
 

Copenhagen Business School – 2015 

Institut for Regnskab og Revision - Cand.Merc.Aud.-studiet 

Kandidatafhandling 

 

 

 

Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man 

vælge? 

Business rules for private companies or limited liability companies - what to choose? 

 

 Udarbejdet af:  Afleveringsdato 

 _________________  30/01-2015 
Kevin Larsen  

    Antal anslag / normalsider 

   170.467 (med mellemrum) / 80  

   inkl. indholdsfortegnelsen 

 

    Vejleder 

   Anders Lützhøft



Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man vælge? 

Kevin Larsen 

 

 

Executive summary 

 

Every year a lot of new enterprises are established. Before founding a business there’s a lot of different 

rules the entrepreneur must take into consideration. To make a sound decision the entrepreneur need 

information about the different types of company one can choose, e.g. which company-law and tax-law 

that applies to each type of company.  In practice this is not always the case and the choice might not be 

the correct one for the entrepreneur. 

 

This thesis will focus on 2 specific types of companies – proprietorship and private limited companies. If the 

choice is proprietorship the entrepreneur is only expected to follow a very limited set of business law which 

is not very comprehensive. In a proprietorship there is no requirement for management structure or 

starting capital. Because of this, the owner of the proprietorship is personal liable for the creditors in the 

company and this is one of the more characteristic traits of proprietorship.  

 

The proprietorship is not an independent tax subject. The taxable income is subject for taxation on the 

owners’ tax return. Generally the owner will be taxed according to “personskatteloven”. The owner can 

then choose to be taxed in supplement to “virksomhedsordningen”. “Virksomhedsordningen” gives the 

owner the possibility to divide the proprietorship’s taxable into different types of income which will give 

the opportunity for reduced tax payment and gives business interest a higher deductible than 

“personskatteloven”. Moreover, it gives the possibility to obtain a reduced tax rate for taxable business 

income by be accrued in the company and also utilize the company assets for reduce taxation to get equate 

return with another passive investment. If the proprietorship has a fiscal tax deficit the losses can be 

deducted from the owners and the owner’s spouses other incomes, and therefore utilize the losses right 

away.   

 

The other option which this thesis focuses on is private limited companies. This corporate form have more 

comprehensive legal requirement. Private limited companies are independent tax and legal entities from its 

shareholder. Companies have to be compliance with rules outlined in “selskabsloven”. To start up a private 

limited company there is a legal capital requirement. The shareholders are not personally liable and are 

only liable with the capital invested in the company. As mentioned earlier private limited companies are 

independent tax subject. The company pays 25% of their tax income. If private limited companies have a 

fiscal deficit, the losses can only be used to offset against future fiscal surpluses.  
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In 2014 the first larger legal regulation to “virksomhedsordningen” has taken effect which haven’t change 

the purpose of “virksomhedsordningen”, but has changed the ability to be used unintended. In the same 

year a new option for private limited companies has been available. With this new option it is possible to 

start a private limited company with a lot less invested starter capital.  

 

To provide a better insight in the 2 options an actual case-study will be analyzed. The case-study is based 

on a carpenter who has made a tax free conversion in 2014 from proprietorship to a private limited 

company, and is therefore relevant to the main question in this thesis.  The analysis of the corporate law 

and tax law of the case-study will reveal where the two options are similar and if one particular legal form 

has more advantages than the other.  The case-study will provide a guideline, but depending on the type of 

business and owner/shareholder the result can vary.  
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1. Indledning 

En næringsdrivende, der tager en beslutning om at stifte en virksomhed, står over for en mængde valg, som 

vedkommende i mange tilfælde ikke kender den fulde konsekvens af.  

En af de første beslutninger, der normalt tages, er virksomhedsformen, og i Danmark er der stort set ingen 

begrænsning på, hvilken virksomhedsform vedkommende kan drive sit erhvervsvirke ud fra. Det ses, på 

trods af de mange muligheder, at iværksættere alligevel vælger de mere ”kendte” virksomhedsformer – 

aktie-/anpartsselskab eller enkeltmandsvirksomhed. 1 

En google-søgning kan give iværksætteren den basale forståelse for de enkelte virksomhedsformer og 

funktionerne bag, men samtidig bliver ord som hæftelse, aftalefrihed, retssubjekt, risiko, lovregulering, 

beskatning og kapitalbehov nævnt. Iværksætteren bør sætte sig ned og nøje overveje samtlige hensyn, før 

valget af virksomhedsform bliver truffet. Dette ses sjældent i praksis.  

I praksis ses det ofte, at iværksætteren ikke har forståelsen for de muligheder, der er til rådighed, eller ikke 

har ønsket om at sætte sig ind i det, og derfor bliver beslutningen truffet ud fra andres forslag. Såfremt 

iværksætteren ikke har rådført sig med andre, kan beslutningen også træffes ud fra den virksomhedsform, 

som iværksætteren allerede har begrænset kendskab til – heraf de mest kendte i branchen.  

Når iværksætteren anvender ovenstående fremgangsmåder, er det ikke altid det optimale valg, der bliver 

truffet i forhold til det behov, som iværksætteren har. I mange tilfælde er et kapitalselskab eller en 

enkeltmandsvirksomhed det rigtige valg for iværksætteren, men før beslutningen træffes om 

virksomhedsform, bør det grundigt overvejes, hvilke ønsker og præferencer iværksætteren har i forhold til 

de regler, der anvendes i de enkelte virksomhedsformer.  

Ved nærværende afhandling vil der blive givet et overblik over de 2 mest valgte virksomhedsformer i 

Danmark. Ud fra en case-virksomhed redegøres der for fordele og ulemper med henblik på at vurdere, hvad 

det optimale valg for case-virksomheden vil være.  

                                                           
1
 Bilag 1 – virksomheder fordelt på typer for 2012 
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2. Problemformulering 

 

2.1 Problembeskrivelse 

Før skattereformen i 1987 blev vedtaget, var der en klar skattemæssig fordel ved at oprette et 

kapitalselskab i forhold til en personligt ejet virksomhed.  

Regeringen vedtog 1987-reformen, som med virkning fra samme år gennemførte tiltag, der skulle tilbyde 

beskatningsforhold for personligt ejede virksomheder på lige fod med selskabsbeskatningen. 2 I 1993 

vedtog Folketinget yderligere virksomhedsskatteloven, afsnit II, som specifikt omhandler 

kapitalafkastordningen.  

Iværksættere, som vælger at drive virksomhed i personligt regi, har nu mulighed for at vælge beskatning i 

forhold til 3 regelsæt: 

1. Beskatning i henhold til reglerne i personskatteloven. 

2. Beskatning i henhold til reglerne i virksomhedsskatteloven om virksomhedsordningen. 

3. Beskatning i henhold til reglerne i virksomhedsskatteloven om kapitalafkastordningen.  

Reformen giver mulighed for at stifte en personligt ejet virksomhed, som giver forskellige skattemæssige 

fordele, men som også stiller forskellige administrative krav.  

Kapitalafkastordningen blev vedtaget, fordi de administrative krav i virksomhedsordningen er høje, og 

mindre virksomheder har behov for et alternativ, som bibeholder mange af de samme fordele som 

virksomhedsordningen tilbyder, men er mere simpel at administrere.  

Lovforslagene fra 1987 og 1993 giver nutidens iværksættere muligheden for at stifte en personligt drevet 

virksomhed med anvendelse af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen og derved få lignende 

beskatningsforhold i forhold til stiftelse af kapitalselskab. Formålet ved denne afhandling er at skabe et 

overblik over de skattemæssige og erhvervsretlige ligheder og forskelle mellem virksomhedsordningen og 

anpartsselskab, og ud fra denne teoretiske gennemgang og efterfølgende analyse kunne afgøre fordele og 

ulemper ved valg af enten den ene eller anden, og derved også få et overblik over, hvilken løsning der vil 

være den optimale i skattemæssig øjemed. 

  

                                                           
2
 Lærebog om indkomstskat, side 54 
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2.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i problembeskrivelsen vil der i afhandlingen blive foretaget en gennemgang af relevant 

teori med efterfølgende analyse og konklusion ud fra den valgte case-virksomhed for at besvare følgende 

hovedproblemstilling:  

Er det overordnede mål med virksomhedsordningen stadig gældende - at det er et brugbart alternativ til 

et kapitalselskab? 

For at redegøre for ovenstående problemstilling er afhandlingen opdelt i delspørgsmål, som skal supplere 

besvarelsen af hovedproblemstillingen. Der bliver ligeledes anvendt delspørgsmål til udarbejdelsen af 

afhandlingen for at skabe sammenhæng mellem teoretisk forståelse (af reglerne for virksomhedsordning og 

kapitalselskab) og praktisk anvendelse. 

Følgende delspørgsmål ønskes besvaret: 

- Hvilke erhvervsretlige forhold er gældende for en enkeltmandsvirksomhed, som anvender 

virksomhedsordningen, og hvilke skattemæssige muligheder har denne virksomhed? 

- Hvordan er de erhvervsretlige regler for et kapitalselskab opbygget, og hvilke skattemæssige 

muligheder har dette selskab? 

- Hvilke afgørende forskelle er der på en virksomhed i virksomhedsordningen kontra et 

kapitalselskab? 

2.3 Afgrænsning 

Det anses for nødvendigt at foretage en afgrænsning af emnet for at indsnævre problemstillingen mest 

muligt. Afgrænsningen er valgt ud fra kriterier, så der holdes fokus på de i problemstillingen opsatte 

spørgsmål. Afgrænsningen indeholder derfor en opremsning af de forudsætninger og begrænsninger, som 

afhandlingen bygger på, og som ikke vil blive gennemgået i afhandlingen.  

Afhandlingen er afgrænset således: 

- Afhandlingen vil kun omhandle selvstændige erhvervsdrivende og selskaber med fuld skattepligt til 

Danmark.  

 

- Hvad angår personligt ejet virksomhed vælges det, at afhandlingen begrænses til at omhandle 

selvstændige erhvervsdrivende, som har en enkeltmandsvirksomhed. Afhandlingen tager derfor 
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udgangspunkt i opstart af virksomhed/selskab med én ejer. Afhandlingens delvise mål er at 

opremse ligheder og forskelle mellem de 2 muligheder for en mindre virksomhed, og derfor vil 

andre alternativer, fx personselskaber (P/S), ikke være relevante. Interessentskaber vil kun blive 

omtalt overordnet og ikke have fokus i afhandlingen.  

 

- Hvad angår kapitalselskab, afgrænses der i opgaven til at omhandle anpartsselskaber. Dette skyldes 

primært, at et aktieselskab har et minimumsindskud på t.kr. 500 kontra anpartsselskabets t.kr. 50, 

samt at der ikke er krav om en bestyrelse i anpartsselskaber i modsætning til aktieselskaber. Dette 

må menes at være relevant, når afhandlingen handler om sammenlignelighed i forhold til de 2, og 

kapitalkravet på t.kr. 500 vil derfor allerede være en faktor, hvorfor det ikke er sammenligneligt. 

Dette afgrænser også afhandlingen fra reglerne omkring C-virksomheder.3 

 

- Virksomhedsskatteloven omhandler både virksomhedsskatteloven afsnit I: virksomhedsordningen, 

og virksomhedsskatteloven afsnit II: kapitalafkastordningen. Afhandlingen afgrænses til Afsnit I, da 

kapitalafkastordningens benyttelse af konjunkturudligningskonto4 fjerner muligheden for en 

direkte sammenligning og derfor ikke er et muligt alternativ for iværksættere med begrænset 

likviditet. Virksomhedsordningen er ligeledes den mest valgte ordning af de 2, hvorfor den er mere 

relevant og interessant at analysere og foretage sammenligning med. 5 

 

- Lovgivning og øvrige regler vedrørende konkurs, dødsfald, virksomhedsomdannelse eller 

generationsskifte behandles ikke i afhandlingen.  

 

- CFC-indkomst behandles ikke i afhandlingen grundet særskilt regelsæt, og da dette ikke direkte har 

påvirkning på valget af beskatningsform. Ligeledes bliver udligningsskat ikke berørt i opgaven af 

samme forudsætning. 

 

- Folkepension, efterløn og seniornedslag vil ikke blive berørt i denne afhandling. Ligeledes vil 

pensionsopsparing ikke være omfattet, da det vurderes ikke at være relevant for afhandlingen. 

 

- Going concern forhold vil ikke blive omtalt i afhandlingen, da det vil flytte fokus fra afhandlingens 

problemstilling. Case-virksomheden bliver derfor behandlet under forudsætning af fortsat drift. 

                                                           
3
 Årsregnskabsloven § 7, stk. 1, punkt 3 

4
 Virksomhedsskatteloven § 22b 

5
 Bilag 2 – virksomhedsbeskatning i 2012  
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- Afhandlingen vil hovedsageligt have fokus på den skattemæssige side og de underliggende 

opgørelser. Lovgivningen vil kun blive gennemgået, såfremt det har direkte relevans til konklusion 

og stillingstagen omkring valget af kapitalselskaber eller enkeltmandsvirksomhed. Øvrig lovgivning 

vil ikke blive omtalt.  

 

- Der vil i afhandlingen ikke blive taget hensyn til særlig lovgivning – fx finansielle virksomheder.   

 

Det kan løbende i afhandlingen blive nødvendigt at specificere yderligere afgrænsninger, hvilket løbende vil 

blive begrundet i de afsnit, de omhandler. 

2.4 Metode 

Dette afsnit har til formål at beskrive, hvorledes undersøgelsesprocessen og dataindsamlingen er 

tilrettelagt, samt strukturen på afhandlingen. 

2.2.1 Case-virksomhed 

Valget af virksomhedsform er meget varierende i forhold til den enkelte situation. Specielt hvad angår 

netop denne problemstilling, kan der være adskillige løsninger og problemer afhængig af de faktorer, der 

bliver præsenteret. Der vil i afhandlingen blive taget udgangspunkt i en enkelt case-virksomhed og på 

baggrund af denne virksomhed findes den bedste indgangsvinkel til at håndtere problemstillingen som 

oplyst i førnævnte afsnit.6   

Case-virksomheden repræsenterer en relevant anvendelse af skattemæssig behandling for mindre 

virksomheder, og derfor anses undersøgelsen som empirisk. Der gøres dog opmærksom på, at situationen 

vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed, og valget for denne case-virksomhed er baseret på, at 

indehaveren har truffet beslutning om at foretage skattefri virksomhedsomdannelse fra 

virksomhedsordningen til anpartsselskab. Case-virksomheden har opstart i 2012 og vil derfor både 

indeholde de potentielle langsigtede konsekvenser af ændringen fra personligt ejet virksomhed til 

anpartsselskab, såvel som de kortsigtede. Konklusionen vil ikke nødvendigvis være den samme for andre 

virksomheder med lignende problemstilling. 

2.2.2 Opbygning af opgave 

Følgende afsnit omhandler den valgte metodiske tilgang, som anvendes til besvarelse af afhandlingens 

problemformulering. Figuren nedenfor illustrerer afhandlingens struktur.  

                                                           
6
 Den skinbarlige virkelighed, side 119 
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På baggrund af ovenstående problemformulering vælges en række delspørgsmål. Problemformuleringen og 

de dertil hørende delspørgsmål er styrende for afhandlingen, hvorfor afgrænsningen naturligt kommer i 

forlængelse heraf. Herefter følger teorigennemgang, som har til formål at give læseren et indblik i den 

teori, som findes relevant for besvarelsen og derfor bliver beskrevet nærmere. 7  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afsnit vil der blive foretaget empiriske analyser, Inklusiv en redegørelse af analyserne. Dette vil medføre 

dybere forståelse af de problemstillinger, der foreligger.  

Der vil på baggrund af den teoretiske gennemgang, samt de underliggende beregninger, kunne foretages 

en afslutningsvis analyse der vil vise konsekvensen af de 2 valg. Ydermere vil litteraturen, som er nævnt på 

forrige side, blive anvendt som begrebsramme til besvarelse. Formålet hermed er at kunne foretage en 

                                                           
7
 Den skinbarlige virkelighed, side 21 

Afsnittet ”Skattepligtig indkomst” vil kort beskrive 

de danske skatteforhold for en fuldt skattepligtig 

person – herunder også de almindelige regler for 

personskatteloven, som er udgangspunktet for de 

næste 2 afsnit.  

I afsnittene ”5. Virksomhedsordningen” og ”6. 

Anpartsselskab” vil relevant teori blive beskrevet i 

forbindelse med besvarelsen. I afsnittet vedrørende 

virksomhedsordningen vil der ligeledes blive 

foretaget en beregning baseret på case-

virksomheden, og ud fra forudsætningen at 

virksomhedsordningen er anvendt. Afsnittet 

vedrørende anpartsselskab vil redegøre for de 

gældende regler herom, både i skatteretlig- og 

erhvervsretlig henseende, og der foretages en 

lignende beregning som i afsnit 5. Afsnittene vil 

primært basere sig på gældende lovgivning, samt 

kvalitativ litteratur - heriblandt materialet modtaget 

i undervisningen, samt diverse artikler. I begge 

afsnit  

 

      Figur 1: afhandlingens struktur    

Kilde: egen tilvirkning 
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faglig vurdering af virksomhedsordningen og anpartsselskaber og at anvende case-virksomheden til at 

underbygge besvarelsen.  

Det findes hensigtsmæssigt at besvare problemformuleringens underspørgsmål ét for ét i form af 

delkonklusioner. Afhandlingen afsluttes med en hovedkonklusion, hvor der konkluderes i henhold til 

ovenstående problemformulering. Der vil løbende blive foretaget delkonklusioner, som vil besvare de 

enkelte underspørgsmål. I forlængelse af konklusionen vil der blive lagt op til yderligere diskussion og 

endvidere inddraget eventuelle løsningsforslag til beslutningsprocessen mellem de 2 valgmuligheder og 

kriterier der kan anvendes hertil. Dette kommer i det såkaldte perspektiveringsafsnit.  

2.2.3 Indsamling af data 

Den metodiske tilgang til løsning af afhandlingens problemstilling er baseret på teoretiske og empiriske 

undersøgelser, da der delvis anvendes interview til at afdække problemstillingen. Analysen baseres delvist 

på besvarelser i dette interview. Da det kun er indehaveren af case-virksomheden, der vil blive interviewet 

vil interviewet ikke give et retvisende billede for hele for samtlige selvstændige erhvervsdrivende. 

Interviewet spiller derfor kun en mindre rolle for at give et indblik i tankegangen for de valg indehaveren 

har truffet, og konklusion vil ikke blive draget på baggrund af dette.  

I interview anvendes kvalitative data, idet der stilles delvist åbne spørgsmål, hvor der er mulighed for at 

svare andet end ja / nej og lignende.  

Der anvendes en delvist struktureret interview-form ved interview af case-virksomhedens indehaver. 

Hermed menes, at der udarbejdes en liste med spørgsmål, som anvendes til interviewet, og at der er en 

delvis interview-guide over de emner, som indehaveren skal besvare. 8 

2.3 Kildekritik 

Afhandlingen tager udgangspunkt i lovgivning og vejledninger, som alle er kilder med høj grad af 

objektivitet og pålidelighed. Dette må anses som af betydning for afhandlingens udførsel, da objektiviteten 

medfører en høj grad af troværdighed.  

Der er i afhandlingen ligeledes anvendt mange forskellige kilder til dataindsamling. Bøgerne ”Lærebog om 

indkomstskat” og ”Skatteretten 4” er blandt de primære kilder for information omkring emnet. Bøgerne er 

skrevet i 2013, og teorien beskrevet i bøgerne må derfor antages også at være pålidelig på nuværende 

tidpunkt (i 2014). Ligeledes anvendes ”Den juridiske vejledning 2014-2” som primær kilde og må anses at 
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være af høj troværdighed. Der har været lovændringer i 2014 vedrørende virksomhedsordningen (L200) og 

iværksætterselskaber, som der også tages højde for.  

Artikler fra offentlige medier anvendes løbende i afhandlingen, men må anses som at have lav grad af 

objektivitet. Selvom kilden kan være veldokumenteret, vil forfatteren eventuelt påpege personlige 

holdninger, som giver læseren et andet synspunkt. Der tages i afhandlingen højde for betydningen af 

subjektive holdninger fra disse kilder, som kan medføre en forkert konklusion. Det er dog en vigtig faktor, at 

de anvendte kilder er troværdige. Det er lagt til grund, at forfatterne til disse artikler må anses som 

troværdige kilder, og det vurderes, at disse artikler kan anvendes som grundlag for analysen. Det 

understreges dog, at det i afhandlingen ikke altid kan vurderes, hvorvidt artiklerne er ”farvede” af 

personlige holdninger, hvorfor artiklerne kun anvendes som sekundært grundlag for afhandlingen.  

Der er foretaget interview af case-virksomhedens indehaver. Ved dette interview er der risiko for, at 

personlige erfaringer har væsentlig indflydelse på besvarelsen, som derved subjektiveres yderligere, men 

på den anden side bidrager det forhold, at dataene er subjektive. Interviewet anvendes kun som support til 

den egentlige besvarelse for at underbygge en selvstændig erhvervsdrivendes holdninger og forståelse af 

emnet.   

2.4 Målgruppe 

Det forudsættes, at den enkelte læser af afhandlingen har en vis økonomisk og virksomhedsmæssig tilgang 

til emnet. Visse begreber og terminologier, der anvendes i afhandlingen, og som efter forfatterens 

opfattelse vil være kendt af læser, vil derfor ikke blive uddybet i opgaven.  

Den primære målgruppe til afhandlingen er revisorer assistenter og øvrige, som til dagligt beskæftiger sig 

med det relevante område, og står i situationen at skulle rådgive om en lignende problemstilling.  

Afhandlingen har også til formål at fungere som inspiration for erhvervsdrivende, der står over for valget 

mellem virksomhedsordningen eller et anpartsselskab, og ønsker at udvide deres viden på området. 

Afhandlingen har dog ikke den pædagogiske udformning, som er påkrævet, såfremt en person ikke har 

kendskab til det basale inden for regnskab og økonomi, og vil derfor ikke være direkte målrettet den 

gruppe. 
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3. Præsentation af case-virksomhed 

I det følgende afsnit vil case-virksomheden, som anvendes til besvarelse af problemstillinger, blive 

præsenteret.  

Tømrermester CRN9 startede sin virksomhed i september 2012, og valgte at anvende virksomhedsformen 

enkeltmandsvirksomhed.  

CRN har tidligere arbejdet hos Pavilloner A/S, hvor han byggede pavilloner i moduler, men besluttede at 

starte sin enkeltmandsvirksomhed og i stedet fortsætte som underleverandør hos CP Pavilloner A/S 

samtidig med, at virksomheden fik andre kunder.  

CRN’s virksomhed er nu vokset til en vis størrelse, og benytter nu selv underleverandører til sine sager. CRN 

kører sin virksomhed på projektorienteret basis. Ved dette menes, at CRN modtager henvendelser fra 

potentielle kunder, hvor han afgiver tilbud. Hvis kunden accepterer, opretter CRN en sag for 

vedkommende, og hele kundens opgave bliver indeholdt i denne sag.  

CRN køber direkte ind til de forskellige sager, og der bliver derfor ikke oparbejdet et varelager af betydning. 

Restmaterialer bliver opbevaret på CRNs hjemmeadresse, men er ikke medtaget i CRNs balance, da det 

beløbsmæssigt er uden betydning.  

CRNs kundeportefølje er differentieret på baggrund af de i branchen afvekslende byggeprojekter, som 

består af alt fra private borgere, privatejede virksomheder til store virksomheder. På nuværende tidspunkt 

befinder alle kunder sig inden for de danske grænser, og CRN har på længere sigt ingen planer om at udvide 

på internationalt niveau.  

CRN har tidligere haft en ansat, men på grund af ringe kompetencer har CRN opsagt vedkommende og 

anvender i stedet underleverandører. Da CRN er alene om virksomhedens drift, består CRNs job i alt fra det 

udførende og fakturerbare arbejde til det administrative. Da bogholderifunktionen er overskuelig, har CRN 

selv valgt at klargøre sine bilag, som bliver bogført af en ekstern bogholder. Programmet, der anvendes, er 

Dymanics C5.  

Ifølge CRN går hans virksomhed glimrende, og CRN har derfor besluttet sig for at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse (til anpartsselskab) i 2014. At CRN netop har valgt en skattefri 

virksomhedsomdannelse er specielt interessant for den valgte problemstilling.  

                                                           
9
 CRN er initialerne for indehaveren af Tømrervirksomheden der anvendes som case-virksomhed i afhandlingen.  
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3.1 Om indehaveren 

CRN bor i Køge sammen med sin kæreste og sin søn på 7 år. CRN tog sin uddannelse hos EL Byg ApS og blev 

udlært i 2006.  

Før CRN blev tømrer gik han på EUC Sjælland, hvor han fik sin tømreruddannelse. CRN har ikke tidligere 

været beskæftiget i andre erhverv, og CRN har altid haft en passion for tømrerfaget.  

CRNs kæreste Carina er udlært socialrådgiver og arbejder i Næstved Kommune.  

CRN og Carina har været sammen i 2 år og går pt. med planer om at flytte til noget større end deres 

nuværende lejlighed.  

CRN er ikke medlem af folkekirken og betaler derfor ikke kirkeskat. 

