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1 Resumé 

When starting a business, the entrepreneur is faced with a number of choices, of 

which some will have effect immediately, and others will have effect in the long run. 

The first decision to be made, is whether to run the business as a company, or as a 

private business. If the decision is to run the business as a company, the tax rules are 

pretty straightforward, but if the decision is to run the business as a private business, 

the rules are more complicated, and with the latest piece of legislation, the rules 

haven´t been made less complicated, on the contrary. 

With the submission –and adoption of bill 200 of june 11th 2014, the rules have been 

tightened and made even more complicated. 

The purpose of this thesis is to offer an insight into these new rules, to accountants, 

lawyers and similar informed persons, as the language and terms used, is not 

nessecarily understandable or useful for the uneducated. 

To make the effects of bill 200 of june 11th 2014 more visible, this thesis is made with 

tabels of calculations, comparing the different tax payments before and after the 

adoption of bill 200 of june 11th 2014. 

Bill 200 of june 11th 2014 contain a number of new rules and restrictions, which is also 

discussed. 

A number of experts have already expressed doubts regarding the legality of bill 200 

of june 11th 2014, and rightly so, it seems. There are examples of double taxation, and 

other inequalities. 

The bill have been criticized from the beginning, for using a sledgehammer to crack a 

nut, as the consequences of adopting bill 200 of june 11th are many. 

Seen in the light of the fact, that the bill was submitted, as a result of the misconduct 

of an estimated group of 2.000 persons, and that the result is, that about 175.000 

persons are affected, the above statement gains momentum. 
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2 Indledning 

I forbindelse med opstart af virksomhed, står iværksætter overfor en række valg, 

som vil få betydning øjeblikkeligt, og senere i virksomhedens forløb, og ikke mindst 

for iværksætterens private skatteforhold. 

Som det første skal iværksætteren vælge, om virksomheden skal drives som selskab, 

eller som enkeltmands / personlig virksomhed, herunder også I/S. Dernæst, såfremt 

valget ikke falder på selskabsformen, skal iværksætteren vælge, efter hvilken 

ordning beskatningen skal ske. Det optimale valg vil i de fleste tilfælde kræve 

assistance fra en revisor, og med ændringerne der følger af den nu vedtagne lov, som 

følger af lovforslag 200 af den 11/6 2014, er valget ikke blevet mindre kompliceret, da 

man i planlægningen nu også er nødt til, at tage højde for mulige fremtidige 

ændringer, som f.eks. omdannelse til selskab. 

I 2012 var der ca. 175.000 selvstændige, som benyttede sig af virksomhedsordningen1. 

Disse mange selvstændige vil alle blive påvirket af de seneste ændringer i 

Virksomhedsskatteloven, i større eller mindre omfang, alt efter hvordan de har valgt 

at disponere, men hvad betyder disse nye ændringer? 

Den nu vedtagne lov har, med øjeblikkelig virkning (ved fremsættelsen) ændret en 

række vilkår og beløbsgrænser i virksomhedsskatteordningen, som er en ordning 

som har til formål, at sidestille en enkeltmandsvirksomhed (personlig virksomhed) 

med et selskab, skattemæssigt. 

Det, der ændres, er overordnet følgende: 

- Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis 

virksomhedens indskudskonto er nul eller positiv. Indskudskontoen er 

primosaldoen for en virksomhed, og den konto som normalt sidst påvirkes i 

hæverækkefølgen2. Indskudskontoen kan dog påvirkes negativt, uden at påvirke 

konto for opsparet overskud, hvorfor problemstillingen er interessant.                           

- Virksomhedens aktiver må ikke stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, og gøres dette, så anses et beløb svarende til den stillede 

sikkerhed som hævet af den selvstændige. 

                                                           
1
 Bemærkninger til lovforslaget – skm j. nr. 13-0250471 

2
 - Hæverækkefølgen er en prioriteret rækkefølge, som tilsikrer at den selvstændige beskattes fuldt af årets 

overskud, før der kan hæves skattefrit på indskudskontoen. 
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- Rentekorrektion har været Skats lovhjemlede instrument til at regulere den 

skattemæssige fordel, som selvstændige har kunnet opnå ved at inddrage privat 

gæld i virksomhedsordningen. Rentekorrektionen har dog vist sig at være for lav til 

helt at udligne fordelen, hvorfor den forhøjes med 3 % point.  

- Selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse allerede har stillet virksomhedens 

aktiver til sikkerhed for privat gæld, kan ikke spare op i virksomhedsordningen, i 

tilfælde hvor den ovenfor nævnte indskudskonto sammenlagt med 

sikkerhedsstillelsen overstiger 500.000 kr.3 

Virksomhedsordningen har i sin nuværende udformning fungeret siden 1986, og 

mange selvstændigt erhvervsdrivende har benyttet sig af denne mulighed for 

skattemæssigt at, være sidestillet med dem, der driver deres virksomhed i 

selskabsform. Med dette lovforslag har regeringen rettet fokus mod en antaget 

bredere gruppe erhvervsdrivende, som har brugt reglerne i virksomhedsordningen i 

et omfang, der ikke er tilsigtet. 

Lovforslaget møder kritik fra forskellige interesseorganisationer, og det bliver 

ligefrem kritiseret for at bryde med retssikkerheden. Lovforslaget kritiseres 

yderligere for ikke at være sammenhængende, idet der ikke er forbindelse mellem 

mål og midler, samt for at være grundlæggende fejlagtigt udformet4. Ydermere 

mener Danske Skatteadvokater5 at regeringen kraftigt har undervurderet antallet af 

virksomheder, som rammes, samt at der vil ske en skævvridning i mellem 

virksomheder, som er startet før ændringen, og efter, under de samme 

forudsætninger, hvilket i sig selv er uretfærdigt. 

Lovforslaget skønnes ikke at medføre nævneværdige administrative konsekvenser 

for det offentlige6, med en belastning på kun fire årsværk, men alene i landbruget er 

der ifølge Landbrug og Fødevarer 9.500 virksomheder der rammes7, og ifølge tal fra 

Dansk Byggeri8, vil virksomhedernes samlede regning til bla. Revisorregninger til 

udarbejdelse af delårsopgørelser pr. 11/6-2014 vil løbe op imod 1,7 mia. kr., hvilket 

synes at være en høj pris for, at Skat kan opnå et merprovenue på 6-800 mio kr. 

                                                           
3
 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/index.htm  

4
 http://www.danskeadvokater.dk/Nyheder.aspx?ID=17069&Action=1&PID=28735&NewsId=16990 

5
 http://www.danskeadvokater.dk/Nyheder.aspx?ID=17069&Action=1&PID=28735&NewsId=16990 

6
 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/1/1379716.pdf s 18 

7
 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/7/1394376.pdf 

8
 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/1390926.pdf s 3 
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Finansrådet9 har været anderledes tekniske i kritikken, og bl.a. stillet nogle spørgsmål 

til periodiseringen og den skattemæssige effekt af lån, og betydningen af, hvornår 

disse er optaget. Denne mere tekniske vinkel er også interessant, da kritikpunkterne 

understøtter det generelle billede af kritikken, og den er med til at tegne et billede af 

lovforslaget som værende mangelfuldt. 

3 Problemformulering: 

I forbindelse med vedtagelsen af lovforslag L200 af den 11/6 2014 er der lagt op til 

ændringer i virksomhedsskatteloven. I den forbindelse ønskes både belyst, hvad der 

konkret ændres og hvilken betydning ændringerne har. 

Til brug for analyse af ovenstående problemstilling, synes nedenstående spørgsmål 

at være de vigtigste og mest relevante, at besvare: 

Hvad betydning har den nu vedtagne lov for de forskellige skatteordninger, og vil 

grænsen for det optimale valg ændre sig 

-Hvilke virksomheder rammes af ændringerne? 

-En væsentlig ændring som den nu vedtagne lov medfører synes, at være forhøjelsen 

af rentekorrektionssatsen, vil denne forhøjelse være tidssvarende, når renterne stiger 

igen, og vil Skats merprovenue således være statisk?  

-Skatteministeren har også udmeldt at merprovenuet vil være relativt statisk, hvilket 

nødvendigvis betyder varige forringelser, det ønskes belyst hvorvidt disse varige 

ændringer kan omgås, ved brug af andre skatteordninger, eller om ændringerne blot 

vil betyde at der i den kommende tid vil ske en stigning i antallet af anpartsselskaber 

og aktieselskaber. 

-Medfører den højere rentekorrektionssats at skattebesparelsen er væk, eller skulle 

den have været højere eller lavere, for at opnå denne effekt? 

-Hvordan kan en negativ indskudskonto fremkomme, og er alle tilfælde af negativ 

indskudskonto et udtryk for ”utilsigtet brug af virksomhedsordningen”? 

