvirkningen består i, at ejerandelen kan bliver større eller mindre i forbindelse med 

køb og salg af aktiver, hvilket kan udløse beskatning uden, at der reelt er sket køb og salg af 

selskabsdeltagerens ideelle andel, hvorimod selskabsdeltageren i øvrige kapitalselskaber kun bliver 

skattemæssigt berørt, såfremt selskabsdeltageren aktivt selv foretager køb og salg af egne aktier. 

Eftersom partnerselskabet er bestående af to selskabstyper, vil et partnerselskab skulle kombineres 

med forskellige selskabsdeltagere i form af komplementarer og kommanditister. De forskellige 

kombinationer giver forskellige fordele og ulemper.  

                                                
102 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 23 



 4. Konklusion 
 

Side 112 af 117 
 

Komplementaren kan være bestående af et kapitalselskab eller et personselskab. Den 

altoverskyggende fordel ved at anvende et kapitalselskab er den begrænsede hæftelse. 

Forudsætningen ved et kapitalselskab er, at hæftelsen er begrænset til selskabskapitalen, hvilket 

medfører, at komplementarens personlige, solidariske og principale hæftelse bliver begrænset til 

selskabskapitalen. Et personselskab vil derimod være omfattet af den personlige, solidariske og 

principale hæftelse. På baggrund af den civilretlige konsekvens af hæftelsen for komplementaren vil 

de skattemæssige konsekvenser være uden betydning for valget af selskabsform for 

komplementaren.  

Kommanditistens valg af selskabsform i et partnerselskab er forbundet med flere overvejelser end 

ved valg af komplementar. Overvejelserne er bestående af både civilretlige og skatteretlige. 

Civilretligt består overvejelserne i offentliggørelse af årsrapporter og tidsfrister ved at have et 

kapitalselskab, ligeledes skal der indskydes egenkapital, hvilket ikke er tilfældet ved 

personselskaber. Anvendes personselskab vil, der kunne foretages hævninger løbende, hvorimod i 

kapitalselskab vil disse hævninger blive anset som ulovligt kapitallån, såfremt der ikke kan ske 

modregning i gæld til kapitalejeren.  

Den skatteretlige overvejelse er langt den største i forbindelse med valg af selskabsform for 

kommanditisten. Overvejelserne består i, hvorvidt man skal beskattes efter selskabsskattelovens 

regler omkring kapitalselskaber og for kapitalejeren, vedrørende personlig indkomst og 

aktieindkomst. Anvendes personselskaber, vil der ske beskatning efter personskatteloven, herunder 

virksomhedsskatteloven. Fordele ved at anvende kapitalselskabet er, at det er et selvstændigt 

skattesubjekt, hvilket kan medføre en mere overskuelighed for kapitalejeren, der har et mindre 

kendskab til skattemæssige forhold. I et kapitalselskab vil ejeren kun skulle tage hensyn til udbytte 

og løn, hvor beskatningen sker løbende.  

Anvendes et personselskab, skal indehaveren træffe valg af beskatningsform i forhold til anvendelse 

af personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, hvor der stilles større krav til indehaveren 

omkring at være fokuseret på hævningerne, idet beskatningen foretages på baggrund af 

forskudsregistreringen og derved bliver den endelige opgørelse først foretaget ved årets afslutning. 

Anvendes virksomhedsskatteloven, vil det være muligt at overføre et beløb svarende til 

kapitalafkast fra personlig beskatning til kapitalindkomsten, derved bliver beskatningen mindre. En 

anden fordel kun ved personselskaber er, at underskuddet kan anvendes i indkomståret ved 
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modregning i den personlige indkomst, dog begrænset i forhold til indskuddet i henhold til 

fradragskontoen. Underskud i kapitalselskaber vil først kunne anvendes i efterfølgende indkomstår, 

på baggrund af fremførsel af uudnyttede underskud. En fordel ved at anvende kapitalselskab er, at 

der kan udloddes udbytte til en forholdsvis lav beskatning med 27 % op til 48.300 kr., hvorimod 

udlodning af overskud fra personselskabet bliver beskattet som personlig indkomst, med en 

marginalskat på 51,7 %. 

På baggrund af beregningerne der blev foretaget i analysen, kan det konkluderes at det har 

skattemæssige konsekvenser, hvilken selskabsform der anvendes, herunder hvilken måde 

indkomsten bliver sammensat på. Der er som følge heraf foretaget beregning af, hvordan 

indkomsten kan sammensættes for kommanditisten, hvor selskabsformen er øvrige kapitalselskaber. 

Her viste beregningen, at der skulle foretages optimering af lønudbetalingen op til topskattegrænsen 

og udbytteudlodning op til beløbsgrænsen for aktieindkomst. Derudover blev der foretaget 

beregning for kommanditisten ved anvendelse af et personselskab, hvor det fremkom at 

virksomhedsskatteloven med optimering af hævningen viste sig at være mest fordelagtigt. 

Beregningen ved anvendelse af personskatteloven har ikke vist nogen fordel for kommanditisten. 