3.1.1 Indehaverens øvrige skattemæssige forhold 

CRN var i 2012 ansat hos CP Pavilloner A/S og opsagde sin stilling med virkning fra 30. september 2012. CRN 

har modtaget løn i perioden 1. januar 2012 til 30. september 2012. Da CP Pavilloner har hjemsted i 

Slangerup kræver det lidt kørsel til og fra arbejde, og CRN fratrækker derfor befordringsfradrag for dette.  

Som tidligere nævnt bor CRN og hans kæreste i lejlighed. CRN ejer lejligheden 100% og betaler derfor 

ejendomsværdiskatten fuldt ud.  Ejendomsværdiskatten i 2013 er kr. 8.085. I forbindelse med lejligheden 

har CRN oprettet 2 prioritetslån. Ud over prioritetsgælden har CRN enkelte bankkonti med henholdsvis lidt 

gæld og indestående. 

CRN har fagforening og A-kasse hos Kristelig fagforening.  

I 2013 købte CRN en Ford Fiesta og solgte sin Seat Cordoba. Der blev oprettet et lån hos Santander 

Consumer Bank med en løbetid på 5 år. Der henvises til bilag 3 for CRNs samlede skattemæssige forhold, 

der ikke direkte stammer fra hans selvstændige erhvervsvirksomhed. 10 
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4. Skattepligtig indkomst 

4.1. Det danske skattesystem 

For at få en forståelse af virksomhedsordningen skal man også kende alternativet. Personskatteloven 

gennemgås kort, da virksomhedsordningen tager udgangspunkt i reglerne heri, og virksomhedsordningen 

kan ikke forklares uden kort at nævne personskatteloven. 

Det danske skattesystem tager udgangspunkt i statsskatteloven (SL). Jf. SL § 1 udregnes 

indkomstbeskatning for fysiske personer til staten efter reglerne beskrevet nærmere i SL § 4-6. 11 Herudover 

kommer øvrige love som supplement til beskatningen, hvor der blandt andet kan nævnes afskrivningsloven, 

personskatteloven, virksomhedsskatteloven, ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, 

ejendomsavancebeskatningsloven m.fl.  

Personskatteloven er den styrende lov for opgørelse af skattepligtig indkomst for personer, der er 

skattepligtige til Danmark, jf. personskatteloven § 1 (PSL). Man er skattepligtig til Danmark, hvis man 

opfylder betingelserne beskrevet i kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1. 12 

4.2. Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Reglerne i personskatteloven er som udgangspunkt gældende for al personlig beskatning. 

Personskatteloven § 2 opdeler indkomsten i personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-

indkomst. Aktieindkomst og CFC-indkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men beskattes 

individuelt og uafhængigt af den valgte beskatningsform. De ovennævnte indkomsttyper udgør samlet den 

skattepligtige indkomst til beskatning til staten og den kommune, man har bopæl i. Der kan ligeledes 

fratrækkes visse udgifter i den skattepligtige indkomst, som defineres i ligningsloven (LL). 13 Den 

skattepligtige indkomst kan derfor illustreres således: 
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 Skattelovsamling for studerende, side 603 
12

 Skattelovsamling for studerende, side 167 
13

 http://www.tax.dk/lv/personskat/A_4.htm 

      Figur 2: skattepligtig indkomst    

Kilde: egen tilvirkning 
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4.2.1 Personlig indkomst 

Personlig indkomst omfatter al indkomst, som indgår i den skattepligtig indkomst, men ikke indgår som 

kapitalindkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. Her kan der nævnes lønindkomst, indkomst hidrørende fra virksomhed 

som selvstændig erhvervsdrivende, pensionsindtægter, dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. 

Derudover kan der fratrækkes visse udgifter i den personlige indkomst, som har været anvendt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder indskud på visse privattegnede pensionsordninger og 

arbejdsmarkedsbidrag, jf. PSL § 3, stk. 2.  

Den overordnede lovhjemmel for personlig indkomst er SL § 4.  

4.2.2 Kapitalindkomst 

Kapitalindkomsten omfatter en samlet opgørelse af indtægter og udgifter, jf. PSL § 4. Er kapitalindtægterne 

større end kapitaludgifterne, er der tale om positiv kapitalindkomst. I tilfælde, hvor kapitaludgifterne er 

højere, er der tale om negativ kapitalindkomst. Kapitalindkomst har et loft og er derfor positivt afgrænset. 

Eksempler på kapitalindkomst er blandt andet renteindtægter og -udgifter, kursgevinster og -tab, 

fortjeneste ved salg af fast ejendom, såfremt den skattepligtige indgår i ejendomsavancebeskatningen, 

kapitalafkast fra selvstændig virksomhed ved brug af virksomheds- eller kapitalafkastordning eller 

værelsesudlejning.  

4.2.3 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag fremgår ikke af personskatteloven, men tager udgangspunkt i reglerne beskrevet i 

ligningsloven. Udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes i 

den skattepligtige indkomst. De mest almindelige ligningsmæssige fradrag er blandt andet: 

- Kontingent til fagforening og A-kasse 

- Befordringsgodtgørelse vedrørende kørsel til og fra arbejde 

Derudover får alle, som er aktive på arbejdsmarkedet, et beskæftigelsesfradrag, som beregnes på baggrund 

af arbejdsindkomsten inklusive arbejdsmarkedsbidrag eksklusive pensionsbetalinger. Beskæftigelsesfradrag 

udgør 6,95% i 2013 og kan maksimalt udgøre kr. 22.300. 14 

Den overordnede lovhjemmel for ligningsmæssige fradrag er SL § 6a. 
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4.3. Beregning af skat 

I Danmark er det danske skattesystem progressivt. Ved dette menes, at skatten stiger, jo højere indkomst 

den skattepligtige måtte have. Derudover er det også et proportionalt skattesystem, hvor skatten udgør en 

fast andel af indkomsten, uanset hvor lille eller stor indkomsten er.15 

Den progressive del af skattesystemet påvirker den skattepligtige, og den samlede indkomstskat består af 

flere forskellige skatter, som hver bliver aktuel, når skatteborgeren rammer en specifik grænse i 

indkomsten. Ligeledes er der indført et bundfradrag som påvirker nogle af skatterne, da der derved ikke 

skal beregnes skat af beløb under bundfradragets grænse.  

Jf. PSL § 5 opgøres indkomstskatten til staten ud fra følgende beskatning: 

 Bundskat, jf. PSL § 6, udgør 5,83% i 2013. Bundskat beregnes på baggrund af den personlige 

indkomst tillagt positiv kapitalindkomst.  

 Topskat, jf. PSL § 7, er på 15% og beregnes for personlig indkomst tillagt positiv kapitalindkomst og 

indskud på pensioner omtalt i pensionsbeskatningsloven § 16, stk. 1. 16 Beskatning beregnes kun af 

beløb over kr. 421.000 i 2013. 17 

 Udligningsskat, jf. PSL § 7a, udgør 6% og har en grænse på kr. 362.800 i 2013. 

 Sundhedsbidrag, jf. PSL § 8, udgør i 2013 6%. 

 Skat af aktieindkomst, jf. PSL § 8a, har en progressionsgrænse på kr. 48.300. Aktieindkomst under 

grænsen beskattes med 27% og indkomst udover med 42%. Beskatning heraf indgår ikke i den 

almindelige skattepligtige indkomst, og fortjeneste eller tab beregnes ud fra aktieavance- 

beskatningsloven.  

 Skat af CFC-indkomst, jf. PSL § 8b. 

 Skat svarende til kommunal indkomstskat, jf. PSL § 8c. Denne skat er reguleret af den individuelle 

kommune og har derfor ikke en fast sats.  

 Kirkeskat er ikke obligatorisk og kan fravælges ved at melde sig ud af folkekirken i Danmark. 

Kirkeskat er individuel og medregnes med forskellige satser ligesom kommunal indkomstskat.   

Som tidligere nævnt bliver der i afhandlingen ikke behandlet beskatning vedrørende, CFC-indkomst og 

udligningsskat. Aktieindkomst er kun aktuelt i afhandlingen i forbindelse med udlodning af udbytte.  

Udover ovennævnte beskatning skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, som er nævnt i 

arbejdsmarkedsbidragsloven. Arbejdsmarkedsbidrag beregnes hovedsageligt af indkomst modtaget som 
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 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/progressionen-i-indkomstskattesystemet-2013/ 
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 Der kan fratrækkes opsparing og kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrag og bortseelsesret (aldersopsparing 
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selvstændig erhvervsdrivende og lønindkomst og udgør pt. 8%. Arbejdsmarkedsbidrag er proportionalt og 

satsen bliver derfor ikke større eller mindre afhængig af indkomsten. Personlig indkomst bliver derfor 

fratrukket 8% arbejdsmarkedsbidrag og reducerer den skattepligtige indkomst tilsvarende. Ovennævnte 

skatter bliver derfor beregnet ud fra den reducerede indkomst.  

En anden konstant er det årlige personfradrag, som er kr. 42.000 i 2013 for personer over 18 år. 18 

Personfradraget indgår i beregning af skatten og bliver modregnet den faktiske skat, som beregnes ud fra 

den skattepligtige indkomst.  

Strukturen for personlig beskatning kan illustreres således.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satser i modellen ovenfor er baseret på Køge Kommune, hvor CRN, indehaver af case-virksomheden, har 

hjemsted. 

 

Sundhedsbidrag bliver udfaset gradvist frem til 2019 og medtages i bundskatten. I 2019 vil bundskatten 

derfor være 11,83% og sundsbidrag vil være 0%. 
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      Figur 3: strukturen i personskattesystemet 2013 for Køge Kommune   

Kilde: www.skm.dk 
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5. Virksomhedsordningen 

5.1. Selvstændig erhvervsdrivende 

Ud over enkeltmandsvirksomhed findes der andre former for personligt ejede virksomheder i Danmark, fx 

I/S og K/S. Enkeltmandsvirksomheden er dog den mest anvendte virksomhedsform i Danmark og er af 

denne grund også fokusset for afhandlingen og case-virksomheden. 19 

5.1.1 Definition af selvstændig erhvervsdrivende 

Enkeltmandsvirksomheden er kendetegnet ved, at der kun er 1 ejer, og denne bliver ofte benævnt en 

selvstændig erhvervsdrivende. Der er ikke nogen klar lovmæssig definition på en selvstændig 

erhvervsdrivende, men det er i stedet defineret i den juridiske vejledning. 20 Her står anført, at en 

selvstændig erhvervsdrivende kendetegnes ved, at der udøves virksomhed for egen regning og risiko med 

det formål at opnå et overskud. Såfremt der udøves virksomhed for andres regning og risiko, er der som 

udgangspunkt tale om et lønmodtagerforhold, og det kan derfor ikke klassificeres som selvstændig 

virksomhed. 

For at det kan klassificeres som en enkeltmandsvirksomhed, skal følgende forudsætninger være tilstede 

udover ovenstående: 

 Virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode.  

 Virksomheden er af et vist omfang. 

5.1.2 Stiftelse som selvstændig erhvervsdrivende 

Ved stiftelse er der ikke nogen fast procedure for, hvordan ens enkeltmandsvirksomhed træder i værk - 

driften opstartes, når erhvervsmæssig aktivitet påbegyndes. Der er som udgangspunkt ikke krav om, at 

enkeltmandsvirksomheden skal registreres nogen steder. Undtagelsen til dette er, når den selvstændige 

erhvervsdrivende enten skal drive momspligtig aktivitet og omsætningen er over t.kr. 50, være 

lønsumspligtig eller have ansatte. Ved førnævnte eksempler skal virksomheden registreres i 

Erhvervsstyrelsen for at få et CVR-nr. Ved opstart af enkeltmandsvirksomhed er der ingen kapitalkrav ved 

stiftelse.  

Der er ligeledes ikke en specifik lovmæssig definition af, hvordan man skal drive enkeltmandsvirksomhed. I 

stedet skal enkeltmandsvirksomheden overholde dele af kravene beskrevet i Lov om visse 
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 Bilag 2 – virksomhedsbeskatning i 2012  
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 Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.C.1.1.1. 
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erhvervsdrivende virksomheder (LEV), jf. LEV § 2, stk. 3. Lovens definition for en enkeltmandsvirksomhed er 

derfor begrænset og vedrører hovedsalig virksomhedens navn og prokuraforhold, jf. LEV §§ 6 og 7.  

Ud over forholdene beskrevet i LEV skal enkeltmandsvirksomheden overholde reglerne defineret i den 

almindelige erhvervsretlige lovgivning, som fx bogførings- og aftaleloven. En selvstændig erhvervsdrivende, 

er, jf. bogføringslovens § 1, stk. 1, omfattet af bogføringslovens bestemmelser, og en erhvervsdrivende, 

med hjemsted i Danmark, skal derfor opretholde et bogholderi. Bogholderiet skal overholde kravene 

beskrevet i bogføringsloven, hvor man blandt andet skal have mulighed for at følge transaktionssporet fra 

vugge-til-grav og grav-til-vugge, samt have regnskabsmaterialet til rådighed i minimum 5 år. 21 

En enkeltmandsvirksomhed har, som udgangspunkt, ikke pligt til at aflægge årsrapport. Hvis indehaveren 

alligevel ønsker at få udarbejdet en årsrapport, eventuelt på forespørgsel af bank eller anden 3. part, skal 

den udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. 
22

  

5.1.3 Hæftelse 

En af de grundlæggende forskelle på kapitalselskaber og enkeltmandsvirksomheder er hæftelse. 

Indehaveren i en personligt ejet virksomhed hæfter personligt for virksomhedens gæld. Kreditorer i 

virksomheden er derfor ikke anderledes stillet end private kreditorer uden for virksomheden udover, at de 

først kan søge gælden indfriet inden for virksomhedens rammer.23 Den personlige hæftelse for 

virksomhedens gæld har en direkte sammenhæng med ovenstående afsnit - selvstændige erhvervsdrivende 

er ikke lovreguleret på samme måde som kapitalselskaber.  

Kreditorerne i enkeltmandsvirksomheden har meget begrænset mulighed for at kende økonomien i 

virksomheden, da tidligere regnskaber ikke er offentligt tilgængelige, ligesom der ikke stilles kapitalkrav ved 

opstart. Kreditorerne bliver derfor bedre stillet med, at indehaveren af enkeltmandsvirksomheden hæfter 

med sin personlige formue ud over virksomhedens aktiver. Kreditorer kan derfor også være den førnævnte 

3. part, som ønsker udarbejdelse af årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser, så den 

selvstændige erhvervsdrivende kan vise for omverdenen, at der er god soliditet i virksomheden. 

5.1.4 Mellemværende mellem virksomhed og indehaver  

Som indehaver har man ikke et lønmodtagerforhold med virksomheden. Udgiften til lønudbetaling bliver 

derfor ikke fratrukket i årets resultat, og tilbageholdelse af A-skat, AM-bidrag m.v. sker ikke. I stedet kan 

indehaveren selv indskyde og hæve likviditet i virksomheden uden skattemæssig begrænsning. Indskud og 
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hævninger kan føres direkte på egenkapitalen eller alternativt føres på en mellemregningskonto med 

indehaveren. Hævninger kan kun foretages, såfremt mellemregningskontoen kan indeholde hævningen. 

Der er dog ikke krav om mellemregningskonto for en selvstændig erhvervsdrivende. Indskud og hævninger 

har ingen påvirkning på årets resultat.  

Årets skattepligtige resultat er en summering af virksomhedens samlede indtægter minus dens 

omkostninger. Hertil kommer visse værdiforringelse af aktiver samt finansieringsindtægter og – 

omkostninger. Da hævninger og indskud ikke påvirker årets resultat, sker der ikke en direkte beskatning, 

når indehaveren foretager disse.  

5.2. Skattemæssigt forhold for selvstændig erhvervsdrivende 

5.2.1 Transparensprincippet 

Som det nævnes i afsnit 5.1.3, afskiller virksomhedens formue sig ikke fra indehaverens. Dette har også den 

betydning, at indtægter og omkostninger indgår direkte hos indehaveren.  

Drives virksomheden derfor i personligt regi, herunder enkeltmandsvirksomhed, bliver virksomhedens 

indkomst beskattet hos virksomhedens indehaver. Virksomhedens indkomst beskattes, i henhold til 

personskattelovens regler, som personlig indkomst på indehaverens selvangivelse. 
24

 Virksomheden bliver 

derfor ikke direkte beskattet af indkomsten og er derfor ikke et selvstændigt skattesubjekt. Da 

virksomheden ikke bliver beskattet af indkomsten, men beskatningen bliver foretaget hos virksomhedens 

indehaver, er enkeltmandsvirksomheden derfor skattemæssig transparent. Dette kaldes også 

transparensprincippet. 25 

5.2.2 Beskatning af årets resultat 

Beskatningen hos indehaveren af enkeltmandsvirksomheden kan gøres ud fra 3 forskellige 

beskatningsformer. Metoden, der anvendes her, er, at indehaveren har mulighed for at tilvælge reglerne 

om kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, som bliver valgt ved indberetning af selvangivelsen 

ved hvert indkomstår. 26 Det er muligt at ændre sit valg af beskatningsform fra det ene indkomstår til det 

næste. Beskattes man det ene år efter reglerne i virksomhedsordningen, kan man året efter vælge 

beskatning efter de almindelige regler i personskatteloven. Det er ligeledes muligt at ændre sit valg af 

beskatningsform 18 måneder efter endt indkomstår, jf. VSL § 2, stk. 2. Såfremt indehaveren ikke tager 

stilling til dette ved indberetning af selvangivelse, vælger vedkommende automatisk beskatning efter 
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reglerne beskrevet i personskatteloven, og ikke med supplement af de øvrige regler i 

virksomhedsskatteloven.  

Der er i 2012 foretaget en opgørelse over anvendelsen af de 3 beskatningsformer, som der er mulighed for 

at vælge imellem. Her kan det redegøres, at selvom der fortsat er flest der vælger beskatning efter 

personskattelovens regler, er virksomhedsordningen stadig danskerne valg af beskatningsform i forhold til 

kapitalafkastordningen. 27  

5.2.3 Beskatning ved underskud 

Selvom målet ved at drive selvstændig virksomhed hovedsageligt er at skabe et overskud, bliver det ikke 

altid sådan. Virksomhedens resultat bliver beskattet sammen med indehaverens øvrige indtægter og 

udgifter. Underskud bliver derfor behandlet på samme måde, som det ville gøre, hvis den respektive 

indkomst gav overskud i det aktuelle indkomstår. 
28

 

Underskud behandles dog forskelligt afhængig af, hvad underskuddet vedrører. 

5.2.3.1 Beskatning ved negativ personlig indkomst 

Underskuddet fra virksomheden er personlig indkomst og er ofte grunden til, at den personlige indkomst er 

negativ, da underskuddet fra virksomheden i mange tilfælde er den eneste indtægtskilde hos den 

skattepligtige. Er den personlige indkomst negativ, bliver den negative personlige indkomst først 

modregnet i den positive kapitalindkomst for indkomståret. 29 Såfremt der ikke er positiv kapitalindkomst, 

fremføres underskuddet til efterfølgende år, hvor modregning sker i positiv kapitalindkomst hos den 

skattepligtige. Restunderskuddet bliver derefter modregnet i positiv personlig indkomst. Processen 

fortsætter på denne måde, indtil underskuddet er anvendt.  

I tilfælde af, at den skattepligtige er gift, vil der ske modregning i ægtefællens personlige indkomst, før der 

sker modregning i den positive kapitalindkomst hos underskudshaveren og derefter hos ægtefællen. Et 

eventuelt resterende underskud vil blive fremført til senere indkomstår, og underskuddet vil først blive 

modregnet i positiv kapitalindkomst hos den skattepligtige og efterfølgende hos ægtefællen. Resterende 

underskud vil blive modregnet i den skattepligtiges personlige indkomst og derefter ægtefællens, jf. PSL § 

13, stk. 4. 
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5.2.3.2 Beskatning ved negativ skattepligtig indkomst 

Underskud i virksomhed kan også medføre, at der er negativ skattepligtig indkomst. Her beregnes 

skatteværdien af den negative skattepligtige indkomst, med udgangspunkt i kommuneskatten (og 

kirkeskat) og sundhedsbidraget. Den beregnede skatteværdi modregnes først og fremmest i de beregnede 

skatter for indkomståret, da bund- og topskat beregnes af den personlige indkomst og ikke af den 

skattepligtige indkomst. Der vil derfor fortsat være mulighed for beregnede skatter, selvom den 

skattepligtige indkomst er negativ, hvis den personlige indkomst er positiv. Der kan ligeledes være betalte 

aktieskatter, som beregnes separat af den skattepligtige indkomst. Skatteværdien af den negative 

skattepligtige indkomst kan også modregnes denne skat, dog kun for skatteværdien af beløb der overstiger 

grundbeløbet på kr. 48.300. 
30

 

Hvis den skattepligtige er gift, modregnes det resterende underskud i underskudshaverens ægtefælles 

skattepligtige indkomst for samme indkomstår i størst mulig omfang efter modregning af egne skatter 

nævnt ovenfor. Er den negative skattepligtige indkomst stadig ikke anvendt fuldt ud, foretages modregning 

i ægtefællens beregnede skatter.  

Uudnyttet negativ skattepligtig indkomst, som ikke kan modregnes hos ægtefællen, bliver fremført som 

fradrag i fremtidig skattepligtig indkomst, hvor processen gentages. Fremførsel sker kun, hvis det kan 

rummes i den skattepligtige indkomst. 31 

5.3. Virksomhedsordningen 

Ved ikrafttræden af personskatteloven den 1. januar 1987 blev det indført, at den skattepligtige indkomst 

for personer skulle opdeles i personlig indkomst og kapitalindkomst. Opdelingen mellem de 2 indkomster 

medførte lavere fradragsværdi for personer, herunder også for personer der drev virksomhed i personligt 

regi. Ved anvendelse af personskattelovens regler kunne virksomheder derfor ikke fradrage deres renter 

fuldt ud i virksomhedens resultat, hvorfor det blandt andet ikke var nær så attraktivt at stifte virksomhed i 

personligt regi som at stifte et kapitalselskab.  

Virksomhedsskatteordningen (nu virksomhedsordningen) blev indført ved lov nr. 144 af 19. marts 1986 om 

indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende og har virkning fra 1. januar 1987. Lovgrundlaget for 

virksomhedsordningen fremgår nu af ”lovbekendtgørelsen 2007-09-10 nr. 1075 – lov om 

indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende”. Folketinget havde flere hensigter med dette tiltag, 
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men en af hovedårsagerne var at nedsætte skatteværdien af rentefradraget for enkeltmandsvirksomheder, 

så virksomhederne igen var konkurrencedygtig over for de alternative selskabsformer.  

Overordnet har virksomhedsordningen følgende formål: 

 At der opnås fuld fradagsværdi af erhvervsmæssige renter.  

 Proportionalbeskatning af afkast for investering i egen virksomhed med det formål at sidestille 

afkastet med anden passiv investering (fx obligationer) 

 Konjunkturudligning for virksomheder der har svingende indtjeningsevne.  

 Konsolidering i virksomhed ved muligheden for at opspare overskud, som beskattes med en 

foreløbig acontoskat (25% i 2013).  

 Kan administreres ud fra en bogholderimæssig løsning. 

 Selvstændige erhvervsdrivende vil være mere selskabslignende ved anvendelse af 

virksomhedsordningen. 

 Underskud kan fratrækkes i samme forhold som ved kapitalselskab.  

 Enkel at administrere.  

Derudover blev der tilføjet yderligere 1 punkt i 1992, da arbejdsmarkedsbidrag blev aktuelt. 

Arbejdsmarkedsbidraget bliver beregnet af personlig indkomst, og derfor af overskuddet fra en 

enkeltmandsvirksomhed. Da negative renter medtages i personlig indkomst og derfor reducerer 

overskuddet i enkeltmandsvirksomheden, vil det være en fordel for indehaveren. Derudover vil det 

beregnede kapitalafkast blive fratrukket i den personlige indkomst og tillagt kapitalindkomsten, hvilket vil 

reducere arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget. 32 

5.3.1 Betingelser for anvendelse af virksomhedsordningen 

Virksomhedsordningen kan, som udgangspunkt, anvendes af alle fysiske personer, der driver selvstændig 

virksomhed og er skattepligtige til Danmark. Hvis man som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed vælger 

at benytte virksomhedsordningen, stilles der krav om, at der er en klar adskillelse mellem indehaverens 

private økonomi og virksomhedens økonomi. Opdelingen skal ske ved, at virksomheden opretter et 

bogholderi efter reglerne beskrevet i bogføringsloven. 33 

Indskud og hævninger foretaget af indehaveren skal derfor holdes adskilt fra bevægelser på 

mellemregningskontoen mellem virksomheden og indehaveren. Foretages der indskud eller hævninger af 
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anden art end kontanter, skal det særskilt oplyses, hvilke værdier det drejer sig om, og hvordan 

værdiansættelse af disse er foretaget.
 34

 

Når indehaveren af enkeltmandsvirksomheden vælger virksomhedsordningen, vælges dette for hele 

indkomståret. Det er dog muligt for selvstændige erhvervsdrivende at vælge en anden beskatningsform fra 

det ene år til det andet, jf. afsnit 5.2.2. 