                                                           
9
 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/10/1396065.pdf 
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-Bliver det mere favorabelt at skifte til selskabsform, efter vedtagelsen af den nye lov, 

og hvilke problemstillinger kan virksomhedsejer fremover stå overfor i den 

forbindelse? 

-Hvilken betydning vil ændringerne få for antallet af, og behandlingen af, 

hovedaktionærlån? 

-Hvordan kunne lovforslaget have været formuleret / opstillet bedre? Holder 

kritikken? 

-Hvordan er de selvstændige erhvervsdrivendes lånemuligheder blevet påvirket, 

både i privat regi og i erhvervsmæssigt regi? 

4 Problemafgrænsning: 

Idet der er mange aspekter i nærværende problemformulering, vil der være områder, 

der ikke bliver behandlet i denne afhandling. Det primære sigte er at skabe en 

forståelse for lovforslagets effekt, men kun i skattemæssige sammenhænge, undtagen 

der hvor inddragelse af andre sammenhænge kan bidrage positivt til det 

overordnede sigte. 

Denne afhandling vil kun berøre formueretlige aspekter, i et omfang der bidrager til 

forståelsen og beskrivelsen af hovedemnet. 

Kandidatafhandlingen vil ikke omfatte problemstillinger, i forbindelse med I/S’er, 

eller andre konstellationer, der indbefatter flere ejere, da virksomhedsordningen kun 

kommer i effekt, efter opgørelsen af hver enkelt ejers andel af overskuddet. 

Kandidatafhandlingen vil som udgangspunkt ikke omhandle virksomheder i 

selskabsform, i andre sammenhænge end ved perspektiveringen til 

hovedaktionærlån, og evt. til pant i ejerandele, medmindre det bidrager til læsers 

forståelse. 

Kandidatafhandlingen vil udelukkende tage udgangspunkt i indkomst optjent i 

Danmark, og ligeledes forudsættes det, at alle omtalte skattesubjekter og personer er 

fuldt skattepligtige til Danmark. 
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5 Metode: 

Kandidatafhandlingen vil være en verbal redegørelse, understøttet af tabeller, 

beregninger og figurer, hvor disse findes berettiget. 

Virksomhedsskatteloven (VSL), herunder Virksomhedsskatteordningen (VSO) og 

Kapitalafkastordningen (KAO), vil blive forklaret og gennemgået teoretisk og 

praktisk, med tal. Tallene fra før ændringerne og efter, sammenlignes. 

På baggrund af ovenstående, eventuelt understøttet med tal fra Danmarks Statistik 

eller lign. Vil det blive vurderet, hvorvidt det skønnede merprovenue er realistisk, og 

hvorvidt det forventede antal af påvirkede virksomheder findes sandsynligt. 

Problemstillingerne er analyseret på baggrund af nugældende dansk ret, og de i den 

nu vedtagne lov beskrevne ændringer. Egne forslag samt eksterne kilders forslag til 

alternativer kan inddrages. 

Problemstillingerne tager afsæt i lovforslagets mål og midler, og gennem analyse og 

lettere juridisk teori, vil uregelmæssigheder blive fremhævet.  

Kandidatafhandlingen vil som udgangspunkt kun omhandle virksomheder, som kan 

benytte sig af virksomhedsordningen, i relation til analyse af problemstillinger, 

relateret dertil. 

6 Målgruppe: 

Denne afhandling er henvendt til revisorer, og andre rådgivende aktører, for så vidt 

angår den praktiske anvendelse af virksomhedsskatteordningen, og valget af et 

alternativ. 

Afhandlingen skal kunne tjene til, at læser sættes i stand til at kunne træffe det 

optimale valg af skatteordning, også efter de nye ændringer. Med optimalt, menes 

den skatteordning, som koster skatteyderen mindst, med udgangspunkt i 

topskatteoptimering, mens alle regler, eller populær praksis overholdes. 
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7 Det danske skattesystem: 

Det danske skattesystem er komplekst, og vil derfor ikke blive behandlet i detaljen, i 

alle aspekter. For forståelsens skyld følger her en gennemgang af de overordnede 

principper, som har betydning for emnet, samt efterfølgende en mere detaljeret 

beskrivelse. 