Sammensætningen af et partnerselskab er ud fra ovenstående, at komplementaren skal består af et 

kapitalselskab, grundet den begrænsede hæftelse. Kommanditisten i et partnerselskab er bestående 

af valgt mellem et kapitalselskab eller et personselskab, hvor der henholdsvis skal ske optimering 

ved løn og udbytte eller anvendelse af virksomhedsskatteloven. På baggrund af en langsigtet 

analyse, hvor der blev taget udgangspunkt i et 10 årigt budget, er der sket sammenligning af 

beskatningen mellem kapitalejeren i øvrige kapitalselskaber og indehaveren i personselskab. Ved 

udgangspunktet blev der foretaget hævning af samme beløb, og der blev derfor ved denne 

beregning ikke taget højde for optimering, grundet sammenligningsforholdet ikke vil have samme 

udgangspunkt. Den langsigtede analyse viste, at over hele perioden ville indehaveren have en lavere 

skattebetaling og højere indkomst i forhold til kapitalejeren. 

Med udgangspunkt i det 10 årige budget blev der foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der blev 

vurderet på påvirkningen af en forøgelse af kapitalafkastet og hævningerne ved anvendelse af 

kapitalselskab og personselskab. Følsomhedsanalysens resultat viste, at der ved forøget 

kapitalafkast og forøget hævning giver en større påvirkning på forskellen mellem skattebetaling og 

indkomst for henholdsvis kapitalejeren og indehaveren. Forskellen viste, at en kommanditist 

skattemæssigt ville opnå størst fordel ved anvendelse af virksomhedsskatteloven. 
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Partnerselskabet er det bedste af to verdener på baggrund af, at der sker en kombination af fordelene 

ved civilretten og kan give skattemæssige fordele. Det giver yderligere en vis fleksibilitet, hvis man 

har et selskab, der er partnerdrevet. Selskabsdeltagerne skal være opmærksom på de civilretlige 

fordele, der er ved et partnerselskab, disse er udelukkende fordelagtigt, såfremt aktiviteten er 

bestående af en vis erhvervsmæssige risiko. Er risikoen minimal, kan andre selskabsformer give den 

samme fleksibilitet, ved eksempelvis anvendelse af et interessentselskab. På baggrund af analysens 

konklusion vil et partnerselskab opnå den ideelle sammensætning bestående af et kapitalselskab 

som komplementar, grundet den begrænsede hæftelse og en kommanditist bestående af et 

personselskab, med anvendelse af virksomhedsskatteloven, grundet de skattemæssige fordele.  

I forbindelse med stiftelsen af et partnerselskab vil der eventuelt skulle tages højde for eksisterende 

selskaber. Sker der omdannelse af kapitalselskaber, vil der skulle foretages ophørsbeskatning, 

grundet det anses som en likvidation af kapitalselskabet, hvorved der skal foretages 

afståelsesbeskatning, hvilket kan have store skattemæssige konsekvenser hvis gevinsten ved 

aktieavancen er stor. Sker der omdannelse af et personselskab, vil der kun ske beskatning ved 

ændring i ejerbrøken. 

Det kan således konkluderes, at partnerselskaber er det bedste af to verdener med modifikationer. 

Modifikationerne er bestående af risikoen i selskabets aktivitet eller manglen heraf, samt mulige 

skattebetalinger til omdannelse af et partnerselskab. 

4.1 Perspektivering 

I forbindelse med indgåelsen af aftale om finansloven for 2014 skete der fremrykkelse af 

afgiftslempelser fra Vækstplanen, herunder sker der fremrykkelse af en forhøjelse af 

beskæftigelsesfradraget. Fremrykkelsen giver en likviditetsforskydning, idet den skattepligtige 

opnår en højere udbetaling af indkomst, hvorved der vil kunne anvendes mere til forbrug.103 

Indgåelsen af finansloven 2014 vil ikke have nogen yderligere påvirkning på den aktuelle 

problemstilling, der er i kandidatafhandlingen, hvor problemformuleringen der har ønsket at blive 

besvaret er, om et partnerselskab er det bedste af to verdener. 

Partnerselskabet har siden dets relancering fra Erhvervsstyrelsen i 1996 haft en større og større 

udbredelse i Danmark. Udbredelsen af partnerselskaber er ligeledes foretaget blandt advokat- og 

                                                
103 Regeringen, 26. november 2013 
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revisionsvirksomhederne, hvor der har været en øget stigning.104 Stigningen giver derfor et udtryk 

for, at selskabsformen har nogle fordele for virksomhedsindehavere. Virksomhedsindehavere søger 

rådgivning hos advokater og revisorer i forbindelse opstarten af en virksomhed eller en senere 

omdannelse af en eksisterende virksomhed. I forbindelse med relancering af selskabsformen 

partnerselskabet fik liberale erhverv ligeledes mulighed for anvendelse af selskabsformen. Ved at 

advokater og revisorer selv ser mulighederne og fordele ved selskabsformen, bliver det alt andet 

lige også nemmere at rådgive videre overfor andre, at der er muligheder og fordele. Interessenterne 

i partnerselskabet skal også selv kunne se udbredelsen og forståelsen af selskabsformen. 

Partnerselskabet har fortsat sin berettigelse også i fremtiden, specielt når krisen fortsat har sit tag i 

Danmark. Regeringen indfører fradrag og tiltag, der skal gøre det langt mere attraktivt at være i 

beskæftigelse. Grundet beskæftigelse vil man som kommanditist i et partnerselskab kunne 

sammensætte sin skattepligtige indkomst, således der opnås en ideel indkomst hos den 

beskæftigede. Regeringen har senest fremsendt en finanslov, hvor beskæftigelsesfradrag er steget 

og der er sket yderligere fremrykning af den vedtagende vækstplan. 