Har indehaveren flere virksomheder, skal samtlige virksomheder behandles som én virksomhed. 
35

 

Nedenfor illustreres skattemæssigt resultat for flere virksomheder: 

 

 

 

 

 

5.3.2 Aktiver i virksomhedsordningen 

Det er ikke alle aktiver, som kan indgå i virksomhedsordningen. Aktier, som er omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven, og specifikke obligationer kan ikke indgå, medmindre indehaveren driver 

næring med disse.
 36

 

Aktiver, der medtages i virksomhedsordningen, skal som udgangspunkt være fuldt ud erhvervsmæssige 

aktiver. Derfor indgår blandede benyttede aktiver ikke i virksomhedsordningen. Der er dog enkelte 

undtagelser til dette, som er nævnt i VSL § 1, stk. 3. 

5.3.2.1 Blandet benyttede ejendomme 

Det er muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at medtage den erhvervsmæssige del af sin ejendom i 

virksomhedsordningen. For at medtage den erhvervsmæssige del af ejendommen, skal der være foretaget 

en fordeling af ejendomsværdien på den del af ejendommen, som anvendes i privat karakter, og den øvrige 

del. Vurderingen skal foretages ud fra vurderingsloven § 33, og det er kun omkostningerne vedrørende den 

erhvervsmæssige del af ejendommen, som kan medtages i virksomhedens resultat. Der skal ligeledes 
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 Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 3 
36

 Her kan blandt andet nævnes uforrentede indeksobligationer, uforrentede obligationer og præmieobligationer 

      Figur 4: Beskatning ved flere virksomheder 

Kilde: egen tilvirkning 



Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man vælge? 

Kevin Larsen 

 

25 | S i d e  
 

foretages en fordeling af omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelse eller forbedring af 

ejendommen på den del, der vedrører virksomheden. 
37

 

5.3.2.2 Blandet benyttede biler 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan indehaveren vælge at lade en blandet benyttet bil, indgå i 

virksomheden eller holde den udenfor. Hvis indehaveren lader den blandet benyttede bil indgå i 

virksomhedsordningen, skal indehaveren beskattes af den private kørsel efter reglerne for fri bil jf. LL § 16, 

stk. 4. 38 

Holdes bilen til gengæld uden for virksomheden, kan den selvstændige erhvervsdrivende vælge at få den 

erhvervsmæssige andel af kørslen godtgjort på følgende måde: 

 At beregne en såkaldt ”leje”, der svarer til de faktiske driftsomkostninger og afskrivninger, som er 

erhvervsrelaterede.  

 At anvende skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil.  

Uanset om den selvstændige erhvervsdrivende vælger den ene eller den anden metode, vil 

godtgørelsen/lejen skulle fratrækkes i virksomhedens indkomst. 
39

 

5.3.2.3 Blandet benyttet telefon, internet m.v. 

Ligesom med blandet benyttede biler har den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at lade blandet 

benyttet telefon, datakommunikationsforbindelse (internet) eller computer med tilbehør indgå i 

virksomhedsordningen eller holde det udenfor. Skattemæssigt bliver det behandlet ud fra dette valg.  

Indgår blandet benyttet telefon, internet eller computer med tilbehør i virksomhedsordningen, opnås der 

fuldt fradrag i virksomhedens indkomst. Den selvstændige erhvervsdrivende medregner herefter et beløb i 

virksomhedens indkomst, som svarer til privat brug. Beløbet overføres til den selvstændige 

erhvervsdrivende i hæverækkefølgen eller via mellemregningskontoen, hvis den selvstændige 

erhvervsdrivende vælger at anvende mellemregningskonto. Den private anvendelsesværdi er fastsat til kr. 

2.500 i 2013, jf. LL § 16. 

Hvis blandet benyttet telefon, internet eller computer med tilbehør holdes udenfor, kan den selvstændige 

erhvervsdrivende få godtgjort en beregnet ”leje”, der svarer til den faktiske omkostning. Den faktiske 
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omkostning vedrører både driftsomkostninger og afskrivninger. Godtgørelse hæves uden for 

hæverækkefølgen. Anvendes mellemregningskonto, kan godtgørelse bogføres på denne. 
40

 

5.3.3 Virksomhedsordningens skattemæssige begreber 

Selvom målet ved opstart af virksomhedsordningen var en beskatningsform, der skulle være nem at 

administrere, er det fortsat den mest omfattende i forhold til beskatning efter personskatteloven eller 

kapitalafkastordningen. Et af de andre mål ved virksomhedsordningen er, at beskatningen er mere 

selskabslignende, og derfor skal der ved indsendelse af selvangivelsen også oplyses omkring ændringer 

foretaget på de skattemæssige konti. De 3 skattemæssige konti, der skal opgøres, er: 

 Indskudskonto. 

 Kapitalafkastgrundlag. 

 Konto for opsparet overskud.  

Ovenstående konti bruges blandt andet til at beregne kapitalafkast, rentekorrektion samt beskatning af 

opsparet overskud.   

5.3.3.1 Indskudskonto 

Ved indtræden i virksomhedsordningen skal der opgøres en indskudskonto, jf. VSL § 3, stk. 2. 41 

Indskudskontoen opgøres første gang ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor den selvstændige 

erhvervsdrivende vælger at indtræde i virksomhedsordningen. Indskudskontoen udgør nettoværdien af 

enkeltmandsvirksomhedens aktiver og passiver, der indgår i virksomhedsordningen. 
42

 Indskudskontoen, 

ved indtræden, opgøres således: 
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 Ligningsvejledning 2014-2 afsnit C.C.5.2.5.1 

      Figur 5: Opgørelse af indskudskonto ved indtræden 

Kilde: egen tilvirkning med inspiration af plancher fra faget erhvervs- og pensionsbeskatning 
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Indskudskontoen reguleres efterfølgende ved udløbet af hvert indkomstsår, hvor beskatning efter 

virksomhedsordningens regler vælges. Ved den årlige regulering tillægges årets indskud og fratrækkes årets 

hævninger. 
43

 

Indskudskonto er et udtryk for det beløb, som den selvstændige erhvervsdrivende kan hæve skattefrit, 

uden at det udløser rentekorrektion. Når der hæves på indskudskontoen, skal dette gøres ud fra 

hæverækkefølgen, jf. VSL § 5. Her står det nævnt, at hele årets overskud, tidligere års opsparede overskud, 

kapitalafkast jf. VSL § 7 og hensat til senere hævning skal hæves først. 

Indskudskontoen kan, ved indtræden i virksomhedsordningen, være negativ. Negativ indskudskonto kan 

være et udtryk for, at der er medtaget privat gæld i opgørelsen. I sådanne tilfælde vil der blive beregnet 

rentekorrektion. Den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at få nulstillet indskudskontoen, men 

kun hvis det er muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at dokumentere, at der kun indgår 

erhvervsmæssig gæld i virksomheden.   

Indskudskontoen kan også gå fra at være positiv til at være negativ i efterfølgende indkomstår. Såfremt den 

selvstændige erhvervsdrivende hæver mere på indskudskontoen, end der står, så indskudskontoen bliver 

negativ, er dette et udtryk for, at den selvstændige erhvervsdrivende har ”lånt” i virksomheden. Dette 

medfører rentekorrektion.  

5.3.3.2 Rentekorrektion 

Rentekorrektion har til formål at sidestille de ”private lån” i egen virksomhed, som den selvstændige 

erhvervsdrivende optager, med lån, der er optaget på anden vis. Når enkeltmandsvirksomheden anvender 

virksomhedsordningen, bliver renter fratrukket i den personlige indkomst. Rentekorrektion går herefter ind 

og modvirker, at private renteudgifter ikke bliver fratrukket i den personlige indkomst, men derimod i 

kapitalindkomsten. Rentekorrektion skal beregnes i følgende situationer: 

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

 Når der i samme indkomstår er foretaget både hævning og indskud på indskudskontoen, jf. VSL § 

11, stk. 2. 

Rentekorrektionen bliver derfor tillagt den personlige indkomst og fratrukket i kapitalindkomsten hvilket 

udligner den skattemæssige fordel for de ”private renter”. 44 

                                                           
43

 Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 6 
44

 Ligningsvejledning 2014-2 afsnit C.C.5.2.5.11 



Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man vælge? 

Kevin Larsen 

 

28 | S i d e  
 

Rentekorrektion er ikke nødvendig i alle situationer, hvor der er medtaget privat gæld i 

virksomhedsordningen. Såfremt indskudskontoen fortsat er positiv, vil renterne fortsat blive fratrukket i 

den personlige indkomst. Dog vil kapitalafkastgrundlaget blive tilsvarende lavere, og på den måde medføre 

et mindre kapitalafkast – også kendt som ”den selvkontrollerende rente”. 

5.3.3.3 Mellemregningskonto 

Som nævnt tidligere er det et krav ved anvendelse af virksomhedsordningen, at den private økonomi og 

virksomhedens økonomi holdes adskilt. Det er derfor muligt at oprette en mellemregningskonto som et 

alternativ til at indskyde i virksomheden.
 45

 Indskud foretaget på mellemregningen kan skattefrit hæves 

igen og holdes udenfor hæverækkefølgen.   

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende anvender virksomhedens bankkonto til private udgifter, vil det 

derfor være muligt at udnytte den opbyggede mellemregning. Der kan kun hæves beløb på 

mellemregningskontoen svarende det positive beløb, der står bogført. Mellemregningskontoen må derfor 

ikke blive negativ. Hvis dette alligevel sker, bliver beløbet udlignet ved en overførsel efter reglerne i VSL § 5. 

Grundlaget for dette er, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke skal have muligheden for at låne i 

virksomheden, uden at der foretages rentekorrektion.  

Som hovedregel er det kun muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at indskyde kontante beløb på 

mellemregningskontoen. Undtagelsen til dette er, når der afholdes erhvervsmæssige omkostninger for 

private midler. Disse kan føres på mellemregningen. 46 Det er også muligt at føre overførsel til 

medarbejdende ægtefælle på mellemregningskontoen. Postering til dette føres i forbindelse med 

udarbejdelsen af regnskabet for indkomståret, og posteringen har virkning fra primo indkomståret.  

Ved indtræden i virksomhedsordningen kan der ikke føres indskud på mellemregningen - i stedet bliver 

disse behandlet som indskud på indskudskontoen, jf. VSL § 4a, stk. 2. 

Der må ikke beregnes renter af mellemregningskontoen.  

5.3.3.4 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Et af punkterne i virksomhedsordningen er, at investering i egen virksomhed skal sidestilles med anden 

passiv investering – som fx obligationer. Beregning af dette sker ved hjælp af kapitalafkast, som fragår i den 

personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten og derfor til en mulig lavere beskatning.  
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Kapitalafkastet bliver opgjort ved indkomstårets begyndelse ved at gange kapitalafkastgrundlaget med 

kapitalafkastsatsen. 
47

 Kapitalafkastgrundlaget opgøres med udgangspunkt i enkeltmandsvirksomhedens 

aktiver fratrukket dens gæld, jf. VSL § 8. Derudover fragår følgende beløb også i opgørelsen for 

kapitalafkastgrundlaget: 

 Beløb der er hensat til senere hævning, jf. VSL §§ 4 og 10, stk. 1. 

 Indestående på mellemregningskonto, jf. VSL § 4a. 

 Beløb, der er overført til privatøkonomien fra virksomhedsordningen, som har virkning fra årets 

begyndelse, jf. VSL § 8, stk. 1. 

Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er meget lig opgørelsen af indskudskontoen. Undtagelsen hertil er 

værdiansættelsen af fast ejendom, hvor værdiansættelsen for kapitalafkastgrundlaget som hovedregel 

bliver opgjort til den kontante anskaffelsessum. 

Såfremt kapitalafkastgrundlaget er negativt, sættes det til kr. 0.  

Kapitalafkastsatsen opgøres én gang årligt, og baseres på gennemsnittet af Danmarks Nationalbanks 

effektive obligationsrente. Gennemsnittet opgøres på baggrund af de første 6 måneder af kalenderåret af 

det relevante indkomstår. Det beregnede gennemsnit nedrundes herefter til nærmeste hele procentpoint. 

Kapitalafkastsatsen var 2% i 2013. 
48

 

 

 

 

Kapitalafkastet må ikke overstige årets skattepligtige overskud i enkeltmandsvirksomheden efter eventuel 

overførsel til medarbejdende ægtefælle.  

5.3.3.5 Konto for opsparet overskud 

Virksomhedsordningen giver den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at opspare virksomhedens 

overskud og derved udskyde en del af beskatningen til senere indkomstår. Dette medfører, at den 

selvstændige erhvervsdrivende blandt andet kan konsolidere økonomien i virksomheden og ligeledes 

foretage indkomstudjævning.  
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      Figur 6: Beregning af kapitalafkast 

Kilde: egen tilvirkning  
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Det er dog ikke muligt at udskyde beskatningen fuldstændig. Den del af årets skattepligtige overskud, som 

opspares, bliver beskattet med virksomhedsskat svarende til 25% i 2013. Når det opsparede overskud 

senere bliver hævet, bliver hele det skattepligtige overskud beskattet i den personlige indkomst, hvorefter 

den allerede betalte virksomhedsskat bliver modregnet slutskatten. 
49

 Kan den allerede betale 

virksomhedsskat ikke indeholdes i den endelige beregnede skat, bliver den overskydende del udbetalt. 

Virksomhedsskatten har blandt andet til formål at afspejle selskabsbeskatning. Virksomhedsskatten 

reduceres således også i de kommende indkomstsår gradvist frem til 2016 og efterfølgende indkomstår, 

hvor virksomhedsskatten er 22%. 
50

 

Nedenfor illustreres en indkomstopgørelse med opsparet overskud: 

 

 

 

 

 

 

Årets overskud inklusiv beregnet virksomhedsskat kan kun opspares i de situationer, hvor årets 

skattepligtige resultat er større end årets hævninger i henhold til hæverækkefølgen.  

Opsparet overskud kan ikke, i modsætning til kapitalafkastordningen, sættes ind på en fysisk konto. Konto 

for opsparet overskud er en skattemæssig opgørelse, der udarbejdes i forbindelse med anvendelse af 

virksomhedsordningens regelsæt.  

5.3.3.6 Hensat til senere faktisk hævning 

Opsparet overskud giver mulighed for at udskyde beskatning, når det er en fordel, fx når årets 

skattepligtige resultat er højere end topskattegrænsen. Beløbet der bliver beskattet i den personlig 

indkomst, svarende til topskattegrænsen, skal derfor kunne indeholdes i indkomstårets hævninger. Har den 

selvstændige erhvervsdrivende ikke ”hævet nok” i indkomstsåret, gøres dette ved at foretage en 

hensættelse til senere faktisk hævning. Det er ligeledes muligt at optimere indkomsten, såfremt årets 
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 Lov om ændring af selskabsskatteloven 792 af 28. juni 2013, § 1 

Figur 7: indkomstopgørelse 

Kilde: egen tilvirkning  
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skattepligtige resultat er under topskattegrænsen, og ikke har hævet tilsvarende. Her vil der også opstå en 

hensættelse til senere hævning.  

Hensat til senere hævning er en mulighed for, at den selvstændige erhvervsdrivende efter indkomstårets 

udløb kan vælge at hæve yderligere beløb til privatøkonomien med beskatning i afsluttede indkomstsår. 

Beløbet anses derfor for hævet i det afsluttede indkomstår, og beløbet indgår i efterfølgende år i 

hæverækkefølgen som en skattefri overførsel. 51 

Hensat til senere hævning kan også ske, hvis de tvungne overførsler i hæverækkefølgen overstiger årets 

overførsler. Det er i sådan et tilfælde nødvendigt at afsætte hævninger til senere faktisk hævning, til 

dækning af de tvungne overførsler.  

5.3.4 Hæverækkefølge og den udvidede hæverækkefølge 

Som selvstændig erhvervsdrivende er det ikke muligt at være lønansat i egen virksomhed. Den 

selvstændige erhvervsdrivende foretager derfor hævning fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien. I 

virksomhedsordningen er der specifikke regler for den korrekte rækkefølge af overførsel af værdier. 

Reglerne er udarbejdet, fordi der er forskel på overførsel af virksomhedsoverskud, indskud eller beløb ud 

over indskud, som alle behandles skattemæssigt forskelligt.  

Overførsel af værdier er fastsat i VSL § 5. Derudover tillægges en række overførsler, der er foretaget i 

indkomstsåret og vedrører hævninger foretaget fra virksomhed til privatøkonomi. Dette kaldes for den 

udvidede hæverækkefølge. 
52
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 Ligningsvejledning 2014-2 afsnit C.C.5.2.7.1 
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 Ligningsvejledning 2014-2 afsnit C.C.5.2.7.3 

Figur 8: Den udvidede hæverækkefølge 

Kilde: Inspireret af plancher fra faget erhvervs- og pensionsbeskatning med egen tilvirkning 
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De 8 punkter i figur 8 bliver alle behandlet skattemæssigt på forskellig vis.  

1. Refusion af erhvervsmæssige omkostninger, der afholdes privat, indgår kun i hæverækkefølgen, hvis 

omkostningen ikke er modregnet på mellemregningen. Refusion kan hæves før den almindelige 

hæverækkefølge. Refusion af erhvervsmæssige omkostninger bliver ikke beskattet og går forud for 

hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, stk. 1. 

2. Overførsel til medarbejdende ægtefælle behandles på samme måde som refusion, og kan hæves før 

den almindelige hæverækkefølge, såfremt beløbet ikke er modregnet på mellemregning. Overførsel 

til medarbejdende ægtefælle beskattes i den personlige indkomst hos ægtefællen. Beløb vedrørende 

medarbejdende ægtefælle går forud for hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, stk. 1. 

3.  Beløb, der anvendes til betaling af virksomhedsskat for indkomståret, kan overføres fra 

virksomheden til den selvstændige erhvervsdrivende skattefrit. Beløb er ikke omfattet af den 

normale hæverækkefølge og går ligeledes forud for hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, stk. 1.  

4. Hensættelser til senere faktisk hævning går også forud for den almindelige hæverækkefølge, jf. VSL § 

5, stk. 1, og kan hæves skattefrit ud af virksomheden. Overførsel af dette skal fysisk ske inden fristen 

for selvangivelsen af indkomståret, hvilket er 6 måneder efter afslutning. Beløbet hæves skattefrit, da 

beskatning allerede har fundet sted i afsluttende indkomstsår.  

5. Beløb, der er overført fra årets overskud, bliver opdelt i 2 beløb. Først bliver kapitalafkastet opgjort, 

som bliver beskattet hos den selvstændige erhvervsdrivende som kapitalindkomst. Beskatning af 

dette bliver altid foretaget i kapitalindkomsten, medmindre reglerne i VSL § 23a anvendes, og 

beskatning vil være i personlig indkomst. Reglen i VSL § 23a har til formål, at selvstændige 

erhvervsdrivende med lave indkomster fortsat kan lade kapitalafkastet beskatte i personlig indkomst 

for at kunne rumme pensionsfradrag vedrørende fx indskud på ratepension. 53 Grundbeløbet, der 

kan beskattes i personlig indkomst, er kr. 46.000 i 2013, og har været uændret siden 2009. 

6. Efter opgørelse af kapitalafkast bliver beløb fra det resterende overskud hævet. Beskatning heraf 

foretages i personlig indkomst.  

7. Opsparet overskud hæves efter årets overskud. Beskatning af opsparet overskud inklusiv tidligere 

beskattet virksomhedsskat er personlig indkomst. 

8. Til sidst hæves der på indskudskontoen, hvis årets hævninger ikke kan indeholdes i ovenstående 

punkter. Hævning på indskudskontoen beskattes ikke. Hæves der mere, end der er indestående på 

indskudskontoen, og den bliver negativ, er der tale om et såkaldt ”lån” i egen virksomhed. Dette 

medfører rentekorrektion, som er uddybet i afsnit 5.3.3.2.  
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5.3.4.1 Den ”relevante” hævning 

Det skattemæssige overskud, der kan opspares i virksomheden og derfor beskattes med virksomhedsskat, 

er forskellen mellem årets relevante hævninger og årets overskud. Det forudsættes derfor, at den relevante 

hævning opgøres.  

 

 

 

 

 

Det er muligt at foretage en afstemning af virksomhedsordningen ved at sammenholde summen af ”årets 

samlede overførsler, 1-3” med ”den udvidende hæverækkefølge, nr. 1-8” 

5.3.5 Beskatning og overskudsfordeling af årets skattepligtige resultat 

I de 2 foregående afsnit er der redegjort for de skattemæssige begreber i virksomhedsordningen, samt 

opgørelse af hævninger, og i hvilken rækkefølge hævninger skal foretages. Disse faktorer har indflydelse på, 

hvordan beskatningen skal ske for indkomståret.  

Enkeltmandsvirksomhedens skattepligtige resultat opgøres efter Skattelovgivningens almindelige regler, jf. 

VSL § 6, stk. 1. 
54

 Supplement til dette er anført i VSL § 6, stk. 2 og 3, som vedrører renteperiodisering
55

 og 

leasingbiler.  

Det skattepligtige resultat opgøres ud fra enkeltmandsvirksomhedens regnskabsmæssige resultat med 

skattemæssige korrektioner. Såfremt enkeltmandsvirksomhedens resultat allerede er opgjort efter 

skattemæssige principper, er korrektion ikke nødvendig.  

Enkeltmandsvirksomhedens skattemæssige resultat bliver fordelt på personlig indkomst, kapitalindkomst 

og eventuelt også på virksomhedsindkomst. Beskatning af personlig indkomst og kapitalindkomst foretages 

ud fra personskatteloven, som er uddybet i punkt 4.2.1 og 4.2.2. Virksomhedsindkomsten beskattes med en 

foreløbig virksomhedskat på 25% i 2013. 56 
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 Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 2 

Figur 9: Den ”relevante” hævning 

Kilde: Inspireret af plancher fra faget erhvervs- og pensionsbeskatning med egen tilvirkning 
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Hævninger har en afgørende faktor for, hvor meget der kan opspares af overskuddet. 

Virksomhedsindkomst kan derfor opgøres således: 
57

 

 

 

For at opgøre det skattepligtige overskud og overskudsdisponering anvendes ”kassesystemet”. I 

forklaringsøjemed er der tilknyttet et taleksempel, hvor der ikke hæves mere end 

enkeltmandsvirksomhedens skattemæssige resultat.  
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 Lærebog om indkomstskat, side 230 

Figur 11: Overskudsdisponering med eksempel 

Kilde: Inspireret af plancher fra faget ”erhvervs- og pensionsbeskatning”, cand. merc. aud. studiet år 2014 med egen tilvirkning 

Figur 10: Beregning af virksomhedsindkomst 

Kilde: Egen tilvirkning 
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I overskudsdisponering på forrige side bliver der redegjort for beskatningen i henholdsvis personlig 

indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. I eksemplet vil opdelingen se således ud: 

 

 

 

 

En kort redegørelse over de enkelte kasser i figur 11, og hvordan det skattemæssige overskud bliver fordelt 

via kassesystemet, foretages nedenfor: 

1. Overskud: Overskudsdisponering tager udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat korrigeret med 

de skattemæssige korrektioner. Da virksomhedsordningen tillader fradrag af renter i den personlige 

indkomst, er resultatet efter fradrag af erhvervsmæssige renter. I eksemplet udgør det skattemæssige 

resultat t.kr. 500. 

2. Kapitalafkast: Det skattemæssige resultat fordeles efterfølgende i kapitalafkast og resterende 

overskud. Kapitalafkastet i eksemplet er beregnet til t.kr. 7, som beskattes i kapitalindkomsten.  

Kapitalafkastet hæves normalt, og derved beskattes det med en lavere skattesats, men det er muligt 

at lade kapitalafkastet opspare i virksomheden. Såfremt dette vælges, vil det opsparede kapitalafkast 

blive beskattet i personlig indkomst, når beløbet hæves. 58 Hvis kapitalafkastet hæves, skal dette 

gøres senest den 30. juni i efterfølgende indkomstsår. 

3. Resterende overskud: Det resterende overskud er altid forskellen mellem det skattepligtige resultat 

og kapitalafkastet. Det resterende overskud beskattes enten som personlig indkomst eller som 

virksomhedsindkomst.  

4. Årets relevante hævninger: For at kunne opgøre det opsparede overskud, er det en fordel at kende 

årets hævninger. Årets hævninger er i eksemplet fastsat til t.kr. 400.  

5. Beregning af årets opsparede overskud: Virksomhedsindkomst udgør forskellen mellem årets 

skattepligtige resultat (t.kr. 500) og årets relevante hævninger (t.kr. 400). Virksomhedsindkomsten i 

eksemplet kan derfor ikke være højere end t.kr. 100.  
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 Den juridiske vejledning, afsnit C.C.5.2.9.6 

Figur 12: Opdeling af indkomst, eksempel  

Kilde: Egen tilvirkning 
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6. Virksomhedsindkomst: Beregning af virksomhedsindkomst tillagt indkomstsårets givne 

virksomhedsskat, som i 2013 er 25%, udgør årets opsparede overskud. I eksemplet udgør det 

opsparede overskud t.kr. 133. 
59

 

7. Personlig indkomst: Den resterende del af overskuddet, som ikke kan overføres til 

virksomhedsindkomst, beskattes som personlig indkomst, svarende til t.kr. 360 i eksemplet. 

8. Opsparet overskud: Opsparet overskud opgøres som virksomhedsindkomst fratrukket 

virksomhedsskatten. Beløbet svarer til beregningen foretaget i punkt nr. 5 og udgør t.kr. 100. 