Fundamentet for det danske skattesystem er lov nr. 149 af 10/4 1922 Statsskatteloven 

(SL). SL indeholder ikke nogle satser eller beløbsgrænser. Der er kun fem paragraffer 

tilbage; §§ 1, 4, 5, 6 og 38. Alle de andre paragraffer er blevet ophævet eller erstattet 

af speciallovgivning. 

SL er overordnet set styrende for hvornår noget er skattepligtigt, og systematikken er 

som følger: 

•SL § 4: De skattepligtige indtægter – bredt indkomstbegreb 

•SL § 5: Skattefri formuebevægelser og formuegevinster (undtagelser) 

•SL § 6: Fradragsberettigede udgifter 

Som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad 

enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af 

pengeværdi. Dette princip kaldes Globalindkomstprincippet. 

Skatteyder får lempelse for betalt udenlandsk skat, i det omfang den udenlandske 

skat ikke overstiger den danske, og hvor der ikke er indgået en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO)10.  

Hovedreglen for skattepligtig indkomst er at denne opregnes over et kalenderår. 

Selskaber, såvel som personlige virksomheder, har mulighed for at aflægge regnskab 

forskudt af kalenderåret11, under en række forudsætninger. Skat har dog mulighed 

for at pålægge et selskab, at aflægge regnskab efter kalenderåret, hvis selskabet har 

betydelig samhandel med f.eks. en personlig virksomhed drevet af ejeren. 

                                                           
10

 Som eksempel kan nævnes, at schweizisk udbytteskat ifølge den lokale lovgivning skal indeholdes, med 35 %, 

hvorfor man som dansk skatteyder kun kan få lempelse for betalt skat op til den danske sats på 27/42 %, selv 

om der er indgået en DBO med Schweiz. 
11

 http://www.blicher.dk/blicher-aktuelt/arkiv/blicher-arkiv/kan-omlaegning-af-regnskabsaar-betale-sig/ 
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Selv om en personlig virksomhed aflægger regnskab forskudt af kalenderåret, skal 

indehaveren stadig beskattes efter kalenderåret, hvilket kan rejse en række 

periodiseringsspørgsmål, når en virksomhed aflægger regnskab forskudt af 

kalenderåret. 

Hovedreglen for indregning af skattepligtig indkomst er, at denne medregnes på 

retserhvervelsestidspunktet, og altså ikke når fakturaen endelig betales. 

Løn beskattes som udgangspunkt på udbetalingstidspunktet, dog senest 6 måneder 

efter retserhvervelsen, det samme gælder for virksomhedens indregning af udgiften i 

regnskabet. 

Det danske skattesystem er præget af mange særlove og undtagelser, og undtagelser 

til undtagelserne, derfor er det vigtigt at holde sig systematikken i SL for øje, og finde 

den korrekte særlovgivning til den aktuelle situation. 

Som virksomhedsejer har man tre valgmuligheder: 

1: Personskatteloven (PSL) 

2: Virksomhedsskatteloven 

3: Omdanne til selskab 

7.1.1 Personskatteloven: 

En relevant lov for mange er 

Personskatteloven (PSL), som regulerer 

hvordan  skattepligtig personlig 

indkomst beskattes. PSL er dog nok 

mest relevant for lønmodtagere, da 

virksomhedsejere med høj eller 

svingende omsætning må forudsættes at 

have skiftet til VSO, KAO eller selskab. 

Her ses et regnskab efter PSL: 

Renterne påvirker kun 
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kapitalindkomsten. 

Ejeren bliver beskattet af det fulde overskud, uanset om denne ender med at betale 

topskat. 

Ejeren får ikke fradrag i den personlige indkomst for renteudgifter, men kun i 

kapitalindkomsten, som har lavere skattemæssig effekt, hvorfor det er dyrere for 

ejeren12. 

Det er Statsskatteloven der er bestemmende for om en indkomst er skattepligtig, og 

ikke Personskatteloven. Personskatteloven regulerer alene hvordan indkomsten skal 

beskattes. 

Indkomst afgrænses i Personskattelovens § 3 stk. 1 negativt, som al indkomst der 

ikke er kapitalindkomst, og dels også i §§ 4a og 4b, hvor hhv aktieindkomst og CFC 

indkomst undtages medtagelse i den skattepligtige indkomst, ved beregning af skat 

efter §§ 6-8a. Aktieindkomst og CFC indkomst skal således beskattes anderledes. 

Det danske skattesystem er et såkaldt progressivt skattesystem, hvilket betyder at 

der er en progression i den procentsats, som man skal betale af sin skattepligtige 

indkomst i skat, eller at skattetrykket på sidst tjente krone stiger med indkomsten. 