Analysemæssigt har det vist, at kommanditisten, som driver en personlig virksomhed, har størst 

fordel. Der henvises specielt til skattebetalingen og rådighedsbeløbet, herunder muligheden for 

performanceorienteret overskudsdeling. Indkomstmodtageren vil have størst fordel, hvorfor 

partnerselskabet har sin berettigelse i fremtiden, grundet optimering af indkomstmodtagerens 

personlige indkomst, samt begrænsning af hæftelsen overfor kreditorer. 

  

                                                
104 V. Christiansen, 2013 
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6.1.2 Hævning af hele overskuddet som udbytte 
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6.1.3 Hævning af overskuddet ved optimering af udbytte og lønindkomst 
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6.1.4 Hævning af hele overskuddet som personlig indkomst 
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6.1.5 Hævning af hele overskuddet ved virksomhedsskatteordningen 
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6.1.6 Hævning af overskuddet ved optimering af virksomhedsskatteordningen 
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6.2 Skattesatser for 2013 til 2023 

 

Figur 17 Personskatteloven105 

                                                
105 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/skatteberegning/9032.html?rel og 
http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/skatteberegning/7740.html?rel 

Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Topskattegrænse 421.000          441.100          444.500          446.300          448.200          456.000          459.200          464.500          466.000          467.000          467.000          

Bundgrænse kapitalindkomst 40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            

Kapitalindkomst beskatning 43,5% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%

Skatteloft 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70% 51,70%

Beskæftigelsefradrag 7% 7,25% 7,80% 8,15% 8,60% 9,50% 10,10% 10,50% 10,60% 10,65% 10,65%

Maximal beskæftigelsesfradrag 22.300            23.300            25.100            26.100            27.500            30.400            32.300            33.500            33.800            34.100            34.100            

Bundskat 5,83% 6,83% 7,83% 8,83% 9,83% 10,83% 11,83% 11,83% 11,83% 11,83% 11,83%

Topskat 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Sundhedsbidrag 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Kirkeskat 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Kommuneskat 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8%

Personfradrag 42.000            42.800            42.800            42.800            42.800            42.800            42.800            42.800            42.800            42.800            42.800            

Kapitalafkastsats 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Selskabs/virksomhedsskat 25,0% 24,5% 23,5% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/skatteberegning/9032.html?rel
http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/skatteberegning/7740.html?rel
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6.3 10 års budget ved virksomhed 

 

Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Omsætning 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Kontor 500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          

Bank -295.000        80.000            457.500          840.000          1.230.000      1.620.000      2.010.000      2.400.000      2.790.000      3.180.000      3.570.000      3.960.000      

Kapitalgrundlag 205.000          580.000          957.500          1.340.000      1.730.000      2.120.000      2.510.000      2.900.000      3.290.000      3.680.000      4.070.000      4.460.000      

Indskud

Indskudskonto 205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          

Primo 375.000          752.500          1.135.000      1.525.000      1.915.000      2.305.000      2.695.000      3.085.000      3.475.000      3.865.000      

Opsparede overskud 375.000          377.500          382.500          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          

Opsparede overskud i alt 375.000          752.500          1.135.000      1.525.000      1.915.000      2.305.000      2.695.000      3.085.000      3.475.000      3.865.000      4.255.000      

Egenkapital 580.000          957.500          1.340.000      1.730.000      2.120.000      2.510.000      2.900.000      3.290.000      3.680.000      4.070.000      4.460.000      

Kapitalafkast 4.100              11.600            19.150            26.800            34.600            42.400            50.200            58.000            65.800            73.600            81.400            89.200            

Opgørelse af opsparede overskud

Årets resultat 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Årets hævninger -495.900        -488.400        -480.850        -473.200        -465.400        -457.600        -449.800        -442.000        -434.200        -426.400        -418.600        

Opsp. netto overskud 504.100          511.600          519.150          526.800          534.600          542.400          550.200          558.000          565.800          573.600          581.400          

Virksomhedskat -125.000        -122.500        -117.500        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        

Opsp. brutto overskud 379.100          389.100          401.650          416.800          424.600          432.400          440.200          448.000          455.800          463.600          471.400          

Hævning (1)+(2)+(3) -625.000,00  -622.500,00  -617.500,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  

Overskud efter renter 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Kapitalafkast (1) 4.100              11.600            19.150            26.800            34.600            42.400            50.200            58.000            65.800            73.600            81.400            

Rest. overskud 995.900          988.400          980.850          973.200          965.400          957.600          949.800          942.000          934.200          926.400          918.600          

Personlig indkomst (2) 495.900          488.400          480.850          473.200          465.400          457.600          449.800          442.000          434.200          426.400          418.600          

Ops. overskud brutto 500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          

Virksomhedsskat (3) 125.000          122.500          117.500          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          

Ops. overskud netto 375.000          377.500          382.500          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          

Personlig indkomst

Overskud af virksomhed 495.900          488.400          480.850          473.200          465.400          457.600          449.800          442.000          434.200          426.400          418.600          

AM-grundlaget 495.900          488.400          480.850          473.200          465.400          457.600          449.800          442.000          434.200          426.400          418.600          