9. Virksomhedsskat: Virksomhedsindkomsten beskattes med en foreløbig beskatning, som i 2013 udgør 

25%. Beløb, der opspares i virksomheden, kan senere hæves og beskattes i personlig indkomst, hvor 

den betalte virksomhedsskat modregnes. Virksomhedsskatten er derfor t.kr. 33 i eksemplet. 

Som tidligere nævnt i afsnit 5.3.4.1 er det muligt at foretage en afstemning af, om overskudsfordelingen er 

foretaget korrekt. Dette udføres ved at sammenholde summen af ”årets samlede overførsler” med ”den 

udvidede hæverækkefølge”.  

 

 

 

 

I figur 12 kan det konstateres, at årets samlede overførsler stemmer overens med den udvidede 

hæverækkefølge.  

Ovenstående eksempel er maksimeret ud fra, hvor meget det er muligt at opspare i virksomheden og 

derved udskyde beskatningen mest muligt. Afhængig af om den selvstændige erhvervsdrivende har anden 

indkomst ud over enkeltmandsvirksomheden, vil det være muligt at lade resultatet af virksomheden 

beskatte som personlig indkomst og udnytte topskattegrænsen, som i 2013 er t.kr 421. 60 Såfremt den 

selvstændige erhvervsdrivende vælger at optimere indkomsten i forhold til topskat, og årets relevante 

hævninger er under topskattegrænsen, vil forskellen kunne hensættes til senere faktisk hævning.  
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 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-
2013/ 

Figur 13: Kontrol af overskudsdisponering 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5.3.5.1 Særligt vedrørende underskud i virksomhedsordningen 

I afsnit 5.2.3 er det beskrevet, hvordan underskud behandles, hvis den selvstændige erhvervsdrivende ikke 

anvender virksomhedsordningen. Når den selvstændige erhvervsdrivende anvender 

virksomhedsordningen, behandles underskud efter reglerne fastsat i VSL § 13.  

I VSL § 13 står det nævnt, at underskud fra enkeltmandsvirksomheden først og fremmest skal modregnes i 

tidligere års opsparede overskud. 
61 Det opsparede overskud, der kan indeholde indkomstårets underskud, 

skal medtages i den selvstændige erhvervsdrivendes årsopgørelse inklusive den tidligere beskattede 

virksomhedsskat. Virksomhedsskatten bliver fratrukket den selvstændige erhvervsdrivendes slutskat. 

Underskud, der bliver modregnet i opsparet overskud, bliver først modregnet i opsparet overskud, der er 

ældst og derefter frem, også kendt som FIFO-princippet.  

Kan underskuddet ikke indeholdes i opsparet overskud, indgår underskuddet direkte i den skattepligtige 

indkomst hos den selvstændige erhvervsdrivende. Underskuddet fratrækkes i positiv kapitalindkomst, og 

dernæst i den personlige indkomst.
 62 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende er gift ved indkomstårets udløb, vil der ske modregning i 

kapitalindkomsten med den samlede værdi af ægteparrets positive kapitalindkomst, og dernæst 

modregning i personlig indkomst. Underskudsmodregning kan derfor medføre, at kapitalindkomsten eller 

den skattepligtige indkomst er negativ og behandles efter personskattelovens regler beskrevet tidligere.  

5.3.6 L 200 og påvirkning heraf 

Den 11. juni 2014 blev der fremsat et indgreb vedrørende virksomhedsordningen, som blev behandlet og 

vedtaget den 9. september 2014 – Lov nr. 992 af 16-09-2014. 63 

Lovforslaget har ikke til formål at ændre den grundlæggende struktur i virksomhedsordningen, men 

derimod at sikre, at virksomhedsordningen ikke udnyttes af selvstændige erhvervsdrivende til at anvende 

midler, som er lavere beskattet, til privatforbrug og privat gæld. Oprindeligt har virksomhedsordningen 

enkelte ”huller”, som er blevet udnyttet i strid med den oprindelige hensigt med virksomhedsordningen.  

Et eksempel på dette kan være, at man har oprettet et privat lån op til, at man indtræder i 

virksomhedsordningen, og kun indskyder gælden, men ikke det tilhørende provenu. Gælden, der nu er en 

del af virksomheden, indfries efterfølgende med provenuet, men i stedet for at modregne den negative 
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indskudskonto, bliver den kontante overførsel i stedet indsat på mellemregningen. Gælden, er oprettet og 

nu indfriet igen på få dage, og der beregnet ikke rentekorrektion på trods af den negative indskudskonto, 

da der ikke er renter i virksomheden. Hæverækkefølgen kan ligeledes omgås, da der er et tilgodehavende 

på mellemregningen, som kan anvendes af den selvstændige erhvervsdrivende.  
64

  

Et andet eksempel på utilsigtet brug kan være, at man indskyder en privat prioritetsgæld, med en 

renteberegning på fx 5%. Af den negative indskudskonto, der opstår ved at indskyde den private gæld, er 

der hidtil kun beregnet rentekorrektion med 2%. Udover en besparelse på 3% i kapitalindkomsten, vil den 

selvstændige erhvervsdrivende opnå færre hævninger, da betaling af renter og afdrag af prioritetsgælden 

”ligger” inde i virksomhedsordningen. Den selvstændige erhvervsdrivende opnår ligeledes en fordel, idet 

prioritetsgælden kan afvikles hurtigere, da den selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at anvende 

den udskudte skat til yderligere fradrag. Rentebesparelsen kan derfor være betydelig højere over tid. 
65

 

L 200 har korrigeret dette med effektiv virkning fra indkomståret 2014. Dette betyder, at lovforslaget ikke 

har direkte indflydelse på casen, som er anvendt i afhandlingen, men er relevant i forhold til afhandlingens 

problemstilling om, hvorvidt virksomhedsordningen er et brugbart alternativ til et selskab.  

Nedenfor gives en kort redegørelse for L 200’s overordnede elementer.  

5.3.6.1 Begrænsning af opsparet overskud 

Det har tidligere været muligt at opspare overskud og derved anvende den ekstra tilgængelige likviditet, 

selvom indskudskontoen har været negativ. L 200 begrænser muligheden for at opspare i virksomheden og 

giver kun mulighed for at opspare i virksomheden, når indskudskontoen er nul eller over. Indgrebet har til 

intention at sikre, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke indskyder privat gæld i virksomhedsordningen 

med henblik på højere rentefradrag eller at anvende virksomhedens likviditet til at afdrage på den private 

gæld. Ved at afdrage på privat gæld, der er medtaget i virksomhedsordningen, vil den selvstændige 

erhvervsdrivende forbigå hævning i indkomståret og fremtidige indkomstår, og den relevante hævning vil 

derfor være mindre. Op til 2014 har opsparet overskud være muligt med negativ indskudskonto, og man 

har med fordel kunnet opspare mere i virksomheden, da afdragene ikke blev medtaget i årets hævninger.  

Måling af indskudskonto sker både primo og ultimo i indkomstsåret. Selvom man i indkomståret foretager 

overskudsdisponering, som udligner den negative indskudskonto primo, er det fortsat ikke muligt at 

opspare det resterende overskud. Fx hvis den negative indskudskonto er t.kr. -100, og overskuddet for 
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indkomstsåret er t.kr. 1.500, vil det ikke være muligt at opspare t.kr. 1.400 på grund af den negative 

indskudskonto primo. 

Indskudskonto kan, ved indtræden i virksomhedsordningen, være negativ. Den selvstændige 

erhvervsdrivende kan anmode SKAT om at få nulstillet indskudskonto. Betingelse herfor kræver, at den 

selvstændige erhvervsdrivende kan dokumentere, at gælden, der indgår i opgørelsen af indskudskontoen, 

er erhvervsmæssig. 66 Nulstilling kan derfor fortsat ske for erhvervsmæssig gæld, selvom der også indgår 

privat gæld. Nulstilling foretages for den erhvervsmæssige del af indskudskontoen, hvorefter den private 

del af gælden medtages.  

 

 

 

 

 

 

 

I ovenstående eksempel ses det, at den erhvervsmæssige del af gælden først opgøres og derefter nulstilles. 

Herefter medtages der t.kr. 700, som udgør den negative indskudskonto.  

Ud over betingelserne anført i VSL § 3, stk. 5, er det ligeledes en betingelse for ekstraordinær nulstilling af 

indskudskonto, at der er opnået tilladelse fra SKAT. Ansøgning herom skal være SKAT i hænde senest den 

31. marts 2015. Hvis der opnås ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, har tilladelsen virkning fra og 

med begyndelsen af indkomståret 2014.  

Det er muligt at foretage selvangivelsesomvalg for indkomståret 2013, som alene er en mulighed for 

reparation af negativ indskudskonto. Betingelser, fordele og muligheder uddybes nærmere i bilag 12. 67 

5.3.6.2 Tillæg til rentekorrektionssats 

Som det ses i figur 14, er det stadig muligt at medtage privat gæld på indskudskontoen. For at forsøge at 

eliminere den skattemæssige besparelse, der fortsat vil være ved at medtage privat gæld i 

virksomhedsordningen, er rentekorrektionen effektivt forhøjet med 3-procent point. Rentekorrektionen er 

derfor i 2014 5% i forhold til 2% i 2013. Rentekorrektion har tidligere kun kunne beregnes op til 

virksomhedens nettorenter tillagt kurstab, fratrukket kursgevinster. L 200 beregner rentekorrektion, 

uafhængigt af om der er renter, der kan foretages modregning i.  
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 Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 5 
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 Bilag 12 – selvangivelsesomvalg for indkomståret 2013 

Figur 14: Eksempel på nulstilling af indskudskonto 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5.3.6.3 Sikkerhedsstillelse uden for virksomhedsordningen 

Aktiver har hidtil godt kunne stilles til sikkerhed for gæld, som holdes uden for virksomhedsordningen. Fx 

kan en ejendom, som indgår i virksomhedsordningen, anvendes til sikkerhedsstillelse for anden privat gæld, 

såsom en kassekredit. L 200 indeholder regel om, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover 

stilles til sikkerhed for gæld, der holdes uden for virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for 

hævet af den selvstændige erhvervsdrivende. Beløbet, der anses for hævet, er enten det laveste af gældens 

kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni 2014. Ændringen har til formål at sikre, at den 

selvstændige erhvervsdrivende ikke forbigår hæverækkefølgen, og der bliver overført værdier, uden at der 

sker endelig beskatning. 
68

 Beløbet der anses for hævet foretages udenom hæverækkefølgen, og der 

foretages derfor fiktiv beskatning af dette i den personlige indkomst. Beskatning heraf foretages, uanset 

om der er overskud i virksomheden eller ej.  

 

L 200 er gældende fra den 11. juni 2014. Hvis en selvstændig erhvervsdrivende på dette tidspunkt allerede 

har stillet sikkerhed med aktiver, der indgår i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, vil den selvstændige erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke have mulighed for at 

opspare i virksomhedsordningen. For at selvstændige erhvervsdrivende skal have mulighed for at forbedre 

dette forhold, er der i L 200 vedtaget nogle overgangsregler, som kan give mulighed for fortsat at opspare i 

virksomheden. (dette er beskrevet i efterfølgende afsnit) 

 

Der er i loven medtaget undtagelser til ovenstående, hvor det er tilladt at medtage sikkerhedsstillelse med 

aktiver, der indgår i virksomhedsordningen med gæld, der holdes udenfor virksomhedsordningen. 

Undtagelserne er medtaget, for at indgrebet ikke utilsigtet skal ramme de selvstændige erhvervsdrivende, 

der har til hensigt at benytte virksomhedsordningen som den oprindeligt var tiltænkt.  

 

Det tillades fortsat, at der kan stilles sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen med 

aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, såfremt dette sker som led i sædvanlig forretningsmæssig 

øjemed. Det tillades ligeledes, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, kan stilles som sikkerhed for 

blandet benyttede ejendomme. Sikkerhedsstillelser, der er foretaget med aktiver, der indgår i 

virksomhedsordningen, kan maksimalt svare til værdien af den private del af ejendommen, uden at der skal 
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ske hævning. Betingelsen herfor er, at der er foretaget vurdering af den blandet benyttede ejendom efter 

vurderingsloven § 33. 
69

 

 

5.3.6.4 Bagatelgrænse 

For selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen pr. 11. juni 2014 og har stillet 

sikkerhed med aktiver, der indgår i virksomheden for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, eller 

har negativ indskudskonto, er det fortsat muligt at opspare overskuddet. Det fremgår af lovændringen, at 

det er muligt, så længe den selvstændige erhvervsdrivendes samlede sum af den negative indskudskonto 

og en eventuelt sikkerhedsstillelse ikke overstiger kr. 500.000. 
70

 Dette medfører også, at det skal 

kontrolleres, om der foreligger sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, hvis 

den negative indskudskonto er under kr. 500.000 pr. 11. juni 2014. Personer, der stifter selvstændig 

virksomhed efter 11. juni 2014, kan ikke anvende bagatelgrænsen. Bagatelgrænsen skal således betragtes 

som en overgangsregel. 71 Der er ingen udløbsdato for erhvervsdrivende, der indgår i overgangsordningen.  

 

 

 

 

 

 

Som det ses i ovenstående eksempel, er den samlede negative indskudskonto tillagt sikkerhedsstillelser 

med aktiver, der indgår i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, over kr. 

500.000. Udover ovenstående eksempel er der forskellige muligheder for at overskride bagatelgrænsen, 

hvilket illustreres i bilag 11. 72 Når det samlede beløb er over kr. 500.000, udarbejdes et delårsresultat pr. 

11. juni 2014. Delårsresultatet kan opgøres på 2 måder: 

 En forholdsmæssig fordeling af det samlede resultat for indkomståret 2014 

 En faktisk opgørelse af indkomsten fordelt på de 2 perioder: 

o 1. januar 2014 – 10. juni 2014 

o 11. juni 2014 – 31. december 2014 

Omkostninger, der ikke direkte kan henføres til en bestemt periode, bliver fordelt forholdsmæssigt. Den 

selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at rykke hævninger foretaget før 10. juni 2014 til perioden 
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 Lov nr. 992 af 16-09-2014, § 1, 2. punkt 
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 Lov nr. 992 af 16-09-2014, § 3, stk. 6 
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 Folketinget skatteudvalg – spørgsmål 257 af 5. december 2014 
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 Bilag 11 – eksempler på overskridelse af bagatelgrænsen 

Figur 15: Eksempel på bagatelgrænse o/500.000 

Kilde: Egen tilvirkning 
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efter. Den selvstændige erhvervsdrivende har derfor mulighed for at opspare overskuddet optimalt for 

perioden 1. januar 2014 til 10. juni 2014, hvis den selvstændige erhvervsdrivende er over bagatelgrænsen. 

5.3.6.5 Overgangsordning 

Som tidligere nævnt bliver sikkerhedsstillelser, der er stillet med aktiver, der indgår i virksomhedsordningen 

for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, fastfrosset den 10. juni 2014. Sikkerhedsstillelser af dén 

karakter anses derfor som hævet med udgangspunkt i det mindste beløb af enten gældens kursværdi eller 

sikkerhedsstillelsens størrelse til den selvstændige erhvervsdrivende. Der er i Lov nr. 992 af 16-09-2014 

mulighed for at udskyde hævningen til den 1. januar 2018, på betingelse af at der ikke sker forøgelse af 

sikkerhedsstillelsen. 
73

  

For at anvende overgangsordningen er det en betingelse, at sikkerhedsstillelsen eksisterer den 10. juni 

2014. Sikkerhedsstillelser oprettet den 11. juni 2014 og frem til 31. december 2014 kan kun indgå i 

overgangsordningen og udskyde hævningen til 1. december 2018, hvis sikkerhedsstillelsen afløser en 

sikkerhedsstillelse, som eksisterede den 10. juni 2014, og ikke overstiger den beløbsmæssige værdi af 

sikkerhedsstillelsen.  

5.3.6.6 Potentielle ”huller” i L 200  

Det kan diskuteres, hvorvidt L 200 har den ønskede effekt, der er hensigten med lovændringen – herunder 

at lukke for mulighederne for at anvende lavt beskattede midler til privat gæld og andet privatforbrug. L 

200 får konsekvens for mange selvstændige erhvervsdrivende, heriblandt også de selvstændige 

erhvervsdrivende der har anvendt virksomhedsordningen efter den oprindelige hensigt og i god tro. 74 

Spørgsmålet er derfor, om L 200 rammer de selvstændige erhvervsdrivende, der anvender reglerne om 

virksomhedsordningen, alt for bredt. Der gøres opmærksom på følgende potentielle problemstillinger i 

forbindelse med implementering af L 200, som gemmegås individuelt i efterfølgende afsnit. 

5.3.6.6.1 11. juni 2014 til 9. september 2014 

Lovforslaget blev fremlagt den 11. juni 2014, men vedtaget den 9. september 2014. Der kan derfor opstå en 

problemstilling i forhold til sikkerhedsstillelsen, da fastfrysning af sikkerhedsstillelsen foretages den 11. juni 

2014, men reelt først har effekt fra den 9. september 2014. En selvstændig erhvervsdrivende i god tro kan 

derfor være ramt af yderligere hævning, som ikke medtages i overgangsordningen, hvis hævninger er 

foretaget inden for denne periode. For at klargøre dette, anvendes et eksempel: 
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Som det ses i ovenstående eksempel, er der pr. 11. juni 2014 stillet en sikkerhedsstillelse med aktiver, der 

indgår i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, på mio. kr. 1,5. Gælden er 

pr. 11. juni 2014 mio. kr. 1,0.  Den selvstændige erhvervsdrivende hæver efter forslag af L 200 yderligere 

mio. kr. 0,3 på vedkommendes kassekredit. Pr. 9. september 2014 er gælden mio. kr. 1,3 og 

sikkerhedsstillelsen fortsat mio. kr. 1,5. L 200 tager udgangspunkt i gæld og sikkerhedsstillelse pr. 11. juni 

2014, hvorfor de mio. kr. 0,3 er en forøgelse af gælden foretaget i god tro af indehaver, dog efter at 

lovforslaget blev fremført. Der er indtil nu ikke et klart svar på den givne problemstilling, dog vil den 

selvstændige erhvervsdrivende blive anset for at have hævet mio. kr. 0,3 i indkomståret 2014, da beløbet 

her ikke indgår i overgangsordningen og derfor ikke kan udskydes til 1. januar 2018. Der kan forekomme 

situationer, hvor formålet med sikkerhedsstillelsen ikke har været at spare eller udskyde skat, og tilfælde, 

hvor det har været uklart, om sikkerhedsstillelse har været for privat gæld i lovens forstand. SKAT har 

tilkendegivet, at omgørelse bør imødekommes i sådanne situationer, forudsat at de øvrige betingelser for 

omgørelse, jf. SFL § 29, er opfyldt. 75 

5.3.6.6.2 Negativ indskudskonto efter vedtagelse af L 200 

Negativ indskudskonto er stadig en mulighed efter vedtagelsen af L 200. For at sidestille ”private lån” med 

lån optaget på anden vis bliver der i virksomhedsordningen fra indkomstsåret 2014 og frem tillagt en 

yderligere procentsats. Det er dog i L 200 gjort klart, at dette tiltag alene ikke kan medvirke til, at privat 

gæld skydes ind i virksomhedsordningen. Det er derfor heller ikke muligt at opspare i virksomheden, hvis 

indskudskontoen er negativ, og indskudskontoen sammenlagt med sikkerhedsstillelser, omtalt i afsnit 

5.3.6.4, er højere end bagatelgrænsen. Det er dog fortsat muligt at opnå en negativ indskudskonto uden at 

medtage privat gæld i virksomhedsordningen.  

Det kan eksempelvis være i forbindelse med en ejendom omfattet af ”parcelhusreglen”. Indskydes en 

ejendom, der er omfattet af ”parcelhusreglen”, i en allerede eksisterende virksomhed, som anvender 

virksomhedsordningen, vil ejendommen og gælden blive indskudt brutto. Gælden vil derfor blive indskudt 

separat i forhold til aktivet, og bliver anset som en hævning, som først bliver modregnet i tidligere års 
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 Folketinget skatteudvalg – spørgsmål 258 af 5. december 2014 

Figur 16: Eksempel på hævning mellem 11/6 og 9/9 

Kilde: Egen tilvirkning 
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opsparet overskud, og et eventuelt resterende beløb vil blive modregnet på indskudskontoen. Dette kan 

både medføre en høj beskatning i indkomståret og muligvis en negativ indskudskonto, som kan have den 

konsekvens, at der ikke kan opspares i virksomheden fremadrettet. Ydermere opstår der en konflikt, når 

udlejningen stopper, og ejendommen sælges. Den skattefrie gevinst ved salg af parcelhus kan bogføres på 

mellemregningskontoen og dermed hæves skattefrit. Eventuelt resterende/yderligere provenu betragtes 

som sædvanlig hævning og vil følge sædvanlig hæverækkefølge, og vil derfor i sidste ende fragå på 

indskudskontoen. Indskudskontoen kan således gå hen og blive negativ, og da nulstilling kun kan ske 

ekstraordinært frem til den 31. marts 2015, vil det ikke være muligt at opspare i virksomheden, hvis salget 

sker efter denne dato og er over bagatelgrænsen. Dette illustreres med et eksempel. 76 

5.3.6.6.3 ”Dobbeltbeskatning” ved sikkerhedsstillelser 

”Dobbeltbeskatning” kan ske i de tilfælde, hvor der er oprettet sikkerhedsstillelse i aktiver, der indgår i 

virksomhedsordningen, med gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Har den selvstændige mulighed 

for at indfri sikkerhedsstillelsen, inden fristen for overgangsordningen udgår den 1. januar 2018, vil beløbet 

ikke blive anset for en hævning uden for den normale hæverækkefølge. 

I så fald dette ikke er muligt, vil det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens 

størrelse blive overført til den selvstændige erhvervsdrivende. Selvom det laveste beløb af førnævnte 

muligheder bliver anset som hævet af den selvstændige erhvervsdrivende, vil gælden fortsat ikke være 

indfriet, og den selvstændige erhvervsdrivende vil fortsat have en privat gæld med sikkerhedsstillelse i 

aktiver, der indgår i virksomhedsordningen. På tidspunktet, hvor den selvstændige erhvervsdrivende ønsker 

at realisere sikkerhedsstillelsen, vil der igen være tale om en hævning, som vil blive beskattet.  

5.3.6.6.3 Overgangsordning i forhold til ”flydende” passiver 

Det er tidligere nævnt, og påpeget med eksempel, at der anvendes det laveste beløb af enten gældens 

kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse, når situationen opstår, at der er sikkerhedsstillelse med 

aktiver, der indgår i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. 77 

Overgangsordningen tillader at udskyde hævningen til 1. januar 2018. I henhold til VSL § 10, stk. 9 omfatter 

overgangsordningen ikke beløbsmæssige forhøjelser efter den 11. juni 2014, og de vil derfor blive betragtet 

som hævet i indkomståret.  

Dette kan være problematisk i forhold til kreditter med trækningsret, som fx en kassekredit. Stilles der 

sikkerhed over for en kassekredit af privat karakter med aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, vil det 

                                                           
76

 Bilag 13 – eksempel på køb og salg af ejendom omfattet af parcelhusreglen 
77

 Lov nr. 992 af 16-09-2014 § 1, 2. punkt 



Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man vælge? 

Kevin Larsen 

 

45 | S i d e  
 

ikke have skattemæssig konsekvens, før der faktisk bliver trukket på kassekreditten. Den 11. juni 2014 

anses beløbet, der faktisk er trukket på kassekreditten, som gældens kursværdi. Hvis kassekreditten pr. 11. 

juni 2014 eksempelvis er trukket med t.kr. 500, og der i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2014 

trækkes yderligere t.kr. 300, vil den selvstændige erhvervsdrivende blive anset for at have hævet t.kr. 300. 

Dette er også tilfældet, selvom den selvstændige erhvervsdrivende har trukket ovenstående beløb, mens 

kassekreditten pr. 31. december 2014 udgør t.kr. 600. Den selvstændige erhvervsdrivende bliver pålignet 

en hævning for det maksimale, der er trukket i perioden. Den selvstændige erhvervsdrivende vil i 

indkomståret 2015 også have mulighed for at få pålagt en hævning, hvis vedkommende trækker mere end 

det maksimale, der blev trukket i indkomståret 2014. Fx hvis kassekreditten i indkomståret 2015 blev 

trukket til t.kr. 1.000, vil den selvstændige erhvervsdrivende blive anset for at have hævet yderligere t.kr. 

200, som bliver tillagt til beskatning. 

I ovenstående eksempel er det gældens værdi, der er ”flydende”. Det kan ligeledes være 

sikkerhedsstillelserne, der karakteriseres som at være ”flydende”. Her kan blandt andet nævnes 

virksomhedspant, hvor problemet opstår i tilfælde af, at der tilføjes yderligere aktiver i virksomheden efter 

11. juni 2014, og sikkerhedens værdi derfor forøges. I dette eksempel anses et tilsvarende beløb som 

forøgelsen af sikkerheden for at være hævet. Et sådan tilfælde vil kun være aktuelt, hvis 

sikkerhedsstillelsens størrelse er mindre end gældens størrelse. Forøgelse af virksomhedspantet vil kun 

kunne påvirke beløb, der anses for hævet op til gældens størrelse.  For at undgå beskatning af privat gæld, 

hvor der stilles sikkerhed i form af virksomhedspant, skal der stilles en særskilt sikkerhed for gælden i 

private aktiver. Den særskilte private sikkerhedsstillelse skal udgøre en reel værdi, for at det godkendes af 

SKAT. 78 Virksomhedspantet er også undtaget, hvis virksomhedspantet er dækket af virksomhedens 

kreditorer, og kreditorerne har fortrinsret til fyldestgørelse i aktiverne. 79 

Der kan ligeledes opstå et problem, hvis den selvstændige erhvervsdrivende stiller kaution for en anden, fx 

et barn. Virksomhedspantet dækker også beløbet, som vedkommende kautionere for, og kautionen er ikke 

nødvendigvis gældende på tidspunktet, hvor L 200 træder i kraft, men bliver først gyldig senere.  