Progressionen var dog mere tydelig inden man afskaffede mellemskatten, da der nu 

kun er et enkelt progressionstrin, topskatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 PSL § 4 
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Indtil 2010 fandtes den såkaldte mellemskat, som udgjorde 6 %, efter at denne er 

blevet afskaffet, findes kun topskatten, som i 2014 udgør 15 %, tillagt 

marginalskatten. 

I 2014 betaler man topskat, når ens skattepligtige personlige indkomst udgør 488.152 

kr. og derover inklusive AM bidrag. 

Ved beskatning efter efter reglerne i Personskatteloven, er der i realiteten kun én ting 

som den selvstændige skal være opmærksom på, og det er hvorvidt der er 

tilstrækkeligt med likviditet til at betale skatten. Dette er vigtigst i tilfælde hvor en 

virksomhed er nystartet, og hvor ejer eller revisor måske ikke har fået 

forskudsangivet et realistisk overskud. 

Jo mere korrekt forskudsangivelsen er, i forhold til virksomhedens faktiske 

overskud, des mindre er den difference, som skal afregnes med Skat, ved afgivelse af 

                                                           
13

 Anders Lützhøfts undervisningsnoter fra Skatteret på CBS. Satserne er 2010 satser. 
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årsopgørelsen, da den selvstændige i det optimale tilfælde er blevet opkrævet den 

korrekte skat, gennem sædvanligvis ti B-skatterater. 

Der er ikke noget der hedder løn i personlige virksomheder, som beskattes efter 

personskattelovens regler, og hævninger er derfor irrelevante, i skattemæssige 

sammenhænge. Det er kun virksomhedens skattemæssige overskud der er relevant, 

da det er virksomhedens overskud, der styrer, hvor meget ejeren skal betale i skat.14. 

Hvis en virksomhed har omsat for mindre end 300 tkr. Er den ydermere fritaget for 

at afgive regnskabsoplysninger, og skal således kun afgive enkelte hovedtal. 

7.1.2 Virksomhedsordningen 

Virksomhedsordningen er en særlig ordning, som virksomhedsejer kan vælge at lade 

sig beskatte efter. Virksomhedsordningen blev indført med lov nr. 144 af den 19. 

marts 1986, og har fungeret stort set uændret siden.  

Virksomhedsordningens formål er følgende:  

1. Fuld fradragsværdi af erhvervsmæssige renter. Selv om det ikke er tilladt, og 

aldrig har været det, har mange virksomhedsejere flyttet privat gæld ind i 

virksomhedsordningen, for at få skattefradrag for renterne, og dermed har de 

finansieret privatforbrug, med lavt beskattede midler. I praksis er der eksempler på 

at selvstændige har fået lov til at inddrage privat gæld i VSO15. 

2. Proportionalbeskatning af afkast af investering  i egen virksomhed, i form af 

kapitalafkastberegning. Kapitalafkastet svarer til et beregnet afkast af investeringen i 

virksomheden16. 

3. Konjunkturudligning. I perioder med høj indkomst, kan den selvstændige 

henlægge en valgfri andel af virksomhedens overskud til senere hævning, mod at 

betale en øjeblikkelig aconto skat, svarende til selskabsskattesatsen. Og i perioder 

med lav indkomst, kan den selvstændige omvendt hæve af det tidligere opsparede 

overskud. 

                                                           
14

 http://johnhannover.blogspot.dk/2013/01/hvad-skal-jeg-fre-af-regnskab-som.html 
15

 SKM2007.588.LSR 
16

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=133911 
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4. Konsolidering med 50% a conto skat. Det kan være en stor fordel for eksempelvis 

en nystartet virksomhedsejer, at kunne oparbejde en solid likviditet hurtigt. Den 

likviditet kan bruges til interne investeringer.  

5. Bogholderimæssig løsning. Når en selvstændig vælger at lade sig beskatte efter 

VSO reglerne, er det et krav at denne lever op til de bogholderimæssige krav i den 

forbindelse. 

6. Selskabslignende. I VSO har ejere af personlige virksomheder mulighed for at 

opnå mange af de fordele, som ejere af selskaber har, men uden at der stilles krav om 

kapital, revision eller generalforsamlinger. Dog hæfter ejerne af personlige 

virksomheder med hele deres formue, hvilket stadig er den mest afgørende forskel. 