AM-bidrag 39.672            39.072            38.468            37.856            37.232            36.608            35.984            35.360            34.736            34.112            33.488            

Indkomst efter AM-bidrag 456.228          449.328          442.382          435.344          428.168          420.992          413.816          406.640          399.464          392.288          385.112          

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 4.100              11.600            19.150            26.800            34.600            42.400            50.200            58.000            65.800            73.600            81.400            

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag 22.300            23.300            25.100            26.100            27.500            30.400            32.300            33.500            33.800            34.100            34.100            

Skattepligtig indkomst 438.028          437.628          436.432          436.044          435.268          432.992          431.716          431.140          431.464          431.788          432.412          

Skat

AM-bidrag 39.672            39.072            38.468            37.856            37.232            36.608            35.984            35.360            34.736            34.112            33.488            

Virksomhedsskat 125.000          122.500          117.500          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          

Bundskat 26.837            31.481            36.138            40.807            45.490            50.185            54.893            54.967            55.041            55.115            55.188            

Topskat 5.284              1.234              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Skatteloft kapitalindkomst -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Sundhedsbidrag 26.282            21.881            17.457            13.081            8.705              4.330              -                   -                   -                   -                   -                   

Kommuneskat 104.251          104.155          103.871          103.778          103.594          103.052          102.748          102.611          102.688          102.766          102.914          

Kirkeskat 3.504              3.501              3.491              3.488              3.482              3.464              3.454              3.449              3.452              3.454              3.459              

Skatteværdi bundskat pers. fradrag -2.449             -2.923             -3.351             -3.779             -4.207             -4.635             -5.063             -5.063             -5.063             -5.063             -5.063             

Skatteværdi sundhedsbidrag pers. fradrag -2.520             -2.140             -1.712             -1.284             -856                -428                -                   -                   -                   -                   -                   

Skatteværdi kommuneskat pers. fradrag -10.332          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          

Skat i alt 315.529          308.233          301.333          293.419          292.911          292.047          291.487          290.795          290.325          289.854          289.458          

Samlet indkomst 438.028          437.628          436.432          436.044          435.268          432.992          431.716          431.140          431.464          431.788          432.412          
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Indkomstforhold Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indkomst ved virksomhed (1)+(2) 500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          

Betalbarskat -315.529        -308.233        -301.333        -293.419        -292.911        -292.047        -291.487        -290.795        -290.325        -289.854        -289.458        

Rådighedsbeløb 184.471          191.767          198.667          206.581          207.089          207.953          208.513          209.205          209.675          210.146          210.542          

Formueforhold

Rådighedsbeløb 184.471          191.767          198.667          206.581          207.089          207.953          208.513          209.205          209.675          210.146          210.542          

"Egenkapital" 580.000          957.500          1.340.000      1.730.000      2.120.000      2.510.000      2.900.000      3.290.000      3.680.000      4.070.000      4.460.000      

Udskudt skat -82.500          -165.550        -249.700        -335.500        -421.300        -507.100        -592.900        -678.700        -764.500        -850.300        -936.100        

Formue i alt 681.971          983.717          1.288.967      1.601.081      1.905.789      2.210.853      2.515.613      2.820.505      3.125.175      3.429.846      3.734.442      

Skattebetalinger 315.529          308.233          301.333          293.419          292.911          292.047          291.487          290.795          290.325          289.854          289.458          
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6.4 10 års budget ved selskab 

 

Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Omsætning 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Omkostninger -500.000   -500.000   -500.000   -500.000   -500.000   -500.000   -500.000   -500.000   -500.000   -500.000   -500.000   

Resultat før skat 500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     

Skat -125.000   -122.500   -117.500   -110.000   -110.000   -110.000   -110.000   -110.000   -110.000   -110.000   -110.000   

Årets resultat 375.000     377.500     382.500     390.000     390.000     390.000     390.000     390.000     390.000     390.000     390.000     

Kontor 500.000          500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     

Bank -295.000        80.000       457.500     840.000     1.230.000 1.620.000 2.010.000 2.400.000 2.790.000 3.180.000 3.570.000 3.960.000 

205.000          580.000     957.500     1.340.000 1.730.000 2.120.000 2.510.000 2.900.000 3.290.000 3.680.000 4.070.000 4.460.000 

Egenkapital 205.000          205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     

Overført resultat -                   375.000     752.500     1.135.000 1.525.000 1.915.000 2.305.000 2.695.000 3.085.000 3.475.000 3.865.000 4.255.000 

205.000          580.000     957.500     1.340.000 1.730.000 2.120.000 2.510.000 2.900.000 3.290.000 3.680.000 4.070.000 4.460.000 

Passiver 205.000          580.000     957.500     1.340.000 1.730.000 2.120.000 2.510.000 2.900.000 3.290.000 3.680.000 4.070.000 4.460.000 

Personlig indkomst

Lønindkomst 500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     

AM-grundlaget 500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     

AM-bidrag 40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       

Indkomst efter AM-bidrag 460.000     460.000     460.000     460.000     460.000     460.000     460.000     460.000     460.000     460.000     460.000     

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag 22.300       23.300       25.100       26.100       27.500       30.400       32.300       33.500       33.800       34.100       34.100       

Skattepligtig indkomst 437.700     436.700     434.900     433.900     432.500     429.600     427.700     426.500     426.200     425.900     425.900     