5.4 Case-virksomhed i VSO 

I tidligere afsnit er der redegjort for det danske skattesystem og mulighederne for at anvende 

virksomhedsordningen. Der er ligeledes redegjort for ændringerne i loven i forbindelse med vedtagelse af L 

200 og potentielle problemstillinger i forbindelse med lovændringen. I dette afsnit vil den relevante teori 

blive anvendt til at danne et overblik over beskatningen for Tømrermester CRN. For at danne et overblik 
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over besparelsen ved at anvende VSO kontra personskattelovens regler, vil beregningen for VSO blive 

sammenholdt med beregningen, hvis Tømrermester CRN ikke anvender reglerne for VSO.  

Der gøres opmærksom på, at vedtagelsen af L 200 ikke har direkte påvirkning på beregningen vedrørende 

Tømrermester CRN, da ændringen først træder i kraft i indkomståret 2014.  

Beregningen er foretaget med henblik på optimering af beskatningen. Opsparet overskud beregnes derfor 

først, når indkomsten når topskattegrænsen.  

5.4.1 Indtræden i virksomhedsordningen 

Tømrermester CRN stiftede sin virksomhed i 2012, men indtrådte først i virksomhedsordningen i 2013. Ved 

indtræden i virksomhedsordningen opgøres indskudskonto primo og kapitalafkastgrundlag primo 

indkomståret. 80 Beregningen baseres derfor på baggrund af Tømrermester CRNs ultimobalance for 

indkomståret 2012. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at give et konkret billede i forhold til sammenligning med kapitalselskab vælges det at bibeholde 

Tømrermester CRNs beslutning om først at indtræde i virksomhedsordningen i 2013. Ligeledes kan det 

konkluderes, at indtræden i 2012 ikke ville have haft betydelig påvirkning, da Tømrermester CRN ikke 

indskudte private aktiver eller likviditet i virksomheden. Sammenligning mellem VSO og anpartsselskab vil 

derfor have fokus på indkomståret 2013. 
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 Lærebog om indkomstskat, side 222 
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 Bilag 4 – Balance for indkomståret 2012 og 2013 for Tømrermester CRN 

Figur 17: Beregning af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag, indtræden 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Figur 18: Beregning af kapitalafkast 

Kilde: Egen tilvirkning 

5.4.2 Beregning af kapitalafkast 

Kapitalafkast beregnes ved indkomstårets begyndelse - her ganges kapitalafkastgrundlaget med 

afkastsatsen for at beregne kapitalafkastet. 
82

 

Kapitalafkastgrundlaget primo indkomståret er opgjort ovenfor, jf. figur 17 og udgør kr. 109.996. 

Kapitalafkastsatsen i indkomståret 2013 er 2 %. 
83

 

 

 

5.4.3 Konto for opsparet overskud 

For at optimere skatten i indkomståret 2013 vil det være hensigtsmæssigt at lade den del af overskuddet, 

som overstiger topskattegrænsen, blive virksomhedsbeskattet og derved opspare overskuddet. Dette er 

ikke altid muligt, men afhænger af hævningerne der er foretaget i indkomstsåret. Topskattegrænsen for 

2013 er kr. 421.000. Den personlige indkomst skal derfor være ca. kr. 421.000 efter AM-bidrag for at undgå 

at betale topskat.  
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 Virksomhedsskatteloven § 7 
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 Juridisk vejledning 2014-2, afsnit C.C.5.2.9.4 

Figur 19: Beregning af kapitalafkast 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5.4.4 Hensat til senere faktisk hævning 

Som det ses i bilag 3, er årets hævninger for Tømrermester CRN kr. 415.982 (B-skat og hævning tilsammen). 

Hertil skal tillægges private andele på kr. 2.500, og tilsammen bliver der hævet kr. 418.482 i indkomståret 

2013. Da Tømrermester CRN vælger at optimere indkomsten i forhold til topskattegrænsen, og 

hævningerne er mindre end det medtagne beløb i personlig indkomst, skal der afsættes til senere faktisk 

hævning. Der skal ligeledes tages højde for beløb, der er opsparet i virksomheden, og skatten heraf for at 

beregne hensættelse til senere hævning, samt kapitalafkastet, der fratrækkes i personlig indkomst. 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 Skatteberegning 

Virksomhedens overskud er, ved hjælp af de skattemæssige begreber i virksomhedsordningen, fordelt på 

personlig indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. Sammenlagt med Tømrermester CRNs 

øvrige skattemæssig forhold er det nu muligt at beregne den endelige skat for indkomståret ved 

anvendelse af virksomhedsordningen. 84 

Ifølge opgørelsen skal Tømrermester CRN i indkomståret 2013 betale kr. 223.256, jf. bilag 5. Hertil skal det 

bemærkes, at der er opsparet virksomhedsindkomst for kr. 204.270, hvor der i indkomståret 2013 kun 

betales virksomhedsskat på 25%. Ved hævning af opsparet overskud betales den fulde skat med fradrag af 

virksomhedsskatten, der er betalt. Skatteværdien af den manglende betalte skat ved opsparede beløb 

svarer til ca. kr. 34.300. 
85

 

Til at sammenligne besparelsen, ved at Tømrermester CRN anvender virksomhedsordningen i 2013, 

anvendes en lignende beregning, hvor der gøres brug af personskattelovens regler. 86 Jf. bilag 6 ses det, at 
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 Bilag 5 - Skatteberegning for CRN, indkomståret 2013 ved anvendelse af VSO 
85

 Beregnet på baggrund af AM-bidrag, bundskat, sundhedsbidrag, kommuneskat fratrukket allerede betalt 
virksomhedsskat  
86

 Bilag 6 - Skatteberegning for CRN, indkomståret 2013 ved anvendelse af personskattelovens regler  

Figur 20: Hensættelse til senere faktisk hævning 

Kilde: Egen tilvirkning 
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skatten for indkomstsåret 2013 er kr. 287.505 for indkomstsåret 2013. Besparelsen for året udgør ca. kr. 

64.250, som dog reduceres med ca. kr. 34.300, hvis opsparet overskud hæves i efterfølgende indkomstsår. 

Besparelsen ved at anvende virksomhedsordningen udgør derfor ca. kr. 29.950.  

Tømrermester CRN har muligheden for at hæve kr. 92.224, som er hensat til senere faktisk hævning, 

såfremt beløbet er bogføringsmæssigt overført fra virksomhedens økonomi til privatøkonomien inden 

fristen for angivelse af selvangivelsen den 30. juni 2014. Beløbet kan fx overføres til en 

mellemregningskonto. Hensat til senere faktisk hævning kan hæves skattefrit, da beløbet allerede er 

beskattet i afsluttet indkomstår. 

5.5 Delkonklusion 

Hvilke erhvervsretlige forhold er gældende for en enkeltmandsvirksomhed, som anvender 

virksomhedsordningen, og hvilke skattemæssige muligheder har denne virksomhed? 

Når en selvstændig erhvervsdrivende vælger opstart af virksomhed i personligt regi, er der ikke høje krav til 

stiftelsen. Den lovgivning, som er relevant ved opstart, vedrører hovedsageligt navn og prokuraforhold. Den 

selvstændige erhvervsdrivende skal ligeledes overholde den almindelige erhvervsretlige lovgivning, som 

giver mulighed for at tilpasse ens virksomhed efter eget ønske. Der er ingen krav om kapital ved stiftelse, 

og ligeledes skal virksomheden ikke registreres nogen steder, medmindre virksomheden skal drive 

momsmæssig/lønsumspligtig aktivitet eller have ansatte. Den selvstændige erhvervsdrivende hæfter med 

hele sin personlige formue for virksomhedens gæld og forpligtelser.  

Virksomhed drevet i personligt regi er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Beskatningen sker derfor hos den 

selvstændige erhvervsdrivende. Den selvstændige erhvervsdrivende vil derfor blive beskattet efter 

personskattelovens regler af årets skattemæssige overskud. Vedkommende har, ud over beskatning efter 

personskattelovens regler, mulighed for at vælge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen som 

alternativer. Hver af disse muligheder har fordele og ulemper, som den selvstændige erhvervsdrivende må 

gøre op i forhold til vedkommendes egen situation.   

Der træffes valg omkring beskatningsmulighederne ved indtastning af selvangivelsen. Den selvstændige 

erhvervsdrivende har mulighed for at skifte ordning ved indberetning af selvangivelsen for aktuelle 

indkomstsår. Alt afhængig af, hvilken ordning der bliver valgt, er der forskellige administrative krav der skal 

overholdes.  

Når den selvstændige erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, opnår vedkommende fordele, 

men bliver også mødt med yderligere krav i forhold til virksomheden. Virksomhedsordningen har blandt 
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andet det formål at give selvstændige erhvervsdrivende en mulighed for beskatning, der er mere 

selskabslignende.  Virksomhedsordningen giver dermed mulighed for at opnå fuld fradragsværdi for 

erhvervsmæssige renter. Der beregnes ligeledes et kapitalafkast, som har til formål at sidestille investering i 

egen virksomhed med øvrige passive investeringer. Kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst i stedet 

for personlig indkomst, og derfor til en mulig lavere skattemæssig værdi. Samtidig beregnes der ikke AM-

bidrag af kapitalafkastet. Kapitalafkastgrundlaget udarbejdes og anvendes til at beregne kapitalafkastet. 

En anden fordel ved virksomhedsordningen er, at den gør det muligt at opspare overskud i virksomheden. 

Opsparing bliver aconto beskattet med en lavere skattesats svarende til selskabsskatten og giver mulighed 

for konsolidering i virksomheden. Det bliver ligeledes muligt at konjunkturudjævne ved svingende 

indtjening. Konto for opsparet overskud opgøres en gang årligt.  

Virksomhedsordningen kan som udgangspunkt anvendes af alle fysiske personer, der driver selvstændig 

virksomhed i personligt regi. Hvis man vælger virksomhedsordningen, skal der være en klar adskillelse 

mellem den erhvervsmæssige økonomi og den private økonomi. Der er tillige betingelser om specifikke 

aktiver og benyttelse af virksomhedsordningen.  

For at virksomhedsordningen skal være selskabslignende, er der visse skattemæssige konti, der skal 

opgøres ved indberetning af selvangivelsen. Indskudskonto og kapitalafkastgrundlag skal opgøres både ved 

indtræden i virksomhedsordningen og ultimo hvert indkomstsår.  

Indskudskonto giver udtryk for det beløb, som den selvstændige erhvervsdrivende har indskudt i 

virksomheden og kan sidestilles med anpartskapital og/eller ansvarlig lånekapital. Beløbet kan derfor 

hæves skattefrit i henhold til hæverækkefølgen. Bliver indskudskontoen negativ, betragtes dette som et 

”lån” i egen virksomhed og medfører rentekorrektion.  

Ved anvendelse af virksomhedsordningen bliver det skattemæssige overskud fordelt på forskellige 

kategorier, herunder personlig indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. Da der ikke udbetales 

løn i en personligt ejet virksomhed, er der i stedet mulighed for at foretage hævninger. Hævninger kan 

enten foretages på mellemregningskontoen med indehaveren eller ved udtræk af virksomheden. Når der 

hæves i virksomheden, følger dette hæverækkefølgen. Hæverækkefølgen bestemmer, hvornår den enkelte 

hævning er skattefri, personlig indkomst eller kapitalindkomst. Hævninger har også direkte påvirkning på, 

hvor meget der kan opspares i virksomheden. Ønsker skatteyderen at blive beskattet op til 

topskattegrænsen, kan der hensættes til senere faktisk hævning. Er resultatet efter AM-bidrag højere end 

topskattegrænsen, og er årets hævninger (inklusive virksomhedsskat) under topskattegrænsen, er 

hensættelse til senere faktisk hævning aktuel. Opsparing i virksomheden vil derfor kun være for den andel 
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af det skattepligtige resultat, der er højere end topskattegrænsen, og denne andel bliver beskattet med en 

aconto virksomhedsskat i indkomståret, hvor der opspares.  

Der er i 2014 vedtaget ny lovgivning for virksomhedsordningen (L 200). Lovforslagets hovedformål er at 

sikre, at virksomhedsordningen ikke bliver benyttet utilsigtet og at midler, der er beskattet med lavere sats, 

ikke bliver anvendt til privat gæld og privatforbrug.  

L 200 medfører blandt andet, at opsparing i virksomheden kun er mulig, hvis indskudskontoen er nul eller 

højere. Det er fortsat muligt at have negativ indskudskonto og derved have ”lån” i virksomheden, som ikke 

er erhvervsrelateret. Fra 2014 og frem forhøjes rentekorrektionen effektivt med 3-procent point.  

L 200 indeholder også ændring om, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, ikke kan stilles til 

sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen. Gøres dette alligevel, betragtes et tilsvarende beløb 

som hævet. Selvom reglerne for L 200 træder i kraft i indkomståret 2014, er der en overgangsordning, som 

giver selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at udligne/foretage ændring i sikkerhedsstillelsen, inden 

hævning foretages.  

Der er i lovændringen anført en bagatelgrænse for negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse med 

aktiver, der indgår i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, på t.kr. 500. 

Det er derfor stadig muligt at opspare i virksomheden, hvis den selvstændige erhvervsdrivende holder sig 

under grænsen. 
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6. Anpartsselskab 

Aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven blev i 2010 afløst af en fælles lovgivning, lov nr. 470 af 12/6 

2009, og efterfølgende er der offentliggjort bekendtgørelser, der har direkte påvirkning på 

anpartsselskaber. Seneste bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2014 og har en række ændringer til 

selskabsloven, blandet andet nedsættelse af kapitalkravet, som har direkte indflydelse på sammenligningen 

mellem VSO og anpartsselskaber. Reglerne hertil vil i dette afsnit blive gennemgået med særlig fokus på 

opstart af anpartsselskab og det skattemæssige aspekt.  

6.1. Erhvervsretlige forhold 

Den grundlæggende idé ved et kapitalselskab er, at en eller flere personer kan gå sammen om ét selskab og 

begrænse deres hæftelse til den investerede kapital.
 87

 I modsætning til en personligt ejet virksomhed er et 

kapitalselskab et selvstændigt juridisk retssubjekt og skattesubjekt. Et anpartsselskab er derfor en 

selvstændig juridisk enhed og har derfor sin egen formuemasse, som er adskilt fra ejerens. Udgangspunktet 

er således, at ejeren med sin private formue ikke hæfter for selskabets forpligtelser, hvilket kan være en 

medvirkende faktor ved valget af virksomhedsform.  

6.1.1 Stiftelse  

For at stifte et anpartsselskab er der flere faktorer, der skal tages højde for. Et selskab oprettes af en eller 

flere stiftere, der ikke nødvendigvis behøves at være en fysisk person. Stifteren skal have rets-, handle-, 

parts- og procesevne og kan derfor også være et selskab. En stifter kan dog ikke være under 

rekonstruktionsbehandling eller konkurs. 
88

 

Ved stiftelse af kapitalselskab skal der underskrives et stiftelsesdokument, som skal indeholde selskabets 

vedtægter. I SEL §§ 26-27 fremgår yderligere informationer om, hvad der skal fremgå af 

stiftelsesdokumentet, blandet andet navn, bopæl, tegningskursen for kapitalandele, dato for retsvirkning 

og forskellige rettigheder for de enkelte stiftere.  

Erhvervsstyrelsen skal have stiftelsesdokumentet i hænde senest 2 uger efter underskrivelse af 

dokumentet. Registrering kan kun ske, hvis 25% af den samlede kapital er indbetalt til selskabet, dog 

mindst kr. 50.000. 89 
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 Selskabsloven § 33 og Lov nr. 616 af 12/06/2013 § 1, 16. punkt.  
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6.1.1.2 Vedtægter 

Vedtægter er en styrende faktor for selskabet, og kapitalejere bør overveje grundigt, hvilke regler der bør 

fastsættes. Skal der senere ændres i vedtægterne, kræver det tiltrædelse af mindst 2/3 af stemmerne, som 

er afgivet af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Ønskes der ændret 

i forhold, hvor kapitalejerne øger deres forpligtelse overfor selskabet, kræver det, at samtlige kapitalejere 

er enige herom. Der er ligeledes enkelte vedtægtsændringer, der kræver tiltrædelse af mindst 9/10 af de 

afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket uddybes yderligere i selskabsloven 

§ 107, stk. 2. Dette kan blandt andet være beslutning om kapitalejernes ret til udbytte eller udlodning af 

kapitalselskabets midler, det vil sige hovedsageligt bestemmelser der indskrænker visse kapitalejeres 

rettigheder eller forpligter kapitalejerne på anden vis.  

Som tidligere nævnt er det et krav at forme selskabets vedtægter, som skal indsendes med 

stiftelsesdokumentet. Jf. SEL § 28 skal vedtægter indeholde følgende: 90 

 Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne 

 Kapitalselskabets formål 

 Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi 

 Kapitalandelenes rettigheder 

 Kapitalselskabets ledelsesorganer 

 Indkaldelse til generalforsamling og  

 Kapitalselskabets regnskabsår 

Ovenstående er minimum for, hvad der skal indeholdes i vedtægterne. Vedtægter kan ligeledes indeholde 

øvrige krav eller regler, som selskabet skal overholde, fx inddeling af kapitalandele i kapitalklasser, jf. SEL § 

45, eller differentiering i stemmeret, jf. SEL § 46. 

6.1.2 Indskud 

Ved stiftelse skal der indskydes en selskabskapital. For anpartsselskaber skal der minimum indskydes kr. 

50.000, jf. SEL § 4 og Lov nr. 616 af 12/06/2013 § 1, 3. punkt. Kapitalkravet er for nyligt nedsat til kr. 50.000 

og er gældende for selskaber med opstart efter 1. januar 2014. 91 

Der kan enten anvendes likvide midler ved indskud af kapital i virksomheden eller apportindskud (indskud 

af andre værdier).  

Hvis muligheden vedrørende apportindskud, det vil sige andre værdier end kontanter, vælges, er der 

særlige krav, der skal overholdes, jf. SEL §§ 35-36.  Apportindskuddet skal kunne dokumenteres at have den 
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økonomiske værdi, som mindst svarer til kapitalkravet. Der bliver i forbindelse med apportindskuddet 

derfor udarbejdet en vurderingsberetning af en sagkyndig vurderingsmand.  

6.1.2.1 Kapitalandelenes rettigheder 

Kapitalandelene kan i forbindelse med udformning af vedtægterne fordeles på forskellige kategorier. Her 

kan det blandt andet bestemmes, om bestemte anparter skal have specielle rettigheder.  

Rettigheder kan indbefatte følgende: 

 Stemmerettighed for kapitalandelene 

 Skal der være særlige rettigheder forbundet med specielle kapitalandele 

Ved aktier kan man ligeledes bestemme, om det skal være ihændehaveraktier. Dette er dog ikke gældende 

for anparter. 
92

 

6.1.3 Anpartsselskabets ledelse 

I Selskabsloven § 5 er begreber som den centrale ledelse og den øverste ledelse omtalt. Disse har direkte 

påvirkning på, hvordan kapitalselskabet skal styres, både overordnet, men også på daglig basis. Ifølge 

Selskabsloven kan ledelsesformen indrettes, så der er en tostrenget ledelsesform. I sådan et tilfælde vil der 

være et tilsynsråd som det øverste ledelsesorgan og en direktion som det centrale ledelsesorgan.  

Som det ses i Selskabsloven er der ofte sammenfald mellem de 2 ledelsesorganer. Dette er aktuelt i de 

tilfælde, hvor der både forekommer en bestyrelse og en direktion, eller hvor ledelsen alene består af en 

direktion. 93 

Ledelsen i et kapitalselskab vælges i forbindelse med udformning af stiftelsesdokumentet eller på en 

generalforsamling. I forbindelse med stiftelse skal der i vedtægterne vælges ledelsesorgan for 

kapitalselskabet. I anpartsselskaber er der mulighed for at vælge mellem 3 forskellige ledelsesformer. 94 

6.1.3.1 Bestyrelse og direktion 

Et anpartsselskab kan indrettes med ledelsesmodellen, hvor der er en bestyrelse og en direktion. Denne 

model er den mest ”klassiske” i forhold til dansk selskabsret. 95 Bestyrelsen er i denne ledelsesform den 

overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen står derfor 

også for ansættelse af direktionen. Medlemmer af direktionen kan godt sidde i bestyrelsen, og der er ikke 
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samme restriktioner for anpartsselskaber som for aktieselskaber med, at flertallet af bestyrelsen skal være 

medlemmer, der ikke også er i direktionen. Dette ses ofte, at direktionen er en del af bestyrelsen, hvorfor 

der i disse situationer kan ske sammenfald mellem de 2 ledelsesorganer, som nævnt i forrige afsnit. I 

modsætning af aktieselskaber, er der ikke restriktioner mod, at direktører i anpartsselskabet kan være 

formand i bestyrelsen. 

Bestyrelsens opgaver, som en del af den overordnede- og strategiske ledelse, består blandt andet af at 

træffe beslutninger af usædvanlig, langsigtet og overordnet karakter, som ikke betragtes som en del af den 

daglige drift, og fastsætte retningslinjer for direktionen, om hvilke beføjelser direktionen har. Direktionen 

skal ud fra disse retningslinjer styre den daglige drift. Når der træffes beslutning i bestyrelsen, skal 

halvdelen eller derover være repræsenteret, medmindre andet er vedtaget i vedtægterne. Der må ikke 

tages beslutning i bestyrelsen, uden at samtlige medlemmer i bestyrelsen har så vidt muligt haft mulighed 

for at deltage i beslutningsprocessen. 96 

6.1.3.2 Direktion 

I denne ledelsesform er det direktionen, som varetager den overordnede, strategiske og daglige ledelse. 

Såfremt virksomheden er underlagt betingelserne i Selskabsloven § 140 vedrørende 

medarbejderrepræsentation, er det ikke altid muligt at vælge denne ledelsesform. Dette er dog kun 

aktuelt, hvis virksomheden har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere inden for de sidste 3 

år.  

6.1.3.3 Tilsynsråd og direktion 

I denne ledelsesform agerer direktionen i samme omfang, som hvis der kun var en direktion. Direktionen 

varetager derfor den overordnede, strategiske og daglige ledelse. Tilsynsrådet har samme kontrolfunktion 

som bestyrelsen, dog uden at have ansvaret for den overordnede ledelse i kapitalselskabet. Tilsynsrådet 

har derfor ikke ledelsesbeføjelser, selvom de opfylder samme rolle som bestyrelsen og udgør en del af 

kapitalselskabets ledelse. Medlemmer af tilsynsrådet kan af samme årsag ikke tegne eller forpligte 

selskabet. Der kan i tilsynsrådet ikke være medlemmer, der også er en del af direktionen. 97 

6.1.4 Hæftelse i anpartsselskab 

Som det også er konstateret tidligere, er hæftelsen en af de fundamentale forskelle mellem personligt 

ejede virksomheder og kapitalselskaber. Modsat personligt ejede virksomheder er der kapitalkrav ved 

stiftelse af aktie- og anpartsselskaber. For et anpartsselskab udgør kapitalkravet kr. 50.000. 
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Selskabsdeltageren indskyder således minimum kr. 50.000, hvilket svarer til den begrænsede hæftelse. 

Selskabsdeltageren kan derfor ikke hæfte for mere end det indskudte beløb. 98 Dette medfører, at 

kreditorer til selskabet ikke kan kræve deres tilgodehavende indfriet hos selskabsdeltageren.  

Da kreditorer i et kapitalselskab ikke har samme mulighed for at få indfriet deres tilgodehavender i 

kapitalejernes personlige formue, er der derfor også større krav til anpartsselskabet end til den personligt 

ejede virksomhed, samt fortsat større krav om transparens overfor offentligheden. 99 Kapitalkravet giver en 

form for sikkerhed overfor kreditorer om, at der i kapitalselskabet findes en kapital. Tabes halvdelen af 

selskabskapitalen, skal ledelsen indkalde til generalforsamling senest 6 måneder efter, at det er 

konstateret, at halvdelen af den nominelle selskabskapital er tabt. På generalforsamlingen skal den centrale 

ledelse100 redegøre for anpartsselskabets økonomiske stilling og stille forslag til, hvilke foranstaltninger der 

kan træffes for at videreføre selskabet. 101 

Den begrænsede hæftelse medfører også, at der skal være en klar adskillelse mellem selskabsdeltagerens 

og anpartsselskabets økonomi. Det er ikke altid, at dette overholdes i praksis, da selskabsdeltagerens 

anparter godt kan stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i selskabet. Ligeledes kan der stilles krav fra 

finansielle samarbejdspartnere til anpartsselskabet, at der stilles garanti i den private formue hos 

selskabsdeltageren. Dette kan gøres i form af en selvskyldnerkaution eller sikkerhed i private værdier som 

fx bolig, båd eller bil. Stiller kapitalejeren selvskyldnerkaution eller anden form for sikkerhedsstillelse 

mindskes betydningen af den begrænsede hæftelse. 