7. Underskud kan fradrages i anden indkomst, hvis der ikke er tilstrækkeligt 

opsparet overskud, til at modsvare underskuddet. 

Hovedformålet med virksomhedsordningen er at virksomhedsejer får mulighed for 

at udjævne eventuelle udsving i indkomsten, ved at udskyde indregningen af 

skattepligtig indkomst, til senere hævning, mod at betale en øjeblikkelig acontoskat, 

svarende til selskabsskattesatsen. Eller kortere fortalt, at sidestille den personlige 

virksomhed med et selskab, skattemæssigt. 

For at kunne bruge virksomhedsskatteordningen er der en række krav til 

virksomheden: 

- Der skal være tale om en selvstændig personligt ejet erhvervmæssig 

virksomhed. Deltagere i f.eks. et kommanditselskab eller et interessentskab17 

kan godt få deres andel af overskuddet behandlet efter reglerne i VSO. 

- Der må ikke være tale om en hobbyvirksomhed. 

- Virksomhedsejer skal være fuldt skattepligtig til Danmark.18 

- Ud over ovenstående, er der i praksis afgrænset yderligere således, at 

foredragsholdere og revisorer med én eller meget få klienter ikke kan benytte 

sig af VSO. 

- Der er også i praksis afgrænset positivt overfor følgende:19 

o Freelance journalist eller pressefotograf 

                                                           
17

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1909417&chk=209795 
18

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948846&chk=209795 
19

 Anders Lützhøfts undervisningsnoter fra CBS – Skatteret. 
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o Assurandør 

o Professionel bokser 

o Musikgruppe 

o Døgnpleje 

o Læge i vagtordning 

Virksomhedsejer kan allerede på forskudsopgørelsen angive at denne ønsker at 

benytte sig af reglerne i VSO, men det er også muligt at få genoptaget årsopgørelsen, 

og dermed bruge VSO, med tilbagevirkende kraft, i op til halvandet år efter udløbet 

af det omhandlede kalenderår. Virksomhedsejeren skal således senest 30. juni 2015 

angive om VSO skal anvendes ved beskatningen af indkomsten fra indkomståret 

201320. Virksomhedsejer kan dog jf. Skatteforvaltningslovens § 30 ændre valget på et 

senere tidspunkt end angivet ovenfor, såfremt visse betingelser er opfyldt21. 

Når revisor eller den regnskabsansvarlige har udarbejdet et driftsregnskab for en 

virksomhed, udarbejdes sædvanligvis bagefter et skattemæssigt regnskab, eller som 

minimum skattebilag, hvoraf alle relevante tal for virksomhedsordningen fremgår. 

Dette gøres ved at tallene fra driftsregnskabet behandles i VSL ”maskinen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_3_1.htm 
21

 Lærebog om indkomstskat, djøfs forlag, ISBN nr. 978-87-574-2916-9, 15. udgave. Side 215. 
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Se nedenfor for illustration:22 

 

En virksomhedsordning er i realiteten et regnskab som man fører overfor Skat, som 

opregner virksomhedens hensættelser til senere hævning, eventuelt fremførte 

underskud samt størrelsen på indskudskontoen. 
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 Anders Lützhøfts undervisningsnoter fra CBS - Skatteret 
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VSL ”maskinen” ser ud som nedenfor: 

23 

VSL ”maskinen” som angivet ovenfor er også benævnt som kassesystemet, og det er 

en måde, hvorpå det kan sikres, at tallene stemmer. 

Systematikken er, at udregningen starter med nr. 1 i figuren, osv.: 

1. Dette er resultatet jf. skatteregnskabet, efter renter24. 

2. Det beregnede kapitalafkast beregnes som kapitalafkastsats ganget 

med summen af aktiver minus gæld25. 

3. Dette tal fremkommer således: pkt. 1 minus pkt. 2 

4. pkt. 4 udregnes som illustreret på næste side: 

                                                           
23

 Anders Lützhøfts undervisningsnoter fra CBS - Skatteret 
24

 Det skattemæssige regnskab adskiller sig fra det almindelige driftsregnskab på flere punkter, f.eks. 

afskrivninger, der sædvanligvis er lineære i driftsregnskabet, og opgøres efter saldometoden i et 

skatteregnskab. 
25

 VSL § 8 stk 1 
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5. Dette er den del af indkomsten, som ikke hæves, og derfor hensættes 

til senere hævning, mod at betale en øjeblikkelig aconto skat. 