Skat

AM-bidrag 40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       

Selskabskat 125.000     122.500     117.500     110.000     110.000     110.000     110.000     110.000     110.000     110.000     110.000     

Bundskat 26.818       31.418       36.018       40.618       45.218       49.818       54.418       54.418       54.418       54.418       54.418       

Topskat 5.850          2.835          2.325          2.055          1.770          600             120             -              -              -              -              

Sundhedsbidrag 26.262       21.835       17.396       13.017       8.650          4.296          -              -              -              -              -              

Kommuneskat 104.173     103.935     103.506     103.268     102.935     102.245     101.793     101.507     101.436     101.364     101.364     

Kirkeskat 3.502          3.494          3.479          3.471          3.460          3.437          3.422          3.412          3.410          3.407          3.407          

Skatteværdi bundskat pers. fradrag -2.449        -2.923        -3.351        -3.779        -4.207        -4.635        -5.063        -5.063        -5.063        -5.063        -5.063        

Skatteværdi sundhedsbidrag pers. fradrag -2.520        -2.140        -1.712        -1.284        -856            -428            -              -              -              -              -              

Skatteværdi kommuneskat pers. fradrag -10.332      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      

Skat i alt 316.304     310.424     304.632     296.837     296.441     294.804     294.160     293.745     293.671     293.597     293.597     

Samlet indkomst 437.700     436.700     434.900     433.900     432.500     429.600     427.700     426.500     426.200     425.900     425.900     
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Indkomstforhold Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indkomst ved virksomhed 500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     

Betalbarskat -316.304   -310.424   -304.632   -296.837   -296.441   -294.804   -294.160   -293.745   -293.671   -293.597   -293.597   

Rådighedsbeløb 183.696     189.576     195.368     203.163     203.559     205.196     205.840     206.255     206.329     206.403     206.403     

Formueforhold

Rådighedsbeløb 183.696     189.576     195.368     203.163     203.559     205.196     205.840     206.255     206.329     206.403     206.403     

"Egenkapital" 580.000     957.500     1.340.000 1.730.000 2.120.000 2.510.000 2.900.000 3.290.000 3.680.000 4.070.000 4.460.000 

Udskudt skat -82.500      -165.550   -249.700   -335.500   -421.300   -507.100   -592.900   -678.700   -764.500   -850.300   -936.100   

681.196     981.526     1.285.668 1.597.663 1.902.259 2.208.096 2.512.940 2.817.555 3.121.829 3.426.103 3.730.303 

Skattebetalinger 316.304     310.424     304.632     296.837     296.441     294.804     294.160     293.745     293.671     293.597     293.597     
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6.5 Forøgelse af kapitalafkastet med 10 % 

 

Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Omsætning 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Kontor 5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      5.000.000      

Bank -2.950.000    -2.575.000    -2.197.500    -1.815.000    -1.425.000    -1.035.000    -645.000        -255.000        135.000          525.000          915.000          1.305.000      

Kapitalgrundlag 2.050.000      2.425.000      2.802.500      3.185.000      3.575.000      3.965.000      4.355.000      4.745.000      5.135.000      5.525.000      5.915.000      6.305.000      

Indskud

Indskudskonto 2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      2.050.000      

Primo 0 375.000          752.500          1.135.000      1.525.000      1.915.000      2.305.000      2.695.000      3.085.000      3.475.000      3.865.000      

Opsparede overskud 375.000          377.500          382.500          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          

Opsparede overskud i alt 375.000          752.500          1.135.000      1.525.000      1.915.000      2.305.000      2.695.000      3.085.000      3.475.000      3.865.000      4.255.000      

Egenkapital 2.425.000      2.802.500      3.185.000      3.575.000      3.965.000      4.355.000      4.745.000      5.135.000      5.525.000      5.915.000      6.305.000      

Kapitalafkast 41.000            48.500            56.050            63.700            71.500            79.300            87.100            94.900            102.700          110.500          118.300          126.100          

Opgørelse af opsparede overskud

Årets resultat 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Årets hævninger -459.000        -451.500        -443.950        -436.300        -428.500        -420.700        -412.900        -405.100        -397.300        -389.500        -381.700        

Opsp. netto overskud 541.000          548.500          556.050          563.700          571.500          579.300          587.100          594.900          602.700          610.500          618.300          

Virksomhedskat -125.000        -122.500        -117.500        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        -110.000        

Opsp. brutto overskud 416.000          426.000          438.550          453.700          461.500          469.300          477.100          484.900          492.700          500.500          508.300          

Hævning (1)+(2)+(3) -625.000,00  -622.500,00  -617.500,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  -610.000,00  

Overskud efter renter 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Kapitalafkast (1) 41.000            48.500            56.050            63.700            71.500            79.300            87.100            94.900            102.700          110.500          118.300          

Rest. overskud 959.000          951.500          943.950          936.300          928.500          920.700          912.900          905.100          897.300          889.500          881.700          

Personlig indkomst (2) 459.000          451.500          443.950          436.300          428.500          420.700          412.900          405.100          397.300          389.500          381.700          

Ops. overskud brutto 500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          

Virksomhedsskat (3) 125.000          122.500          117.500          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          110.000          

Ops. overskud netto 375.000          377.500          382.500          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          390.000          