Selskabsdeltageren kan ligeledes hæfte personligt for forpligtelser, der er indgået i et kapitalselskab, som 

har et underskrevet stiftelsesdokument, men endnu ikke er registeret hos Erhvervsstyrelsen. Selskaber, der 

ikke er registreret, kan ikke erhverve rettigheder eller påtage sig forpligtelser, og ved forpligtelser påtaget i 

denne periode er hæftelsen derfor hos de selskabsdeltagere, der har indgået forpligtelsen eller har et 

medansvar herfor.  

6.1.5 Mellemværende mellem anpartsselskab og selskabsdeltager 

I et kapitalselskab skal der være klar adskillelse mellem selskabsdeltagerens og anpartsselskabets økonomi. 

Det har den konsekvens, at selskabsdeltageren ikke blot kan overføre likvider til privatøkonomien. Som 

udgangspunkt må kapitalejere ligeledes ikke optage lån i selskabet, få stillet midler til rådighed af anden art 
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eller få stillet sikkerhed overfor privat gæld. 102 Undtagelse til dette er, når 3. mand er et pengeinstitut eller 

realkreditinstitut. Her kan selskabet godt stille sikkerhed i anparterne overfor kapitalejers private gæld. 

Selskabsloven er dermed med til at sikre anpartsselskabets kreditorer og beskytte den investerede kapital 

mod utilsigtet benyttelse i en højere grad.  

Selskabsdeltagere kan godt indgå ansættelsesforhold med selskabet og via lønudbetaling hæve likviditet i 

selskabet. Udbetaling af løn er A-indkomst, og der indeholdes derfor ATP, AM-bidrag og A-skat af beløbet, 

der hæves som løn. Selskabsdeltagere har ligeledes mulighed for at udlodde udbytte fra selskabet, hvilket 

der normalt træffes afgørelse om ved generalforsamling. Det er også muligt at udlodde udbytte 

ekstraordinært, som kan gøres i løbet af året. Udbytte kan kun udloddes fra de frie reserver, som vedrører 

beløb anført som overført overskud i den godkendte årsrapport og andre reserver, der ikke er bundet i 

forhold til loven eller vedtægter. 103 

6.1.6 Krav over for offentligheden 

I modsætning til personligt ejede virksomheder stilles der krav til kapitalselskaber om, at der skal 

udarbejdes og offentliggøres en årsrapport. Der har inden for de sidste par år været fokus på, at de danske 

standarder til årsrapport i højere grad bliver sammenlignelige med internationale standarder. Der bliver 

derfor stillet mere specifikke krav til regnskabsaflæggelsen end tidligere. 104 Erhvervsstyrelsen har i 

efteråret 2014 sendt udkast til forslag om ændring af årsregnskabsloven, som har formål at lette de 

administrative byrder, implementering af EU’s nye regnskabsdirektiv og generel tilpasning af loven til 

internationale standarder. Forslaget vil lette regnskabsbyrden blandt andet ved, at reducere regnskabskrav 

for mindre virksomheder og forlænge indsendelsesfristen. 105 106 

Offentliggørelsen af årsrapporten skal ske ved indsendelse til Erhvervsstyrelsen, hvilket skal finde sted 

senest 5 måneder efter regnskabsårets afsluttelse. I 2011 blev der yderligere krav om, at indsendelse af 

årsrapport blev foretaget digitalt. 107 Den digitale indberetning, bedre kendt som XBRL, er et krav for 

samtlige selskaber fra 1. januar 2014, hvor alle regnskabsklasser er omfattet. Selskaber kan selv stå for den 

digitale indberetning, dog stilles der løbende krav om opdateret taksonomi. 108 Hvis årsrapporten ikke 
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indberettes elektronisk med nyeste taksonomi pr. 1. november 2014, bliver årsrapporten ikke accepteret af 

Erhvervsstyrelsen. 109 

6.1.6.1 Revisionspligt 

Udgangspunktet er, at alle former for kapitalselskaber, der aflægger årsrapport efter Årsregnskabslovens 

klasse B, C og D, er underlagt lovpligtig revision. 110 Det blev dog muligt for små virksomheder at fravælge 

revisionen i 2006, hvis virksomheden ikke overskred to af tre følgende betingelser:  

 En balancesum på mio. kr. 4 

 En nettoomsætning på mio. kr. 8 

 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret  

Undtagelse til revisionspligten omfatter også klasse B selskaber, hvorfor anpartsselskaber også kan 

fravælge revision. Såfremt anpartsselskabet er nysstiftet, kan revision fravælges under visse betingelser, 

hvis det fremgår i stiftelsesdokumentet, at virksomheden ikke skal revideres, og det ligeledes ikke fremgår 

af vedtægterne, at der er revisionspligt, herunder også valg af revisor. Anpartsselskabet skal ligeledes være 

opmærksom på ikke at overskride 2 af de 3 ovenstående punkter for at bibeholde fravalget. Skal revision 

fravælges på et senere tidspunkt, skal det vedtages på anpartsselskabets ordinære generalforsamling, og 

selskabets vedtægter skal ændres, så der ikke fremgår valg af revisor og revisionspligt. Det skal ligeledes 

oplyses i årsrapportens ledelsespåtegning i dét år, det besluttes, at revisionen fravælges i de kommende år. 

Ledelsen erklærer samtidig, at betingelserne for fravalg er opfyldt. 111 I kommende år skal ledelsen erkærer, 

at betingelser for at fravælge revision fortsat er opfyldt. 

6.1.7 Iværksætterselskab 

Pr. 1. januar 2014 er det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS), som er en særlig type anpartsselskab, 

der opbygger sin kapital igennem sin drift. Kapitalkravet for et iværksætterselskab kan være alt fra kr. 1 og 

op, og stiftelse kan kun ske ved kontant indbetaling. Kapitalen bliver efterfølgende opbygget ved, at der 

minimum anvendes 25 % af det årlige resultat til konsolidering, indtil selskabskapitalen og en særlig bunden 

reserve udgør kr. 50.000. Når kapitalkravet, jf. Selskabsloven § 33, stk. 1, punkt 1, rammer nedre grænse for 

almindeligt anpartsselskab, kan iværksætterselskabet omregistreres til et almindeligt anpartsselskab. 112  
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Stiftelsestidspunktet for et iværksætterselskab er det tidspunkt, hvor stiftelsesdokumentet underskrives. 

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.  

Et iværksætterselskab giver mulighed for at stifte et selskab uden at have den fornødne kapital til at stifte 

et anpartsselskab. Et iværksætterselskab har med enkelte undtagelser samme regelsæt som et 

anpartsselskab. 113 Iværksætterselskabet skal derfor overholde de ufravigelige bestemmelser anført i 

selskabsloven og de specifikke bestemmelser vedrørende iværksætterselskaber tilføjet i lov nr. 616 af 

12/06/2013. Stiftelsesdokument og vedtægter må derfor ikke være i strid med selskabslovens krav herom.  

Iværksætterselskabet skal gøre opmærksom på, at det er et iværksætterselskab ud fra selskabets navn. 

Iværksætterselskaber er derfor de eneste, der kan bruge betegnelsen ”iværksætterselskab” eller ”IVS” 

direkte i navnet.  

Det er ikke muligt at udlodde udbytte i et iværksætterselskab, før selskabskapitalen tillagt reserven til 

opbygning af selskabskapitalen udgør kr. 50.000.  

6.1.7.1 Kapitaltab i IVS 

Ved stiftelse af et iværksætterselskab skal man være opmærksom på, at reglerne vedrørende kapitaltab 

stadig er gældende. Har et IVS mistet 50 % af sin selskabskapital, skal der indenfor 6 måneder, hvor tabet er 

konstateret, afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der redegøres for iværksætterselskabets 

økonomiske stilling og forslag til foranstaltning til reetablering af kapitalen. I forbindelse med stiftelsen af 

et IVS skal der betales et gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670. Hvis et IVS stiftes med mindre end kr. 1.341, 

og selskabsdeltagerne ikke selv påtager sig denne omkostning, vil 50 % af kapitalen allerede være tabt. Hvis 

selskabsdeltagerne med sikkerhed ved, at fakturering sker inden for de første 6 måneder, kan de vælge at 

ignorere dette. Dette kan dog være en faktor, som selskabsdeltagerne bør tage med i deres overvejelser. 

Hvis selskabsdeltagerne allerede ved stiftelsen er bekendte med, at der er omkostninger til fx mobiltelefon, 

bankgebyr og software, kan selskabsdeltagerne stifte selskabet med en kapital, da det forventes, at der må 

anvendes en del af kapitalen til de omkostninger.  

Selskabsdeltagere skal ligeledes være opmærksomme på, at stiftelsesomkostninger ikke er 

fradragsberettigede i forbindelse med stiftelse af iværksætterselskabet. Det gør derfor ikke nogen forskel, 

om stiftelsesomkostningerne betales af selskabsdeltagerne eller af iværksætterselskabet skatteretligt.  

På næste side illustreres et eksempel på beregning af selskabskapital. 
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6.1.7.2 Omregistrering af IVS til ApS 

Beslutning om omregistrering træffes på generalforsamling, hvor der med stemmeflertal kan træffes 

beslutning om at ændre fra iværksætterselskab til anpartsselskab. Omregistreringen træder i kraft, når 

selskabets vedtægter er ændret, så de opfylder de sædvanlige krav for anpartsselskaber, og registrering hos 

Erhvervsstyrelsen er sket.  

Ved omregistrering ændres navnet for iværksætterselskab fra ”IVS” til ”ApS”. Der skal ved anmeldelsen til 

Erhvervsstyrelsen vedlægges generalforsamlingsprotokollat, tilrettede vedtægter, samt en erklæring fra en 

vurderingsmand om, at kapitalen er til stede på omregistreringstidspunktet. En erklæring fra en 

vurderingsmand kan i de fleste tilfælde udarbejdes af en revisor, hvorfor der vil være omkostninger 

forbundet med omregistreringen.  

6.2. Skattemæssige forhold for anpartsselskaber 

I forbindelse med valget af virksomhedsform er det ikke kun det erhvervsretlige, der er afgørende, men 

også det skattemæssige. Som nævnt i afsnit 6.1.5 er anpartsselskaber selvstændige skattesubjekter, og 

beskatning foretages derfor i anpartsselskabet og ikke hos selskabsdeltagerne. Beskatning af 

selskabsdeltageren sker først, når penge ”hæves” fra selskabet, enten i form af løn eller udbytte.  

6.2.1 Beskatning af selskabsresultat 

Den overordnede beskatning for anpartsselskaber findes i Statsskatteloven § 4-6. Yderligere grundlag for 

beskatning findes i øvrig lovgivning som fx Ligningsloven (LL), Afskrivningsloven (AL) og Kursgevinstloven 

(KGL). De mest konkrete regler for beskatning af anpartsselskaber findes i Selskabsskatteloven.  

Som udgangspunkt udgør anpartsselskabets skattepligtige resultat det regnskabsmæssige resultat før skat 

inklusive eventuelle skattemæssige korrektioner. De skattemæssige korrektioner udgør forskellene mellem 

regnskabsmæssige og skattemæssige principper. Det kan fx være omkostninger, der ikke kan fratrækkes 

skattemæssigt.  

Figur 21: Eksempel på kapital for iværksætterselskab 

Kilde: Egen tilvirkning 
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6.2.1.1 Selskabets indkomstår 

Skattepligten for anpartsselskabet indtræder på stiftelsestidspunktet. Et kapitalselskab kan regnskabs- og 

selskabsretligt stiftes, så første indkomstperiode kan være op til 18 måneder. 
114

 Herudover kan 

regnskabsår kun undtagelsesvist omlægges (fx ved koncernomstruktureringer). Efterfølgende regnskabsår 

udgør maksimalt 12 måneder.  

Der kan ved stiftelse vælges andet regnskabsår end kalenderåret – og derved også det skattemæssige 

indkomstår. Alt afhængig af hvornår indkomståret begynder, kan det bevirke, at selskabets indkomstsår er 

bagud- eller fremadforskudt. Et bagudforskudt indkomstår kendetegnes ved, at det begynder før det 

kalenderår, det indtræder i. Et fremadforskudt indkomstår kendetegnes ved, at det først begynder i det 

kalenderår, det indtræder i.  I nedenstående eksempel illustreres 2 forskellige regnskabsperioder, der 

begge vedrører kalenderåret 2013:  

 

 

 

 

Hvis indkomståret senest påbegyndes den 1. april, er det fremadforskudt, og påbegyndes det 2. april eller 

derefter, er det et bagudforskudt regnskabsår. 115 Indgår anpartsselskabet i sambeskatning, fx med et 

holdingselskab, kan der ikke vælges indkomstår, men i stedet skal indkomståret følge 

administrationsselskabet.  

6.2.1.2 Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Den skattepligtige indkomst for anpartsselskaber opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, for 

så vidt indholdet af de almindelige regler omhandler selskaber. 116 Den skattepligtige indkomst opgøres 

som udgangspunkt ved at medtage alle selskabets indtægter fratrukket alle omkostninger og af-

/nedskrivninger. Hertil medtages indkomstsårets afskrivninger og nedskrivninger/opskrivninger på 

selskabets aktiver, samt tab- og gevinst på eventuelle solgte aktiver. Dette udgør selskabets 

regnskabsmæssige resultat, som efterfølgende korrigeres efter skattemæssige principper. Der kan fx være 

omkostninger, som har reduceret fradragsgrundlag eller er ej fradragsberettigede. Ligeledes kan aktiver, 
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 Den juridiske vejledning 2014-2 afsnit C.D.1.4.1 
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 Den juridiske vejledning 2014-2 afsnit A.A.8.2.1.6 og selskabsloven § 10, stk. 1 
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 Selskabsloven § 8, stk. 1 

Figur 22: eksempel på bagud- og fremadforskudt regnskabsår 

Kilde: Egen tilvirkning 
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der afskrives, have forskellig levetid regnskabsmæssigt i forhold til skattemæssigt, hvorfor der opstår en 

forskel, der skal tages højde for ved beregning af det skattemæssige resultat.  

Beskatningen af aktier, kursgevinster og kurstab og udbytte behandles forskelligt fra personligt ejede 

virksomheder og gennemgås kort:  

Aktieavance 

Aktieavance beskattes forskelligt afhængig af, om det vedrører datterselskabsaktier, jf. ABL § 4 A, 

koncernselskabsaktier, jf. ABL § 4 B, eller porteføljeaktier, jf. ABL § 4 C. Udbytte vedrørende 

koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier (aktier med ejerandel med 10 % eller højere) medtages ikke i 

den skattepligtige indkomst. Avance og tab af koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier medtages 

ligeledes ikke i den skattepligtige indkomst. 117  

Porteføljeaktier (aktier med ejerandel under 10 %) behandles forskelligt, afhængig af om det er noterede 

eller unoterede aktier. Ved noterede aktier medregnes gevinst, tab og udbytte i selskabsindkomsten uanset 

ejertid. Ved unoterede aktier medregnes gevinst og tab ikke i selskabsindkomsten. Undtagelsen til dette er, 

hvis selskabet besidder noterede aktier der gennemsnitlig overstiger 85 % af selskabets egenkapital det 

forudgående regnskabsår.
 118

  Udbytte vedrørende unoterede aktier er skattepligtig og medtages i 

selskabsindkomsten. 

 

Kursgevinst og kurstab 

For selskaber er både gevinst og tab på fordringer og gæld skattepligtige. Der er enkelte undtagelser hertil, 

blandt andet er der ikke fradrag for kurstab på en fordring, hvis den modsvarende renteindtægt ikke skal 

medregnes i den skattepligtige indkomst. Dette skyldes dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Der er 

ligeledes ikke fradrag på en fordring eller gæld, såfremt det vedrører koncerninterne selskaber. 119  

 

Udbytte 

Som nævnt i afsnit 6.1.5 er det muligt for kapitalejer at udlodde udbytte fra kapitalselskabet. Ordinært 

udbytte bliver som udgangspunkt godkendt på selskabets generalforsamling. Beskatning af udbytte 

afhænger af, om udbyttemodtager er et selskab eller en person.  

Beskatning af udbytte medregnes ikke i den skattepligtige indkomst hos kapitalselskabet, hvis udbyttet 

modtages fra et selskab, hvor der minimum er en ejerandel på 10 % af selskabskapitalen.  Udbyttet er i 
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dette tilfælde skattefrit. Når en person modtager udbytte fra et kapitalselskab, bliver det udloddet udbytte 

medtaget i aktieindkomsten.  

Skattesatsen der anvendes til beskatning af udbytte er ikke så forskellig for skattesatsen ved beskatning af 

løn. 

 

 

 

Som det ses i ovenstående figur, afhænger fordeling af beskatning af, om vedkommende er over eller 

under topskattegrænsen og over eller under bundgrænsen for aktieindkomst. Det vil derfor være en fordel 

for kapitalejere at lade sig beskatte via lønindkomst op til topskattegrænsen, og derefter udlodde udbytte 

op til bundgrænsen for at undgå den høje beskatning, og få maksimal udnyttelse.  

Selskabsskatten er faldet gennem en årrække og vil i 2016 være 22%. Det bør bemærkes, at der på 

nuværende tidspunkt ikke er der ikke tale om at hæve aktieindkomstsbeskatningen, hvorfor det gradvist vil 

blive mere attraktivt at lade sig beskatte via udbytte, da aktieindkomstsbeskatning ikke stiger lige så meget, 

som selskabsskatten falder. Udbytte beskattes derfor lavere i 2016 end i 2013 (se figur 23 for 2013-tallene).  

6.2.1.3 Beskatning af årets skattepligtige resultat og udbytte 

Selskabsskatten, som beregnes af selskabets skattepligtige resultat, udgør i 2013 25 %. Selskabsskatten 

nedtrappes over de kommende år, og i 2016 vil selskabsskatten udgøre 22 %. 
120

  

Der betales i indkomståret acontoskat i 2 rater, som forfalder henholdsvis den 20. marts og den 20. 

november. Raterne skal være lige store, og acontoskatten beregnes som halvdelen af gennemsnittet af 

selskabets pålignede indkomstskatter af de 3 seneste indkomstår.  

Som nævnt ovenfor skal der indeholdes skat, når udbyttet bliver udbetalt fra et selskab til en person. Der 

indeholdes 27 % i udbytteskat, som forfalder på det tidspunkt, hvor udbyttet bliver vedtaget. Udbyttet 

beskattes som aktieindkomst hos kapitalejeren, og beskattes med satserne nævnt i afsnit 4.3.  
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 Selskabsskatteloven § 17 

Figur 23: Beskatning af løn kontra udbytte (aktieindkomst) 

Kilde: Egen tilvirkning, se bilag 7 
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6.2.2 Beskatning ved underskud 

Underskud i kapitalselskab kan ikke modregnes i anden indkomst hos kapitalejere, da kapitalselskabet og 

kapitalejerne er to selvstændige skattesubjekter. Underskud i kapitalselskaber kan fremføres og fradrages i 

den skattepligtige indkomst for fremtidige indkomstår.  121 

Modregning af underskud fra tidligere år er begrænset af, at underskuddet kun kan modregnes fuldt ud op 

til mio. kr. 7,5 og derefter 60 %. Underskud kan ligeledes begrænses i andre tilfælde, som fx ved 

overdragelse af underskudsselskabet til ny ejerkreds. I sådanne tilfælde vil underskud før overdragelsen 

eller omstruktureringen ikke være gældende, hvis den erhvervsmæssige aktivitet på aftaletidspunktet for 

overdragelsen af kapitalandele i det væsentligste er uden økonomisk risiko. 
122

 

6.4 Case-virksomhed som kapitalselskab 

 I tidligere afsnit er der redegjort for det danske skattesystem og de erhvervsretlige og skattemæssige 

punkter vedrørende anpartsselskaber. Der er ligeledes redegjort for ændringerne i loven i forbindelse med 

iværksætterselskab og potentielle problemstillinger i forbindelse med brugen af iværksætterselskab og 

kapitaltab.  I dette afsnit vil den relevante teori blive anvendt til at danne et overblik over beskatningen for 

Tømrermester CRN, såfremt han i indkomståret 2013 var lønansat i sit eget anpartsselskab.  

Der gøres opmærksom på, at vedtagelsen af loven om iværksætterselskaber ikke har direkte påvirkning på 

beregningen vedrørende Tømrermester CRN, da ændringen først træder i kræft i indkomståret 2014, og 

Tømrermester CRN allerede har etableret virksomhed.  

Beregningen er foretaget på baggrund af optimering af beskatningen. Hermed menes, at Tømrermester 

CRN ikke overstiger topskattegrænsen ved lønudbetaling til sig selv, og eventuelle yderligere beløb 

udloddes som udbytte. I bilag 8 vises der en forsimplet ”omdannelse” af Tømrermester CRNs personligt 

ejede virksomhed til anpartsselskab. Det bør nævnes, at ”omdannelse” ikke er juridisk korrekt, men blot 

skal illustrere, hvordan resultat og egenkapital ville se ud, hvis Tømrermester CRNs virksomhed var oprettet 

som anpartsselskab. I ”omarbejdelse/omberegning” ses der bort fra øvrige omkostninger, der kan 

forekomme i forbindelse med lønansatte, samt indeholdelse af A-skatter m.v.  

6.4.1 Skatteberegning 

Ved ”omarbejdelse/omberegning” af Tømrermester CRN’s balance reduceres overskud fra kr. 663.908 til kr. 

239.953. Her skal der korrigeres fra regnskabsmæssigt til skattemæssigt resultat, således at selskabets 
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skattemæssige resultat udgør kr. 245.426. Tømrermester CRN er i 2013 lønansat i sit eget anpartsselskab 

og skal derfor beskattes af lønindkomsten personligt. 
123

 Ved beregning af den personlige beskatning 

anvendes skattemæssige forhold, som står anført i bilag 3.  

Såfremt Tømrermester CRN driver sin virksomhed i et anpartsselskab, vil Tømrermester CRN i indkomståret 

2013 betale kr. 149.809. 
124

 Derudover vil anpartsselskabet afholde en selskabsskat på 25 %, svarende til kr. 

61.357.  

Ved anvendelse af virksomhedsordningen er opsparing af overskud i virksomheden optimeret ud fra, at 

virksomhedsejeren ikke skal betale topskat. For at give et godt sammenligningsgrundlag skal 

anpartsselskabet beskattes på samme måde. Jf. bilag 8 beregnes der udbytte på kr. 41.156, hvoraf der 

betales aktieindkomstbeskatning på kr. 11.112. Samlet beskatning for indkomståret 2013 er kr. 222.278.  

6.5 Delkonklusion 

Hvordan er de erhvervsretlige regler for et kapitalselskab opbygget, og hvilke skattemæssige 

muligheder har dette selskab? 

Kapitalselskaber er omfattet af selskabsbeskatning, såfremt de er registreret hos Erhvervsstyrelsen og er 

omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1. Kapitalselskaber er selvstændige juridiske enheder og er derfor 

både selvstændige retssubjekter og skattesubjekter.  

Både ved stiftelse og løbende er kapitalselskaber mere lovregulerede i forhold til personligt ejede 

virksomheder. Ved stiftelse skal der blandt andet udformes et stiftelsesdokument og vedtægter, som er 

styrende for selskabet. Både stiftelsesdokumentet og vedtægterne har minimumskrav til, hvad de skal 

indeholde af oplysninger. I vedtægterne kan kapitalandele inddeles i forskellige kategorier, og her kan det 

specificeres, om nogle anparter skal have andre stemmerettigheder, eller om der skal være særlige 

rettigheder forbundet med specifikke anparter.  

Der er ligeledes krav om selskabskapital i et anpartsselskab. Kravet er nedsat til kr. 50.000 pr. 1. januar 

2014. Selskabskapitalen kan enten indskydes kontant eller via apportindskud.  Kapitalejere hæfter derfor 

ikke for mere end indskudte beløb. Kreditorer til kapitalselskabet kan derfor ikke søge deres 

tilgodehavender indfriet i kapitalejernes private formue. Det er dog ikke altid, at der er klar adskillelse 

mellem selskabets økonomi og kapitalejernes økonomi.  Finansielle samarbejdspartnere eller kreditorer kan 

fx søge sikkerhedsstillelse i selskabsdeltagernes private formue.  
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Det er muligt pr. 1. januar 2014 og frem at stifte et iværksætterselskab, som er en særlig type 

anpartsselskab, der opbygger kapitalen løbende gennem driften. Kapitalkravet kan være alt fra kr. 1 og op, 

og skal ske ved kontant indbetaling. Udover enkelte afvigelser, er et iværksætterselskab underlagt samme 

lovgivning og krav som et anpartsselskab. Når selskabskapitalen og den særligt bundne reserve for 

iværksætterselskabet når kr. 50.000, er det muligt at omregistrere iværksætterselskabet til et almindeligt 

anpartsselskab. Det er ikke muligt at udbetale udbytte i et iværksætterselskab, før selskabskapitalen tillagt 

reserven overstiger kr. 50.000.  