6. Dette er tallet fra punkt 5, blot inklusive skat. 

7. Den personlige indkomst er ejerens hævninger mv. 

8. Konto for opsparing er opsamlingskontoen, for al den omsætning, 

som ikke hæves, men også den konto, som der trækkes fra, i perioder 

med hævninger, der overstiger omsætningen. 

9. Den udregnede aconto skat, som skal betales i forbindelse med 

aflæggelse af årsopgørelsen. 
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Årets samlede overførsler: 

26 

Skal stemme med den udvidede hæverækkefølge: 

27 
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 Anders Lützhøfts slides fra CBS skatteret 
27

 Se 22 



7 Det danske skattesystem: 

20 

 

Der kan forekomme tre forskellige scenarier, når overskudsdisponeringen 

udarbejdes, se de følgende tre eksempler, som illustrerer disse scenarier: 

1: Virksomhedsejeren har hævet tilpas: 

28 

2: Virksomhedsejer har hævet for lidt: 

29 

                                                           
28

 Egen tilvirkning, inspireret af kassesystemet 
29

 Se 26 
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Det ses at årets samlede overførsler og summen af den udvidede hæverækkefølge 

ikke stemmer, hvorfor der i det viste tilfælde skal afsættes 12, til senere hævning, 

således at de to summer kan stemme. Det ses endvidere at det udregnede tal for 

virksomhedsindkomsten (kasse 6) er højere, end tallet der faktisk er blevet brugt i 

kassen, hvilket skyldes at virksomhedsindkomsten aldrig kan være højere end det 

resterende overskud (kasse 3). 

3: Virksomhedsejer har hævet for meget: 

30 

I ovenstående tilfælde går hele det skattepligtige overskud fratrukket kapitalafkast til 

personlig indkomst, og der er hævet mere end der er indtjent, hvilket medfører at der 

må tæres på indeståendet på konto for opsparet overskud, og hvis saldoen på denne 

er for lille eller blot nul, så hæves der på indskudskontoen, uagtet om denne bliver 

negativ. 

Kapitalafkastet som angivet ovenfor i de tre tilfælde, vil blive fratrukket i den 

personlige indkomst, og tillagt i kapitalindkomsten, for virksomhedsejeren. 

Hvis der ikke er opsparet noget overskud, må den overskydende hævning jf. ovenfor 

søges dækket ind, med indskudskontoen, jf. hæverækkefølgen31. 

                                                           
30

 Egen tilvirkning 
31

 VSL § 5 
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Hvis indskudskontoen var negativ før hævningerne eller derved blev det, beregnes 

en rentekorrektion af den negative saldo32. 

Rentekorrektionen beregnes som kapitalafkastsatsen ganget med den største 

negative saldo primo eller ultimo året, reguleret med hævninger og indskud samme 

år, jf. VSL § 5. Den beregnede rentekorrektion tillægges den personlige indkomst hos 

virksomhedsejeren, og fratrækkes i kapitalindkomsten33. 

For nystartede virksomheder gælder det, at indskudskontoen kan sættes til nul, 

såfremt den medtagne gæld kan påvises at være 100 % erhvervsmæssig34.  

7.1.3 Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen er et mere simpelt alternativ til Virksomhedsordningen, som 

blev indført som afsnit II i Virksomhedsskatteloven, med lovforslag nr. 96 af den 

17/12 1992, med virkning fra og med indkomståret 1993. 

Kapitalafkastordningen kan bruges af den samme persongruppe som 

Virksomhedsordningen, betydende, at de som ikke kan bruge 

virksomhedsordningen, heller ikke kan bruge Kapitalafkastordningen35. 

I grundtræk fungerer Kapitalafkastordningen således, at der beregnes et 

kapitalafkast, som fratrækkes virksomhedsejerens personlige indkomst, og tillægges 

dennes kapitalindkomst, hvorved der opnås en skattemæssig besparelse for 

virksomhedsejeren, grundet den lavere beskatning på kapitalindkomst i forhold til 

personlig indkomst.. 

Kapitalafkastordningen blev indført, for at begrænse behovet for 

Virksomhedsordningen. 