Personlig indkomst

Overskud af virksomhed 459.000          451.500          443.950          436.300          428.500          420.700          412.900          405.100          397.300          389.500          381.700          

AM-grundlaget 459.000          451.500          443.950          436.300          428.500          420.700          412.900          405.100          397.300          389.500          381.700          

AM-bidrag 36.720            36.120            35.516            34.904            34.280            33.656            33.032            32.408            31.784            31.160            30.536            

Indkomst efter AM-bidrag 422.280          415.380          408.434          401.396          394.220          387.044          379.868          372.692          365.516          358.340          351.164          

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 41.000            48.500            56.050            63.700            71.500            79.300            87.100            94.900            102.700          110.500          118.300          

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag 22.300            23.300            25.100            26.100            27.500            30.400            32.300            33.500            33.800            34.100            34.100            

Skattepligtig indkomst 440.980          440.580          439.384          438.996          438.220          435.944          434.668          434.092          434.416          434.740          435.364          
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Indkomstforhold Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indkomst ved virksomhed (1)+(2) 500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          

Betalbarskat -308.548        -305.123        -299.457        -291.543        -291.035        -290.171        -289.611        -288.919        -288.448        -287.978        -287.581        

Rådighedsbeløb 191.452          194.877          200.543          208.457          208.965          209.829          210.389          211.081          211.552          212.022          212.419          

Formueforhold

Rådighedsbeløb 191.452          194.877          200.543          208.457          208.965          209.829          210.389          211.081          211.552          212.022          212.419          

"Egenkapital" 2.425.000      2.802.500      3.185.000      3.575.000      3.965.000      4.355.000      4.745.000      5.135.000      5.525.000      5.915.000      6.305.000      

Udskudt skat -82.500          -165.550        -249.700        -335.500        -421.300        -507.100        -592.900        -678.700        -764.500        -850.300        -936.100        

Formue i alt 2.533.952      2.831.827      3.135.843      3.447.957      3.752.665      4.057.729      4.362.489      4.667.381      4.972.052      5.276.722      5.581.319      

Skattebetalinger 308.548          305.123          299.457          291.543          291.035          290.171          289.611          288.919          288.448          287.978          287.581          
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6.6 Forøgelse af hævning ved virksomhed 

 

Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Omsætning 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Kontor 500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          500.000          

Bank -295.000        -70.000          156.500          386.000          620.000          854.000          1.088.000      1.322.000      1.556.000      1.790.000      2.024.000      2.258.000      

Kapitalgrundlag 205.000          430.000          656.500          886.000          1.120.000      1.354.000      1.588.000      1.822.000      2.056.000      2.290.000      2.524.000      2.758.000      

Indskud

Indskudskonto 205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          205.000          

Primo 0 225.000          451.500          681.000          915.000          1.149.000      1.383.000      1.617.000      1.851.000      2.085.000      2.319.000      

Opsparede overskud 225.000          226.500          229.500          234.000          234.000          234.000          234.000          234.000          234.000          234.000          234.000          

Opsparede overskud i alt 225.000          451.500          681.000          915.000          1.149.000      1.383.000      1.617.000      1.851.000      2.085.000      2.319.000      2.553.000      

Egenkapital 430.000          656.500          886.000          1.120.000      1.354.000      1.588.000      1.822.000      2.056.000      2.290.000      2.524.000      2.758.000      

Kapitalafkast 4.100              8.600              13.130            17.720            22.400            27.080            31.760            36.440            41.120            45.800            50.480            55.160            

Opgørelse af opsparede overskud

Årets resultat 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Årets hævninger -695.900        -691.400        -686.870        -682.280        -677.600        -672.920        -668.240        -663.560        -658.880        -654.200        -649.520        

Opsp. netto overskud 304.100          308.600          313.130          317.720          322.400          327.080          331.760          336.440          341.120          345.800          350.480          

Virksomhedskat -75.000          -73.500          -70.500          -66.000          -66.000          -66.000          -66.000          -66.000          -66.000          -66.000          -66.000          

Opsp. brutto overskud 229.100          235.100          242.630          251.720          256.400          261.080          265.760          270.440          275.120          279.800          284.480          

Hævning (1)+(2)+(3) -775.000,00  -773.500,00  -770.500,00  -766.000,00  -766.000,00  -766.000,00  -766.000,00  -766.000,00  -766.000,00  -766.000,00  -766.000,00  

Overskud efter renter 1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Kapitalafkast (1) 4.100              8.600              13.130            17.720            22.400            27.080            31.760            36.440            41.120            45.800            50.480            

Rest. overskud 995.900          991.400          986.870          982.280          977.600          972.920          968.240          963.560          958.880          954.200          949.520          

Personlig indkomst (2) 695.900          691.400          686.870          682.280          677.600          672.920          668.240          663.560          658.880          654.200          649.520          

Ops. overskud brutto 300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          300.000          

Virksomhedsskat (3) 75.000            73.500            70.500            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            

Ops. overskud netto 225.000          226.500          229.500          234.000          234.000          234.000          234.000          234.000          234.000          234.000          234.000          

Personlig indkomst

Overskud af virksomhed 695.900          691.400          686.870          682.280          677.600          672.920          668.240          663.560          658.880          654.200          649.520          

AM-grundlaget 695.900          691.400          686.870          682.280          677.600          672.920          668.240          663.560          658.880          654.200          649.520          