Der er i kapitalselskaber mulighed for flere ledelsesstrukturer. Den ”klassiske” ledelsesmodel er en 

ledelsesstruktur, hvor der både er en bestyrelse og en direktion. Der er i alt mulighed for at vælge imellem 

3 forskellige typer ledelsesstruktur – bestyrelse og direktion, tilsynsråd og direktion eller kun direktion. I 

den ”klassiske” model er det bestyrelsen, der varetager den overordnede og strategiske ledelse, mens 

direktionen varetager den daglige ledelse. I case-virksomheden er det kun CRN, hvorfor der kun er en 

direktion 

For at opnå bedre transparens overfor offentligheden og for bedre at kunne holde danske selskaber op 

mod internationaler standarder er mere specifikke krav til regnskabsaflæggelse. Kapitalselskaber skal 

derfor indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Der er 

ligeledes krav om digital indberetning pr. 1. januar 2014. Kapitalselskaber i regnskabsklassen B er som 

udgangspunkt ikke længere underlagt revisionspligt. Anpartsselskaber har pligt til at lade sin årsrapport 

revideres, såfremt 2 ud af 3 betingelser, oplyst i Årsregnskabsloven § 135, er opfyldt.  

Som tidligere nævnt er kapitalselskaber selvstændige skattesubjekter. Kapitalselskaber afholder derfor 

beskatning af årets skattepligtige resultat. Selskabsskatteprocenten i 2013 udgør 25 %. Skattesatsen bliver 

nedsat løbende frem til 2016, hvor skattesatsen vil være 22 %. Kapitalejere kan derfor ikke hæve penge på 

den traditionelle måde, men skal i stedet ansættes i selskabet og få udbetalt løn. Derudover er det også 

muligt for kapitalejere at få udbetalt udbytte og på den måde optimere udbetaling i forhold til fordeling 

mellem de 2. Det mest optimale vil være at udbetale løn op til topskattegrænsen og efterfølgende udbetale 

udbytte op til bundgrænsen, som i 2013 er kr. 48.300.  

Selskabet kan også have underskud i indkomståret, og et underskud kan kun anvendes til modregning i 

selskabets fremtidige overskud. Uudnyttet underskud kan begrænses i særtilfælde, hvis fx selskabet 

overdrages til ny ejerkreds eller omstruktureres.   
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7. Sammenholdelse af virksomhedsordning kontra anpartsselskab 

Der er i de 2 foregående afsnit redegjort for de erhvervsretlige og de skattemæssige forhold for både 

personligt ejede virksomheder ved anvendelse af virksomhedsordningen og kapitalselskaber – 

hovedsageligt med fokus på anpartsselskaber. Ny lovgivning træder i kraft pr. 1. januar 2014 for begge 

alternativer, hvilket har væsentlig indflydelse på det at sammenholde virksomhedsordning og 

anpartsselskab. I nedenstående afsnit vil de to alternativer blive gennemgået, både erhvervsretligt og 

skattemæssigt, og påvirkning af L-200 og iværksætterselskab vil begge blive medtaget, hvor det er relevant, 

selvom begge tiltag ikke har direkte påvirkning på case-virksomheden anvendt i afhandlingen.   

7.1. Erhvervsretlige forhold 

Det er tydeligt ud fra de 2 foregående afsnit, at der er stor forskel på det erhvervsretlige i forhold til 

personligt ejede virksomheder og anpartsselskaber. 

6.1.1 Stiftelse  

Ved stiftelse af personligt ejet virksomhed stilles der ikke specifikke krav til, hvornår eller hvordan stiftelse 

skal foregå. Stiftelsen finder sted, når den erhvervsmæssige aktivitet påbegyndes. Registrering er ikke et 

krav ved stiftelsen, og skal kun ske, hvis virksomheden skal drive momspligtig aktivitet, være lønsumspligtig 

eller have ansatte. De fleste aktiviteter er momspligtige i Danmark, men drives der momspligtig aktivitet i 

personligt regi, er det muligt at blive momsfritaget, hvis omsætningen er under minimumsgrænsen på t.kr. 

50. Det er fra den 18. september 2014 muligt at lade sig registrere, selvom man ikke har en omsætning på 

t.kr. 50 og derved få et CVR-nummer, som kaldes PMV (personligt ejet mindre virksomhed). 125  

Når der stiftes et anpartsselskab, skal der udarbejdes stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter. 

Registrering af stiftelsen skal senest ske 2 uger efter underskrift af dokumenterne. Stiftelsesdokument og 

vedtægter har begge minimumskrav, som skal overholdes, og er styrende faktorer for fremtiden i selskabet. 

Ønskes vedtægterne ændret efter stiftelse, kræver dette, at ændringen bliver godkendt på en 

generalforsamling. Det kan blive aktuelt at anvende en advokat eller anden konsulent til udarbejdelse af 

disse dokumenter, hvorfor det kan medføre yderligere omkostninger ved stiftelse af selskabet.  

Administrativt og selskabsretligt er det nemmere at stifte en personligt ejet virksomhed end et selskab, da 

kravene ved stiftelse er betydelig mindre for en personligt ejet virksomhed. Det er ligeledes nemmere at 

ændre de beslutninger, der bliver truffet ved stiftelsen af en personligt ejet virksomhed, hvis indehaveren 
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senere ønsker at ændre nogle parametre. Både stiftelse og efterfølgende ændringer kan betyde 

omkostninger for et selskab, hvilke i mange tilfælde ikke er nødvendige for en personligt ejet virksomhed.  

6.1.2 Indskud og hæftelse 

Der er ikke specifikke krav til indskud i en personligt ejet virksomhed, hvilket kan være en fordel, hvis den 

selvstændige erhvervsdrivende ikke har den fornødne kapital, der kræves for at stifte et anpartsselskab. 

Ved stiftelse af et anpartsselskab kræver det et minimumsindskud på kr. 50.000, enten via kontant 

indbetaling eller ved apportindskud. Der er pr. 1. januar 2014 mulighed for at stifte et iværksætterselskab – 

en særlig type anpartsselskab, som åbner muligheden for at stifte et selskab fra kr. 1. Kapitalkravet for 

stiftelse af virksomhed er derfor lempet så markant, at det ikke længere er likviditet, der er en afgørende 

faktor for valg af virksomhedsform.  

Det bør derfor stadig medtages i overvejelserne, at et iværksætterselskab er underlagt selskabslovens 

regler, som også vedrører kapitaltab. Ligeledes vil der være omkostninger forbundet med omregistrering til 

anpartsselskab i forhold til erklæringen foretaget af en vurderingsmand, som skal udarbejdes af en 

sagkyndig. Det er dog ikke et krav, at iværksætterselskabet skal omregistreres, og driften kan fortsætte som 

et IVS, hvis man ønsker dette.  

Indehaveren af en personligt ejet virksomhed hæfter personligt med sin formue. I anpartsselskaber er 

hæftelsen begrænset til indskuddet, medmindre kapitalejerne har foretaget sikkerhedsstillelser eller stillet 

garanti overfor 3. part, hvor deres private formue bliver inddraget. Ved ibrugtagen af iværksætterselskab er 

det nu muligt at begrænse hæftelsen i selskabet til kr. 1. Hæftelsen er derfor en vigtig faktor i forhold til 

valg af virksomhedsform, og valget heraf bør overvejes i forhold til det erhverv, man arbejder indenfor. Hvis 

branchen ikke har betydelig risiko forbundet med den daglige drift, vil det have mindre betydning, om den 

private formuemasse indgår i hæftelsen eller ej.  

6.1.3 Mellemværende med indehaver/kapitalejer 

Der er ikke et lønmodtagerforhold i en personligt ejet virksomhed, og indskud og hævninger foretages 

enten direkte på egenkapitalen eller via en mellemregning. 126 Ved anvendelse af virksomhedsordningen vil 

det være muligt at hæve udenfor hæverækkefølgen når der hæves på mellemregningen. I et selskab er der 

ikke samme frihed i forhold til at hæve likvider, og udtræk i virksomheden skal foretages enten ved løn eller 

udbytte. Der skal være et fornuftig fordeling mellem løn og udbytte, og er dette forhold skævt, kan SKAT 

efterfølgende foretage omklassificering af udlodning af udbytte til løn eller omvendt.127 Det kan fx være en 
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fordel for en selvstændige erhvervsdrivende at udbetale løn i stedet for udbytte, hvis vedkommende har 

haft selvstændige virksomhed med underskud før etablering af selskab. Fordeling af løn kontra udbytte skal 

være i forhold til en bonus pater direktør, da det modtagne vederlag skal svare til arbejdsindsatsen. Løn i 

anpartsselskabet er baseret på en kontrakt mellem kapitalejeren og selskabet, og lønudbetalingen kan 

derfor ikke løbende reguleres, medmindre det vedtages på en generalforsamling. I personligt ejede 

virksomheder er der ikke samme restriktioner, og indehaveren kan i princippet hæve hele likviditeten 

indestående i den personligt ejede virksomhed.  

Fra den 10. juni 2014, hvor L 200 lovforslaget trådte i kraft, har selvstændige erhvervsdrivende ikke længere 

mulighed for at opspare i virksomheden, såfremt den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelser med 

aktiver, der indgår i virksomhedsordningen af gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen overstiger 

bagatelgrænsen. Der skal ligeledes betales højere rentekorrektion, for at det skal svare til markedsmæssige 

låneforhold.  

6.1.3.1 Sikkerhedsstillelse af privat karakter 

Det har indtil nu været muligt for både en kapitalejer og en selvstændig erhvervsdrivende at stille 

henholdsvis deres anparter eller aktiver i virksomheden som sikkerhed for en gæld, der ikke indgår i 

virksomheden, fx i en bank. Pr. 10. juni 2014 vil en sådan sikkerhedsstillelse, for personligt ejede 

virksomheder, sidestilles med en hævning svarende til det laveste af gældens kursværdi eller 

sikkerhedsstillelsen. Ændringen foretaget i L 200 har derfor indirekte gjort, at virksomhedsordningen er 

blevet mindre selskabslignende, da en eventuel stor egenkapital i en personligt ejet virksomhed, ved 

anvendelse af virksomhedsordningen, ikke kommer indehaveren til gode i privat regi.  

6.1.4 Lovmæssige krav 

Lovgivning og krav om offentliggørelse for personligt ejede virksomheder er væsentligt lempet i forhold til 

et anpartsselskab. Både personligt ejede virksomheder og anpartsselskaber er underlagt bogføringslovens 

og aftalelovens bestemmelser, men i personligt ejede virksomheder er der ikke krav om at indberette 

årsrapport. Personligt ejede virksomheder kan, som tidligere nævnt, godt aflægge årsrapport. Vælges 

dette, skal årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.  

Anpartsselskaber skal indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, og der er yderligere krav om digital 

indsendelse via XBRL pr. 1. januar 2014. Der er ligeledes revisionspligt, hvis to af de tre betingelser, som 

beskrevet i afsnit 6.1.6.1, er overskredet. Personligt ejede virksomheder kan godt overskride disse, da 

betingelserne i årsregnskabsloven § 135 kun er gældende for klasse B-virksomheder. 
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Det kan ske, at anpartsselskabet ikke får indsendt årsrapporten rettidigt. Hvis anpartsselskabet har 

regnskabsår sammenfaldende med kalenderåret, er indsendelsesfristen 31. maj – 5 måneder efter 

regnskabsårets afslutning. Er årsrapporten ikke i hænde hos Erhvervsstyrelsen inden frist, vil selskabet 

modtage et påkravsbrev. Påkravsbrev fremsendes ikke længere fysisk pr. 1. juni 2014, men foregår i stedet 

digitalt til selskabets e-postkasse. Selskabet har 8 dage fra datering af påkravsbrevet til at indsende 

årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Har selskabet fortsat ikke fremsendt årsrapporten til Erhvervsstyrelsen 

efter 8-dages fristen, starter 4-ugers fristen for indsendelse af årsrapporten. Overskrides denne frist også, 

kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet. 
128

 

Sideløbende vil alle i virksomhedens ledelse hver især modtage en afgift på kr. 500 ved for sen indsendelse. 

Afgiften for hvert medlem er kr. 500 for 1. påbegyndte måned, kr. 2.000 for 2. påbegyndte måned og kr. 

3.000 for 3. påbegyndte måned. Afgiften er personlig og er ikke fradragsberettiget. Hvis afgiften alligevel 

afholdes af selskabet vil det i bedste tilfælde svarer til en lønudbetaling for de respektive personer, hvor 

der også skal afregnes AM-bidrag og A-skat. Afgiften kan ligeledes modregnes på en mellemregning, hvis 

mellemregningen har et stort nok mellemværende med vedkommende, at beløbet kan indeholdes i 

saldoen. I værste tilfælde vil afgiften være et ulovlig kapitallån, som medfører bemærkning i årsrapporten. 

7.2. Skattemæssige forhold for anpartsselskaber 

I de to foregående skatteberegninger ved henholdsvis anvendelse af virksomhedsordningen og som 

kapitalejer i et anpartsselskab, er sammenligningsgrundlaget beregnet ud fra, at det samme beløb skal 

beskattes. For at kunne foretage analyse og fremhæve fordelene ved anvendelse af virksomhedsordningen 

er beskatningsgrundlaget derfor valgt ud fra optimering af personlig indkomst ved anvendelse af 

virksomhedsordningen. Forskellen i opsparet overskud i virksomhedsordningen kontra årets skattepligtige 

resultat for anpartsselskabet er derfor behandlet som udbytte i anpartsselskabet.  

Ved begge muligheder er beskatningsgrundlaget derfor det samme hos kapitalejeren, men beskatningen er 

fordelt på forskellige poster, som alle har forskellige beskatningsgrundlag. Ligeledes er overført resultat til 

fremtidig hævning/udlodning i begge situationer t.kr. 204, hvorfor soliditeten i henholdsvis den personligt 

ejede virksomhed og anpartsselskabet er ens (Figur 24 på næste side). 
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Aktieindkomst beskattes betydelig lavere end anden indkomst, når grundlaget er under bundgrænsen, som 

i 2013 er kr. 48.300. 129 Beløbet, der udloddes til udbytte fra selskab til person, og derfor bliver beskattet i 

aktieindkomsten, er allerede beskattes hos anpartsselskabet af selskabsskat på 25 % (sats for 2013). 

Beskatningen ved anvendelse af virksomhedsordningen i case-virksomheden udgør kr. 223.256. 130 Som 

kapitalejer i et anpartsselskab er beskatningen for indkomståret 2013 kr. 222.278. 
131

 Der er kr. 978 i forskel 

på de 2 forskellige virksomhedsformer. I praksis vil der ydermere være omkostninger forbundet med 

udbetaling af løn. Dette er fx omkostninger til lønsystem, bidrag til barsel m.v. og den regnskabsmæssige 

byrde der følger med. Det vil medføre, at beskatningsgrundlaget vil blive mindre, og selskabsskatten vil 

derfor også blive reduceret. Dette påvirker dog også likviditeten i selskabet og er derfor en forværring, 

selvom det reducerer skattegrundlaget.  

7.2.1 Den latente skat 

En effekt ved anvendelse af virksomhedsordningen og ved opsparing af overskud er den latente skat. For at 

kunne sammenholde virksomhedsordningen med et anpartsselskab gøres der opmærksom på, at ved 

anvendelse af virksomhedsordningen vil der opstå en udskudt skat. Ved beregning af den udskudte skat 

lægger det til grund, at indehaveren ophører med at drive personlig ejet virksomhed og i stedet indgår i et 

lønforhold, hvor beskatningsgrundlaget overstiger topskattegrænsen. Grundlaget for den udskudte skat 
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 Bilag 5 
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 Er vedkommende gift, er bundgrænsen det dobbelte, kr. 96.600. 

Figur 24: Opgørelse af beskatningsgrundlag 

Kilde: Egen tilvirkning 
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udgør derfor den maksimale skatteprocent, som er 56,25 %. 
132

 Herfra fratrækkes virksomhedsskatten, som 

allerede er afregnet.  

 

 

 

I forhold til hæverækkefølgen vil beløbet blive medtaget på normal vis, hvis der bliver hævet på konto for 

opsparet overskud, jf. afsnit 5.3.4.  

Der er ligeledes en ”latent skat” hos et kapitalejeren. Ophører anpartsselskabet, bliver beskatning af 

virksomheden opgjort ud fra en avanceberegning, og selvom der er et positivt overført resultat i 

anpartsselskabet, er det ikke ensbetydende med, at beløbet kommer til beskatning, hvis kapitalejeren har 

betalt en højere pris for anparterne, end de er medtaget til i balancen. Overstiger årets resultat fortsat den 

kontante anskaffelsessum af anparterne, vil det resterende overskud blive udloddet som udbytte.  

7.2.1.1 Fortsat brug af virksomhedsordning ved ophør af aktivitet.  

Hvis opsparet overskud er i millionklassen, kan det være en fordel i praksis at nedtrappe aktiviteten ved 

anvendelse af virksomhedsordningen og derved konjunkturudligne det opsparede overskud over flere år. 

Fx hvis indehaveren nærmer sig pensionsalderen, vil det være fordelagtigt for vedkommende at nedtrappe 

aktiviteten og optimere sin personlige indkomst til at hæve sit resterende opsparede overskud.  

Det er også muligt at anvende virksomhedsordningen ved ophør, selvom aktiviteten stopper, såfremt den 

selvstændige erhvervsdrivende overtager eller starter ny virksomhed op inden udløbet af efterfølgende 

indkomstsår. I sådan et tilfælde vil den nye erhvervsvirksomhed succedere i den allerede eksisterende 

virksomhedsordning, og opsparede overskud vil kunne videreføres. 133 I et sådan tilfælde er det stadig 

aktuelt at holde virksomhedsøkonomien og privatøkonomien adskilt for at benytte denne mulighed. 134 

7.3.1 Underskud 

En større skattemæssig forskel er behandlingen af underskud. Ved personligt ejet virksomhed er det muligt 

for indehaveren at modregne et underskud i anden personlig og skattepligtig indkomst. Det er ligeledes 

muligt at overføre underskuddet til modregning hos ægtefællen. Før dette modregnes underskuddet dog i 
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 Virksomhedsskatteloven § 15, stk. 2 
134

 SKM.2010.277.BR, hvor dette ikke blev overholdt, hvorfor skatteyderen måtte anses for at være ophørt med at 
anvende virksomhedsordningen 

Figur 25: Opgørelse af den udskudte skat 

Kilde: Egen tilvirkning 
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tidligere års opsparede overskud og aconto betalt virksomhedsskat bliver modregnet i 

skatteberegningen.
135

  Tidligere betalte virksomhedsskatter bliver derfor ”tilbagebetalt” ved 

underskudsmodregning i opsparet overskud. Ved kapitalselskaber er det ikke muligt at benytte underskud 

på samme måde for kapitalejeren, og underskud kan kun benyttes til modregning i fremtidige skattepligtige 

overskud.  

7.3 Ophør af virksomhed 

Et anpartsselskabs ophør er selskabsretligt og skattemæssigt mere indviklet end ophør af en personlig ejet 

virksomhed.  

En personligt ejet virksomhed ophører, når den selvstændige erhvervsdrivende ophører med 

erhvervsmæssig aktivitet. Hvis virksomhedens aktiver afhændes, og gælden indfries kan det også være 

udtryk for at den erhvervsmæssige aktivitet ophører. Den selvstændige erhvervsdrivende beskattes af 

eventuelle avancer af salg af aktiverne. Enkelte aktiver kan have specifikke regler, som skal tages med i 

beregningen, fx skal ejendomsavancebeskatningslovens regler anvendes ved salg af ejendomme. 

Opsparet overskud, ved anvendelse af virksomhedsordningen, skal ligeledes endeligt beskattes. Dette er 

omtalt yderligere i afsnit 7.2.1.1. 

Afståelsen af en personligt ejet virksomhed skal registreres, hvis registrering har fundet sted i første 

omgang. Dette kan foretages digitalt via virk.dk.  

Ved ophør af et anpartsselskab opgøres skattemæssig avance eller tab, som vil blive beskattet hos 

kapitalejeren. Der er forskellige måder et kapitalselskab kan ophøre. Er selskabet solvent, kan kapitalejeren 

beslutte, om ophør af selskabet skal foregå som frivillig opløsning af kapitalselskab ved likvidation eller som 

ophør ved betalingserklæring. Der vil ikke blive set nærmere på ophør ved insolvens, hvor der er tale om 

tvangsopløsning eller konkurs.  

Beslutning om opløsning af anpartsselskab ved likvidation træffes på generalforsamlingen, og her vælges 

en likvidator, som typisk er en advokat. Beslutning om opløsning af kapitalselskabet ved likvidation skal 

offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen, og her opfordres kreditorer til at anmelde deres krav. Tidligst 3 

måneder efter offentliggørelsen af opløsning af selskabet ved likvidation afholdes yderligere en 

generalforsamling, hvor det endelige likvidationsregnskab godkendes. Omkostninger til likvidation er 

betydelig større end ved ophør af en personligt ejet virksomhed. Afhængig af størrelsen og omfanget kan 

omkostninger til fx advokat og revisor være omkring t.kr. 25-40 for et ”ukompliceret” klasse B-regnskab.  
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En mindre omkostningstung mulighed ved ophør af et kapitalselskab er ophør ved betalingserklæring. Her 

oplyser kapitalejerne, at al gæld er betalt, og at selskabet er opløst. Hvis man vælger denne model, vil 

anpartshaverne hæfte ubegrænset for al gæld, som var til stede på tidspunktet ved erklæringens afgivelse. 

Ophør ved betalingserklæring er derfor meget lig de forhold, der er gældende for en personligt ejet 

virksomhed.    

7.4 Delkonklusion 

Hvilke afgørende forskelle er der på en virksomhed i virksomhedsordningen kontra et 

kapitalselskab? 

Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind ved sammenligning af en virksomhed i virksomhedsordningen 

kontra et kapitalselskab. Når man står overfor valget, er det ikke altid den nøje kalkulerede beslutning, der 

bliver truffet, men det kan være ud fra en af de mange faktorer der adskiller de to muligheder.  

Gennemgangen af de skattemæssige forhold for virksomhedsordningen kontra anpartsselskab resulterer i 

minimal forskel i selve beskatningen, selvom beskatningsmetoden er meget anderledes. Det kan derfor 

konkluderes, at den delmålsætning, der oprindeligt lå bag tanken med virksomhedsordningen, om at den 

skal være mere selskabslignende, er korrekt i skattemæssig forstand.  

Grundlæggende er den store forskel, at beskatningen hos en personligt ejet virksomhed er transparent, 

hvilket derfor har den betydning, at beskatningen sker hos indehaveren. Ved et kapitalselskab sker 

beskatningen hos selskabet, og der er derfor tale om et selvstændigt skattesubjekt.  

Virksomhedsordningen har derfor givet mulighed for at opnå en tilnærmelsesvis fordelagtig beskatning i 

personligt ejede virksomheder. Afhængig af den investerede kapital kan det være en større fordel at 

udnytte virksomhedsordningens regler kontra kapitalselskab, da kapitalafkast ikke kun beregnes af frie 

reserver. Det beregnede kapitalafkast vil derfor være større i mange tilfælde, og beløbet der medtages i 

kapitalindkomsten vil derfor være højere end ved kapitalselskab.  

At man både kan udbetale løn og udbytte i et kapitalselskab giver mulighed for bedre optimering af de 

skattemæssige regler i forhold til en indehaver i en personligt ejet virksomhed. Hvis man i en personligt ejet 

virksomhed ønsker at optimere skatten, lader man den andel af årets skattepligtige resultat, der overstiger 

topskattegrundlaget inklusive AM-bidrag, blive virksomhedsbeskattet. I et kapitalselskab er der mulighed 

for at optimere sin ansættelseskontrakt, så lønindkomsten rammer topskattegrundlaget inklusive AM-

bidrag. Ligeledes har man i kapitalselskabet mulighed for at udlodde udbytte, som beskattes som 
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aktieindkomst. Holdes udbytteudlodning under bundgrænsen, har man opnået en højere udbetaling til en 

lavere skattesats, end hvis det var i en personligt ejet virksomhed.  

Der er mulighed for indkomstudjævning ved både personligt ejede virksomheder og kapitalselskaber. Ved 

begge alternativer opstår der en form for ”latent skat”, der ikke har direkte påvirkning på kort sigt, men kan 

have konsekvenser på lang sigt. Både ved personligt ejede virksomheder og kapitalselskaber er det muligt 

at blive beskattet af opsparingen i virksomheden ved ophør af virksomhed. Vælger man den ”nemme” 

løsning i anpartsselskabet og lader selskabet ophøre ved betalingserklæringsmetoden, hæfter kapitalejerne 

i anpartsselskabet personligt, ligesom indehaveren i den personligt ejede virksomhed.  

En større forskel på anpartsselskab kontra personligt ejet virksomhed er behandling af underskud, hvor 

indehaveren i en personligt ejet virksomhed har mulighed for modregning i anden indkomst, herunder også 

indkomst hos ægtefællen. I et selskab er underskud kun muligt at modregne i fremtidige skattepligtige 

overskud.  

Ses der kun på de skattemæssige aspekter ved de 2 valg, er der ikke klar fordel ved valg af den ene over 

den anden. Ved valget skal der lægges vægt på de underliggende forhold, og hvilken indkomst man 

forventer. Det er mere ligetil at hæve likvider ud af en personligt ejet virksomhed end ud af et 

anpartsselskab, og dette kan også være en faktor, der har betydning.  