AM-bidrag 55.672            55.312            54.950            54.582            54.208            53.834            53.459            53.085            52.710            52.336            51.962            

Indkomst efter AM-bidrag 640.228          636.088          631.920          627.698          623.392          619.086          614.781          610.475          606.170          601.864          597.558          

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 4.100              8.600              13.130            17.720            22.400            27.080            31.760            36.440            41.120            45.800            50.480            

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag 22.300            23.300            25.100            26.100            27.500            30.400            32.300            33.500            33.800            34.100            34.100            

Skattepligtig indkomst 622.028          621.388          619.950          619.318          618.292          615.766          614.241          613.415          613.490          613.564          613.938          

Skat

AM-bidrag 55.672            55.312            54.950            54.582            54.208            53.834            53.459            53.085            52.710            52.336            51.962            

Virksomhedsskat 75.000            73.500            70.500            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            66.000            

Bundskat 37.564            44.032            50.507            56.990            63.481            69.980            76.486            76.530            76.574            76.619            76.663            

Topskat 32.884            29.248            28.113            27.210            26.279            24.463            23.337            21.896            21.193            21.100            21.156            

Skatteloft kapitalindkomst -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -97                   -501                -904                

Sundhedsbidrag 37.322            31.069            24.798            18.580            12.366            6.158              -                   -                   -                   -                   -                   

Kommuneskat 148.043          147.890          147.548          147.398          147.153          146.552          146.189          145.993          146.011          146.028          146.117          

Kirkeskat 4.976              4.971              4.960              4.955              4.946              4.926              4.914              4.907              4.908              4.909              4.912              

Skatteværdi bundskat pers. fradrag -2.449             -2.923             -3.351             -3.779             -4.207             -4.635             -5.063             -5.063             -5.063             -5.063             -5.063             

Skatteværdi sundhedsbidrag pers. fradrag -2.520             -2.140             -1.712             -1.284             -856                -428                -                   -                   -                   -                   -                   

Skatteværdi kommuneskat pers. fradrag -10.332          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          -10.529          

Skat i alt 376.160          370.431          365.784          360.122          358.842          356.321          354.793          352.819          351.708          350.898          350.313          

Samlet indkomst 622.028          621.388          619.950          619.318          618.292          615.766          614.241          613.415          613.490          613.564          613.938          
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Indkomstforhold Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indkomst ved virksomhed (1)+(2) 700.000          700.000          700.000          700.000          700.000          700.000          700.000          700.000          700.000          700.000          700.000          

Betalbarskat -376.160        -370.431        -365.784        -360.122        -358.842        -356.321        -354.793        -352.819        -351.708        -350.898        -350.313        

Rådighedsbeløb 323.840          329.569          334.216          339.878          341.158          343.679          345.207          347.181          348.292          349.102          349.687          

Formueforhold

Rådighedsbeløb 323.840          329.569          334.216          339.878          341.158          343.679          345.207          347.181          348.292          349.102          349.687          

"Egenkapital" 430.000          656.500          886.000          1.120.000      1.354.000      1.588.000      1.822.000      2.056.000      2.290.000      2.524.000      2.758.000      

Udskudt skat -49.500          -99.330          -149.820        -201.300        -252.780        -304.260        -355.740        -407.220        -458.700        -510.180        -561.660        

Formue i alt 704.340          886.739          1.070.396      1.258.578      1.442.378      1.627.419      1.811.467      1.995.961      2.179.592      2.362.922      2.546.027      

Skattebetalinger 376.160          370.431          365.784          360.122          358.842          356.321          354.793          352.819          351.708          350.898          350.313          
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6.7 Forøgelse af hævning ved selskab 

 

Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Omsætning 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Omkostninger -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   -700.000   

Resultat før skat 300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     

Skat -75.000      -73.500      -70.500      -66.000      -66.000      -66.000      -66.000      -66.000      -66.000      -66.000      -66.000      

Årets resultat 225.000     226.500     229.500     234.000     234.000     234.000     234.000     234.000     234.000     234.000     234.000     

Kontor 500.000          500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     500.000     

Bank -295.000        -70.000      156.500     386.000     620.000     854.000     1.088.000 1.322.000 1.556.000 1.790.000 2.024.000 2.258.000 

205.000          430.000     656.500     886.000     1.120.000 1.354.000 1.588.000 1.822.000 2.056.000 2.290.000 2.524.000 2.758.000 

Egenkapital 205.000          205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     205.000     

Overført resultat -                   225.000     451.500     681.000     915.000     1.149.000 1.383.000 1.617.000 1.851.000 2.085.000 2.319.000 2.553.000 

205.000          430.000     656.500     886.000     1.120.000 1.354.000 1.588.000 1.822.000 2.056.000 2.290.000 2.524.000 2.758.000 

Passiver 205.000          430.000     656.500     886.000     1.120.000 1.354.000 1.588.000 1.822.000 2.056.000 2.290.000 2.524.000 2.758.000 

Personlig indkomst

Lønindkomst 700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     

AM-grundlaget 700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     

AM-bidrag 56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       

Indkomst efter AM-bidrag 644.000     644.000     644.000     644.000     644.000     644.000     644.000     644.000     644.000     644.000     644.000     

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag 22.300       23.300       25.100       26.100       27.500       30.400       32.300       33.500       33.800       34.100       34.100       