Den store forskel i sammenholdelsen af personligt ejede virksomheder kontra anpartsselskaber er de 

erhvervsretlige forhold. Det er tydeliggjort, at lovgivningen er mere omfattende teoretisk i forbindelse med 

selskaber, både ved stiftelse og i den løbende drift.  

Afhængig af hvilken branche virksomheden tilhører, kan det være en væsentlig faktor, at der i personligt 

ejede virksomheder er personlig hæftelse. Her må iværksætteren veje de risici, der foreligger ved at drive 

virksomhed indenfor faget, op mod de øvrige aspekter, der foreligger ved valget. I fx håndværkerbranchen 

kan der foreligge større risiko ved byggesager end i fx en konsulentvirksomhed.  

Det er pr. 1. januar 2014 muligt at oprette både en personligt ejet virksomhed og en form for 

anpartsselskab med en meget lille kapital. Den tidligere forskel med kapitalkravet er derfor delvist 

forsvundet. Det er dog nemmere at hæve af kapitalen i en personligt ejet virksomhed, hvor der i 

kapitalselskaber kan være vedtaget regelsæt, der begrænser ens adgang til frie midler. Omvendt har man i 

kapitalselskaber mulighed for at anvende sine anparter i selskabet til at afgive sikkerhed for gæld, som ikke 

indgår i selskabet. På grund af det nye lovindgreb vedrørende virksomhedsordningen er det ikke længere 

muligt at udføre en tilsvarende handling for personligt drevne virksomheder.  
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8. Konklusion 

Er det overordnede mål med virksomhedsordningen stadig gældende - at det er et brugbart 

alternativ til et kapitalselskab? 

Formålet med afhandlingen var at undersøge, om det mål, der blev sat i 1987, da virksomhedsordningen 

blev vedtaget og havde til formål at give selvstændige erhvervsdrivende et brugbart alternativ til et 

kapitalselskab, stadig er gældende.  

I Danmark har man mulighed for at vælge mellem flere typer virksomhedsformer, og i afhandlingen er der 

specielt fokus på 2 typer – personligt ejet virksomhed og anpartsselskab. Emnet er specielt aktuelt på grund 

af de nye tiltag, der er kommet for både personligt ejede virksomheder og anpartsselskaber, hvilket 

påvirker konklusionen på afhandlingen.  

Den retslige regulering for personligt ejede virksomheder består i enkelte bestemmelser i Lov om 

erhvervsdrivende virksomhed (LEV), samt aftale- og bogføringsloven. Kapitalselskaber er underlagt mere 

retslig regulering, da de ligeledes skal følge selskabslovens regler. Heri står anført yderligere krav om 

offentliggørelse overfor offentligheden, ligesom registrering og stiftelse er mere omfattende end i en 

personligt ejet virksomhed.  

Indehaveren i en personligt ejet virksomhed hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser med sin 

private formuemasse. I et kapitalselskab er der ikke samme hæftelse, og hæftelsen er begrænset til den 

indskudte kapital. Med muligheden for at starte et iværksætterselskab pr. 1. januar 2014 kan hæftelsen 

derfor være helt ned til kr. 1, og iværksætterselskabet har derfor været med til at fjerne kapitalkravet, som 

ellers tidligere har været en afgørende faktor for valg mellem de 2 virksomhedsformer. Retsligt kræver det 

dog mere at stifte og drive et anpartsselskab, blandt andet kan nævnes kravet om selskabskapital, kravet til 

ledelsesstruktur og kravet om indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Det må dog vurderes, at de 

retslige krav ikke er den afgørende faktor for valget mellem de 2 typer. Den begrænsede hæftelse kan have 

en væsentlig indflydelse på valget, men i praksis ses det alligevel, at kapitalejere stiller sikkerhed overfor en 

finansiel partner med vedkommendes private formue, hvorfor det ikke er en afgørende forskel.  

Pr. 11. juni 2014 er L 200 trådt i kraft, som er første større lovændring vedrørende virksomhedsordningen, 

siden virksomhedsordningen blev vedtaget. Lovforslaget har ikke ændret på formålet ved brugen af 

virksomhedsordningen, men er derimod med til at sikre, at virksomhedsordningen ikke bliver anvendt på 

måder, som det ikke var tilsigtet, blandt andet at anvende lavere beskattede midler til privat forbrug og 

privat gæld.  
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Det er pr. 11. juni 2014 ikke længere muligt at opspare i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen og 

sikkerhedsstillelser stillet for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen med aktiver, der indgår i 

virksomhedsordningen, tilsammen udgør en højere negativ saldo end bagatelgrænsen. Tiltag omkring 

negativ indskudskonto er specielt aktuelt, hvis indehaveren af den personligt ejede virksomhed har 

medtaget privat gæld i virksomhedsordningen. Tiltaget er derfor et værn mod, at der ikke benyttes lavere 

beskattede midler til afdrag af privat gæld og andet privatforbrug. I et kapitalselskab er det dog stadig 

muligt at opspare i virksomheden, selvom den indskudte kapital er væk, og kapitalen i selskabet eventuelt 

er negativ.  

L 200 har ligeledes fjernet muligheden for at stille sikkerhed for gæld, som holdes uden for 

virksomhedsordningen med aktiver, der indgår i virksomhedsordningen. Igen er lovtiltaget medtaget for 

ikke at virksomhedsordningen skal anvendes på utilsigtede måder. Det er dog fortsat muligt i 

kapitalselskaber at stifte gæld af privat karakter, og at anvende sine anparter i ens anpartsselskab som 

sikkerhedsstillelse. Samme mulighed er derfor ikke længere tilgængelig i virksomhedsordningen, og ens 

formue i virksomheden kan ikke længere benyttes over for en finansiel samarbejdspartner til at vise, at 

man er økonomisk solid, i samme omfang som tidligere.  

En sideeffekt, ved at L 200 er blevet vedtaget, er derfor, at de selskabslignende faktorer, der var gældende 

op til lovens vedtagelse, stadig er gældende, dog har de på nogle enkelte områder ændret sig, så 

virksomhederne behandles markant anderledes, end de gjorde tidligere og andre er mere sammenlignelige. 

En personligt ejet virksomhed, som anvender virksomhedsordningen, har nu fået nogle ekstra restriktioner. 

De ekstra restriktioner rammer også de personer, som anvender virksomhedsordningen, som den var 

tiltænkt, og stiller derfor indehavere af personligt ejede virksomheder i en dårligere position. 

De 2 muligheder beskattes forskelligt. Målet med virksomhedsordningen er ikke, at beskatningen skal være 

på samme måde, men at beskatningen for de 2 muligheder har lignende forhold. Anvendes kapitalselskab 

som mulighed, vil beskatningen i kapitalselskabet ske af virksomhedens skattepligtige resultat. Aflønning til 

kapitalejere foretages via løn og udlodning af udbytte. For personligt ejede virksomheder er skattepligten 

kun placeret hos indehaveren, da virksomheden ikke er et selvstændigt skattesubjekt.  

Indehaveren i en personligt ejet virksomhed får opdelt indkomsten i personlig, kapital- og 

virksomhedsindkomst. Afhængig af om kapitalafkastgrundlaget er positivt, vil der blive overført et beløb, 

der svarer til forrentning i egen virksomhed, til kapitalindkomsten. Dette kan have større effekt på den 

endelige beskatning, da kapitalafkast højst sandsynligt beskattes væsentligt lavere end personlig indkomst. 
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Ligeledes skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af kapitalindkomst. Denne effekt bliver ligeledes 

større i de følgende år, da sundhedsbidrag bliver udfaset gradvist frem til 2019 og medtaget i bundskatten.   

Er der tale om skattemæssigt underskud i henholdsvis en personligt ejet virksomhed kontra et 

anpartsselskab, er der også en væsentlig forskel i anvendelsesmulighederne. Underskud i kapitalselskaber 

er kun muligt at anvende til modregning i fremtidige skattepligtige overskud. Underskud i personligt ejede 

virksomheder, der anvender virksomhedsordningen, modregnes først og fremmest i tidligere års opsparede 

overskud. Dernæst modregnes underskud i positiv kapitalindkomst og efterfølgende i den personlige 

indkomst, og såfremt indehaveren er gift, vil modregning også ske hos ægtefællen. Man har med 

modregning i opsparet overskud derfor mulighed for at få tilbagebetalt den del af virksomhedsskatten, som 

kan indeholdes i underskuddet, hvorfor det kan have væsentlig betydning for indehaverens likviditet.  

I afhandlingen er der valgt at udarbejde den skattemæssige stilling for Tømrermester CRN for indkomståret 

2013. CRN har valgt at anvende virksomhedsordningen, og eksemplet i afhandlingen har vist, at den 

skattemæssige besparelse ved at drive virksomhed i anpartsselskab i forhold til personligt ejet virksomhed 

ved anvendelse af virksomhedsordningen, er minimal. Skattemæssigt er målet med virksomhedsordningen 

derfor opnået, og må derfor anses for at være et brugbart alternativ i forhold til kapitalselskaber.  

Den teoretiske gennemgang af de selskabsretlige og skattemæssige forhold, samt analysen og 

skatteberegningen for Tømrermester CRN, har derfor dannet en god guidelinje til vurdering af de 2 

virksomhedsformer. Der er ikke et entydigt svar på, hvilken af de 2 muligheder en iværksætter skal vælge. 

Der skal foretages en konkret vurdering ud fra den enkeltes behov og præferencer. Det må konkluderes, at 

virksomhedsordningen er et brugbart alternativ i forhold til kapitalselskaber, men i forhold til den nye 

lovgivning er der kommer nogle restriktioner, som kan have større konsekvenser for iværksætteren, der 

vælger virksomhedsordningen. Der er i overvejende grad symmetri mellem de 2 muligheder, men analysen 

har også vist, at der er nogle selskabsretlige og skattemæssige forskelle på de 2 muligheder.  Enkelte ting 

gør, at den ene er mere favorabel i forhold til den anden, når man går ind og kigger på de individuelle 

behov. De nævnte problemstillinger i afhandlingen skal være med til at underbygge et beslutningsgrundlag 

og vil have forskelligt resultat for hver iværksætter, der gennemgår processen. Det er derfor essentielt at 

kende behovet for iværksætterens virksomhed og iværksætteren selv, således at potentielle 

problemstillinger kan identificeres og være med til at danne beslutningen.  



Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man vælge? 

Kevin Larsen 

 

79 | S i d e  
 

9. Perspektivering 

Afhandlingen har i høj grad båret præg af, at der er vedtaget ny lovgivning, som påvirker både 

kapitalselskaber og virksomhedsordningen. Faktorer, der tidligere har været meget aktuelle, som fx 

kapitalkravet ved stiftelse af anpartsselskab, er blevet mindre væsentlige i forhold til tidligere. Dog har 

vedtagelsen af L 200 ændret brugen af virksomhedsordningen – spørgsmålet er, om det er for det bedre 

eller omvendt.  

Det er opgaveløsers holdning, at L 200 viser nogle mangler, som burde have været korrigeret inden 

vedtagelsen af lovforslaget. Skatteministeriet har lavet en vurdering på, hvor mange der bliver ramt af den 

nye lovgivning, hvor min holdning er, at det vil få konsekvenser for flere, end de forventer.  

Jeg er enig i, at der skal foreligge en værns regel mod at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, og 

samtidig foretage opsparing i virksomheden og derved anvende lavere beskattede midler til betaling af 

privat gæld. Jeg er ikke enig i, at bagatelgrænsen på kr. 500.000 er sat højt nok – og slet ikke kr. 100.000, 

som det oprindelige høringssvar var sat til. Indtil nu har virksomhedsordningen fungeret efter hensigten i 

de fleste tilfælde, nemlig at sidestille selvstændige erhvervsdrivende med kapitalejere. Denne ligestilling 

trues nu af, at indehavere af en virksomhed, som anvender virksomhedsordningen, kan miste sin mulighed 

for indkomstudjævning. Bagatelgrænsen er derfor med til at ramme de personer, der anvender 

virksomhedsordningen efter hensigten, og ikke kun dem der misbruger den. Ligeledes vil selvstændige 

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen pr. 11. juni 2014, har sikkerhedsstillelse i privat 

gæld med virksomhedens aktiver og er over bagatelgrænsen på t.kr. 500, have problemer, hvis 

sikkerhedsstillelsen ikke er afviklet pr. 31. december 2017, og de har opsparet overskud i perioden. Der er 

på nuværende tidspunkt ingen regler for, hvad der sker med opsparet overskud, hvis der både er opsparet 

og hævet i overgangsperioden, og om det hævede overskud bliver modregnet.  

Lovforslaget kan i sin nuværende form ramme iværksættere, der har behov for fleksibilitet i opstartsfasen, 

og derfor kan det være en stærkt medvirkende faktor til, at virksomhedsordningen fravælges, og en anden 

mulighed tilvælges. Det er opgaveløsers holdning, at fokus bør være på gældens karakter og ikke på selve 

indskudskontoen. Som lovændringen er beskrevet på nuværende tidspunkt, vil lovforslaget kun ramme, 

hvor der ikke er nok kapital indskudt i virksomheden til at dække den private gæld, der bliver indskudt. Hvis 

vedkommende derfor har nok formue til at indskyde i virksomhedsordningen, vil det stadig være muligt at 

udnytte lavt beskattede midler til at betale privat gæld, og derved også forbigå hæverækkefølgen. 

Lovforslaget rammer derfor ”de fattige” hårdere, og lukker ikke helt for anvendelse af 

virksomhedsordningen i strid med den oprindelige hensigt, hvis man har likviditeten til det.  
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En selvstændig erhvervsdrivende kan stå i den situation at have indskudt privat gæld i 

virksomhedsordningen, som det var tilladt ifølge reglerne op til 11. juni 2014, og derfor måtte betale 

rentekorrektion. Selvom gælden kunne have været afviklet for mange år siden (det kan også være, at den 

selvstændige erhvervsdrivende slet ikke har gæld i virksomheden) vil vedkommende blive ramt af 

indgrebet, da den selvstændige erhvervsdrivende ikke har mulighed for at opspare i virksomheden. Dette 

er også gældende selvom virksomheden har en sund økonomi og en positiv egenkapital. Den selvstændige 

erhvervsdrivende må derfor låne sig til kapital til at indskyde i virksomhedsordningen, så der fortsat kan 

opspares overskud. Dette er, efter opgaveløsers mening, ikke en optimal løsningsmodel, som vil medføre 

yderligere omkostninger forbundet med finansiering af dette. Det kan ligeledes tænkes, at den 

selvstændige erhvervsdrivende ikke har lånemuligheder.  

Det vil ligeledes blive svært for iværksættere at følge lovforslaget vedrørende delen om sikkerhedsstillelse. 

Det kan kun ses som en kæmpe hindring, at man ved anvendelse af virksomhedsordningen ikke længere 

har mulighed for at anvende aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gæld. En anpartshaver har ikke 

samme restriktioner og kan godt bruge sine anparter i selskabet som sikkerhed for privat gæld. På lang sigt 

vil den skattemæssige ligestilling ikke være til stede og vil også være en faktor for en iværksætter, der skal 

vælge virksomhedsform. Det er opgaveløsers holdning, at dette punkt bør tilrettes, så det påvirker 

selvstændige erhvervsdrivende der anvender virksomhedsordningen pr. 11. januar 2014 mere lempeligt, og 

derved ikke utilsigtet rammer selvstændige erhvervsdrivende, der har fulgt lovens bestemmelser op til nu. 

Flere, der har valgt at anvende virksomhedens aktiver til at stille som sikkerhed for privat gæld, vil ikke 

nødvendigvis være i stand til at ændre forholdet og står derfor i en situation, hvor hævningen vil have 

konsekvenser for deres fremtidige drift. Det bør kort nævnes, at situationer, hvor virksomhedens aktiver 

stilles til sikkerhed for privat gæld, var netop dette punkt i L 200, hvor utilsigtet anvendelse af 

virksomhedsordningen kan ske. Har den selvstændige erhvervsdrivende en stor nok aktivmasse, vil det 

være muligt at optage private lån i stedet for hævninger, og samtidig lade hele sit virksomhedsresultat blive 

beskattes til en lavere skattesats. Med en historisk lav rente vil dette være en langt bedre løsning en 

hævning ifølge hæverækkefølgen (og derved beskatning i den personlige indkomst). 

L 200 har, efter min mening, plads til forbedringer, og i de næste par år vil vi se det egentlige resultat af 

dette tiltag i form af skatteafgørelser og højesteretsdomme. Opgaveløser har fuld forståelse for 

nødvendigheden af denne lovændring, og har forhåbning om, at L 200 vil være en positiv tilføjelse til 

virksomhedsordningen, når den egentlige effekt bliver analyseret, og korrigeret hvor det er nødvendigt.  
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Bilag 1 - Virksomheder fordelt på typer for 2012 

 

 

  



Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man vælge? 

Kevin Larsen 

 

85 | S i d e  
 

Bilag 2 - Virksomhedsbeskatning i 2012 
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Bilag 3 - Tømrermester CRNs skattemæssige forhold 
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Bilag 4 - Balance for indkomstårene 2012 og 2013 for Tømrermester CRN  
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Bilag 5 - Skatteberegning for CRN, indkomstsåret 2013 ved anvendelse af VSO 
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Bilag 6 - Skatteberegning for CRN, indkomstsåret 2013 ved anvendelse af PSL 
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Bilag 7 - Beregning af marginalskattesatser 

 

  



Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man vælge? 

Kevin Larsen 

 

92 | S i d e  
 

Bilag 8 - ”Omarbejdelse/omberegning” af CRN’s balance 

”Omarbejdelse/omberegning” af CRN’s balance for indkomståret 2013 til anpartsselskab 
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Bilag 9 - Skatteberegning for CRN ved anpartsselskab 

Skatteberegning for CRN, indkomståret 2013 ved anvendelse af personskattelovens regler, samt beskatning 

af det skattepligtige resultat i anpartsselskabet. 
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Bilag 10 - eksempler på utilsigtet brug af VSO 
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Bilag 11 - Eksempler på overskridelse af bagatelgrænsen 
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Bilag 12 - selvangivelsesomvalg for indkomståret 2013 

Overblik: 

- Mulighed for omgørelse vedrører alene reparation af negativ indskudskonto 

- Der kan ikke ske genoptagelse af skatteansættelsen for 2013, men kun tilretning af 

specifikationerne til virksomhedsordningen.  

Følgende forhold giver mulighed for omvalg: 

1. Indskud af aktiver 

2. Overførsel af finansielle aktiver og passiver 

3. Overførsel fra mellemregningskonto 

4. Hensat til senere hævning (denne mulighed er først blevet tilgængelig ved svar fra Folketingets 

skatteudvalg – spørgsmål nr. 260 af 5. december 2014) 

Meddelelse til SKAT skal foretages senest den 31. marts 2015.  
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I sidstnævnte eksempel skal man være opmærksom på, at vedkommende vil blive beskattet af fri bil i 

indkomståret 2014. Derudover kan der være gæld knyttet til bilen, som ikke nødvendigvis indskydes 

sammen med bilen. Her opstår spørgsmålet, om der er tale om en gammel sikkerhedsstillelse eller en ny 

sikkerhedsstillelse optaget efter 11/6-2014. 
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Bilag 13 - eksempel på køb og salg af ejendom omfattet af ”parcelhusreglen” 

 

Ejendommen anvendes til beboelse af ejer selv fra 1999 til 2014. I slutningen af 2014 beslutter ejer at 

fraflytte boligen. Da vedkommende på nuværende tidspunkt ikke kan sælge ejendommen til den ønskede 

pris, vælger ejer at udleje ejendommen med anvendelse af VSO. 

 

Da aktiver og gæld ikke kan indskydes brutto, bliver ejendom og gæld behandlet separat skattemæssigt. 

 

*   Her kan der vælges mellem anskaffelsessum og seneste offentlige vurdering. Når man indskyder aktiver i 

virsomheden, som er andet end likvide midler (apportindskud), kan det ikke indsættes på 

mellemregningskontoen. Indskud af ejendommen foretages derfor via indskudskontoen.  

 

** Da indskudt gæld sidestilles med hævning, vil t.kr. 1.800 blive betragtet som en hævning. Har den 

selvstændige erhvervsdrivende allerede virksomhed i VSO og opsparet overskud fra tidligere år, vil det 

komme til beskatning. Bemærk at beløbet også kan medføre negativ indskudskonto, hvis gælden er  højere 

end den historiske anskaffelsessum eller den seneste offentlige vurdering. 
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Nedenfor illustreres salget ved hjælp af posteringer: 

1. Kontant modtaget fra salg til 3. part 

2. Gæld indfries 

3. Mellemregning udlignes (skattefri gevinst) 

4. Restgevinst hæves (og medtages i hæverækkefølgen) ** 

 

*   Gevinsten af forskellen mellem den historiske anskaffelsessummen og salgssum er skattefri  og 

medtages ikke i hæverækkefølgen. 

 

** T.kr. 200 bliver hævet ifølge hæverækkefølgen, og eventuelt opsparet overskud fra tidligere år og 

indkomstårets overskud vil blive beskattet op til t.kr. 200. 
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Bilag 14 - interview med CRN 

foretaget den 26. september 2014 kl. 16:00 – 17:00 på CRN’s bopæl.  

 

Spørgsmål 1: Hvorfor valgte du virksomhedsordningen? 

Det var for at udskyde skatten vel? Det var for at udskyde den skat, så man kan nøjes med at betale de 25% 

nu og her. Det er vel den fordel der er ved det.  

 

Spørgsmål 2: Ved du hvad kapitalafkastgrundlaget gør, og hvordan det beregnes? 

Nej, det ved jeg ikke. (CRN rystede på hovedet samtidig).   

 

Spørgsmål 3: Hvad er indskudskonto? 

Pas. Jamen, det er vel der de penge jeg har indskudt havner. 

 

Spørgsmål 4: Hvordan opstår rentekorrektion? 

Det er jo tarveligt sådan noget.. jeg aner det ikke  

 

Spørgsmål 5: Hvis du har skudt penge ind i din virksomhed, kan du så blot hæve dem igen ved anvendelse 

af virksomhedsordningen? 

Jeg kan huske, at jeg havde en samtale med en revisor engang om, at hvis jeg købte materialer for min egen 

konto, så kunne jeg ikke bare hive dem ud igen, men så blev det modregnet som indskud i firmaet, så nej, 

det kan vel ikke. 
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Spørgsmål 6: I hvilket tilfælde vil man opspare virksomhedens overskud (hvornår vil det være en fordel)? 

Hvis man skal i banken og have lån i virksomheden. Det skal man vel, for at virksomheden ser sund ud, og 

skal i banken.  

 

Spørgsmål 7: I hvilket tilfælde vil man hæve opsparet overskud (hvornår vil det være en fordel)? 

Det vil jeg hæve, når jeg ikke har penge til, at de skal stå der mere. Det kommer vel helt af sig selv, når man 

har brugt de penge, man skal leve af normalt.  

 

Spørgsmål 8: Hvad er ”hensat til senere hævning”? 

Det forstår jeg ikke. Det er noget i forbindelse med virksomhedsordningen gætter jeg på. Det er vel noget 

man har gemt, som man kan hæve på et andet tidspunkt.  

 

Spørgsmål 9: Ved opstart i af virksomhedsordningen, kan man indskyde sin private gæld? 

Man skal vel ikke indskyde noget, men jo – det kan man vel godt. 

 

Spørgsmål 10: Vidste du at der blev vedtaget ændringer vedrørende virksomhedsordningen i 2013? Hvis 

ja, hvad omhandler de? 

Nej, det vidste jeg ikke.  

 

Spørgsmål 11: Hvorfor valgte du, at omdanne din virksomhed til anpartsselskab? 

For sikkerheden, hvis man lige pludselig skulle hæfte for noget materialer, som man ikke fik penge får, og 

havde en masse store sager på det tidspunkt. Jeg tror også det er meget rart, at man for distanceret sig lidt 

mere fra firmaet, altså når man er hjemme, så er det privat, og arbejdet, så er det arbejde. At det ikke 

smelter ligeså meget sammen.  

 



Virksomhedsordningen eller anpartsselskab – hvad skal man vælge? 

Kevin Larsen 

 

102 | S i d e  
 

Spørgsmål 12: hvilke muligheder er der for at lønne sig selv i et anpartsselskab? 

Jeg kan lønne mig selv. Det er vel det. Der er jo en hel masse regler. Jeg kan jo hive nogen penge ud hvert år 

til en lavere skat ikke?  

 

Spørgsmål 13: Hvilket fordele er der ved at udlodde udbytte kontra løn? 

Det er til en lavere beskatning, der er fordelen ved det.  

 

Spørgsmål 14: Kan man som udgangspunkt bare ændre sin løn i et anpartsselskab? 

Jeg vil sige ja, men jeg ved ikke sådan rigtig i forhold til, man kan vel ikke bare sådan springe. Det skal vel 

ikke være 30.000 den ene måned og 100.000 den anden måned.  

 

Spørgsmål 15: Har du hørt om iværksætterselskab? 

Ja, det er det der IVS ik! Det er noget med, at man kun må hive en vis procentdel af overskuddet ud.  

 

Spørgsmål 16: Hvad sker der i anpartsselskab, hvis du mister 50% af den indskudte kapital? 

Det ved jeg ikke.  

 

Spørgsmål 17: Gælder denne regel også for iværksætterselskab? 

Det vil jeg så tro.. men ved det stadig ikke.  

 