Skattepligtig indkomst 621.700     620.700     618.900     617.900     616.500     613.600     611.700     610.500     610.200     609.900     609.900     

Skat

AM-bidrag 56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       56.000       

Selskabskat 75.000       73.500       70.500       66.000       66.000       66.000       66.000       66.000       66.000       66.000       66.000       

Bundskat 37.545       43.985       50.425       56.865       63.305       69.745       76.185       76.185       76.185       76.185       76.185       

Topskat 33.450       30.435       29.925       29.655       29.370       28.200       27.720       26.925       26.700       26.550       26.550       

Sundhedsbidrag 37.302       31.035       24.756       18.537       12.330       6.136          -              -              -              -              -              

Kommuneskat 147.965     147.727     147.298     147.060     146.727     146.037     145.585     145.299     145.228     145.156     145.156     

Kirkeskat 4.974          4.966          4.951          4.943          4.932          4.909          4.894          4.884          4.882          4.879          4.879          

Skatteværdi bundskat pers. fradrag -2.449        -2.923        -3.351        -3.779        -4.207        -4.635        -5.063        -5.063        -5.063        -5.063        -5.063        

Skatteværdi sundhedsbidrag pers. fradrag -2.520        -2.140        -1.712        -1.284        -856            -428            -              -              -              -              -              

Skatteværdi kommuneskat pers. fradrag -10.332      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      -10.529      

Skat i alt 376.935     372.055     368.264     363.469     363.072     361.435     360.791     359.701     359.402     359.179     359.179     

Samlet indkomst 621.700     620.700     618.900     617.900     616.500     613.600     611.700     610.500     610.200     609.900     609.900     
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Indkomstforhold Primo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indkomst ved virksomhed 700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     700.000     

Betalbarskat -376.935   -372.055   -368.264   -363.469   -363.072   -361.435   -360.791   -359.701   -359.402   -359.179   -359.179   

Rådighedsbeløb 323.065     327.945     331.736     336.531     336.928     338.565     339.209     340.299     340.598     340.821     340.821     

Formueforhold

Rådighedsbeløb 323.065     327.945     331.736     336.531     336.928     338.565     339.209     340.299     340.598     340.821     340.821     

"Egenkapital" 430.000     656.500     886.000     1.120.000 1.354.000 1.588.000 1.822.000 2.056.000 2.290.000 2.524.000 2.758.000 

Udskudt skat -49.500      -99.330      -149.820   -201.300   -252.780   -304.260   -355.740   -407.220   -458.700   -510.180   -561.660   

703.565     885.115     1.067.916 1.255.231 1.438.148 1.622.305 1.805.469 1.989.079 2.171.898 2.354.641 2.537.161 

Skattebetalinger 376.935     372.055     368.264     363.469     363.072     361.435     360.791     359.701     359.402     359.179     359.179     
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6.8 Sammenligning af indkomst ved øget hævninger og løn 

 

  

500.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Virksomhed 184.471            191.767            198.667            206.581            207.089            207.953            208.513            209.205            209.675            210.146            210.542            

Selskab 183.696            189.576            195.368            203.163            203.559            205.196            205.840            206.255            206.329            206.403            206.403            

Forskel 774                     2.191                 3.299                 3.418                 3.530                 2.756                 2.673                 2.950                 3.346                 3.743                 4.140                 

Afvigelse i % 0,15                   0,44                   0,66                   0,68                   0,71                   0,55                   0,53                   0,59                   0,67                   0,75                   0,83                   

700.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Virksomhed 323.840            329.569            334.216            339.878            341.158            343.679            345.207            347.181            348.292            349.102            349.687            

Selskab 323.065            327.945            331.736            336.531            336.928            338.565            339.209            340.299            340.598            340.821            340.821            

Forskel 774                     1.624                 2.480                 3.347                 4.230                 5.114                 5.998                 6.882                 7.694                 8.280                 8.866                 

Afvigelse i % 0,11                   0,23                   0,35                   0,48                   0,60                   0,73                   0,86                   0,98                   1,10                   1,18                   1,27                   
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6.9 Sammenligning af skattebetalinger ved øget hævninger og løn 

 

500.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Virksomhed 315.529            308.233            301.333            293.419            292.911            292.047            291.487            290.795            290.325            289.854            289.458            

Selskab 316.304            310.424            304.632            296.837            296.441            294.804            294.160            293.745            293.671            293.597            293.597            

Forskel 774                     2.191                 3.299                 3.418                 3.530                 2.756                 2.673                 2.950                 3.346                 3.743                 4.140                 

Afvigelse i % 0,15                   0,44                   0,66                   0,68                   0,71                   0,55                   0,53                   0,59                   0,67                   0,75                   0,83                   

700.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Virksomhed 376.160            370.431            365.784            360.122            358.842            356.321            354.793            352.819            351.708            350.898            350.313            

Selskab 376.935            372.055            368.264            363.469            363.072            361.435            360.791            359.701            359.402            359.179            359.179            

Forskel 774                     1.624                 2.480                 3.347                 4.230                 5.114                 5.998                 6.882                 7.694                 8.280                 8.866                 

Afvigelse i % 0,11                   0,23                   0,35                   0,48                   0,60                   0,73                   0,86                   0,98                   1,10                   1,18                   1,27                   