Der er, i modsætning til virksomhedsordningen, ingen krav til adskillelse mellem 

privatøkonomien og virksomhedsøkonomien i kapitalafkastordningen, dog er det et 

krav, at virksomhedsejeren oplyser kapitalafkastgrundlaget primo indkomståret36, til 

                                                           
32

 VSL § 11, stk. 1 
33

 Dette er de gamle regler, og noget af det der er blevet ændret fremadrettet med den nu vedtagne 

lovændring, som følger af L 200 af 11/6 2014. 
34

 VSL § 3, stk. 5 
35

 VSL § 22 a, stk. 1 
36

 VSL § 22 a stk. 5 
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brug for beregningen af kapitalafkastet, som i øvrigt opgøres på samme måde som i 

Virksomhedsordningen 37. 

Der skelnes ikke mellem private og erhvervsmæssige renter, når der beskattes efter 

Kapitalafkastordningen, det kan derfor være en fordel for virksomhedsejeren, at 

benytte sig af Kapitalafkastordningen hvis denne har mange renteudgifter, også i 

privat regi. 

Størrelsen af kapitalafkastet kan ikke være større end den positive personlige 

indkomst opgjort efter PSL § 3, eller størrelsen af det negative nettokapitalindkomst 

opgjort efter PSL § 438. 

Kapitalafkastet kan altså aldrig være højere end virksomhedsoverskuddet, som er 

fratrukket renteudgifter, og ikke højere end virksomhedsejerens negative 

nettokapitalindkomst. 

Det har siden indførelsen af lov nr. 1115 af den 22/12 199339 været muligt at opspare i 

Kapitalafkastordningen, således at Virksomhedsordningen og 

Kapitalafkastordningen umiddelbart har de samme fordele. 

Opsparingen i Kapitalafkastordningen er dog begrænset således, at det opsparede 

overskud skal bindes, på en konto i et pengeinstitut, hvorved ordningen bliver 

likviditetskrævende, og muligheden for investering i egen virksomhed forsvinder, 

hvorfor den forventelige praktiske anvendelse af denne mulighed nok må anses som 

værende begrænset til ganske få særtilfælde. 

 

 

 

  

                                                           
37

 § 23, Bekg. Nr. 594 af den 12/6 2006 
38

 Der ses bort fra negativ kapitalindkomst, som hidrører fra kapitalindkomst, omfattet af anpartsreglerne. 
39

 VSL § 22 b 
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7.2 Kapitalindkomst 

Et fællestræk for Virksomhedsordningen og Kapitalafkastordningen er, at der gives 

mulighed for, at omklassificere en del af indkomsten fra personlig indkomst til 

kapitalindkomst, hvilket umiddelbart fremstår favorabelt. 

Kapitalindkomst beskattes med bund (6,76 %), kommune (25,5 %) og kirkeskat (0,7 

%), samt sundhedsbidrag (5 %)40, i alt altså 37,96 %, indtil 40.000 pr. ægtefælle, 

hvorefter yderligere kapitalindkomst indgår i topskattegrundlaget, og derfor 

beskattes hårdere, dog begrænset af et skatteloft på 42 %. 

7.3 Beregning 

Valget af den optimale skatteordning er et emne der i sig selv er en hel afhandling 

værdig, hvorfor nedenstående eksempler blot skal vise forskellene på de enkelte 

skatteordninger. 

Det optimale valg af skatteordning beror på mere end hvad virksomhedsejeren skal 

betale i det aktuelle år, f.eks. er det afgørende at understrege, at hvis en 

virksomhedsejer har opsparet en stor sum, til senere hævning, i 

Virksomhedsordningen, så er der samtidig opsparet en tilsvarende stor latent skat, 

som skal betales når virksomhedsejeren træder ud af ordningen, hvilket kan være 

problematisk hvis der ikke er en tilsvarende likviditet i virksomheden, når denne 

lukkes.  

Ovenstående problematik omkring latent skat møder man ikke på samme måde, hvis 

virksomheden har været drevet i selskabsform, da man ved afslutningen af et selskab 

blot likviderer selskabet, hvilket resulterer i et likvidationsprovenue, som i positive 

tilfælde dækker virksomhedens gæld ind, og i negative tilfælde, vil betyde et tab for 

kreditorerne, derudover betaler et selskab selskabsskat af overskuddet hvert år, og 

opsparer ingen latent skat. 

Her følger seks scenarier, hvor en række forskellige situationer sammenlignes på 

tværs af de tre beskatningsmuligheder, Kapitalafkastordningen, 

Virksomhedsskatteordningen og Personskattelovens regler. Ved sammenligning, 

skal det vise, i overordnede træk, hvilken beskatningsform, der er den optimale, 

                                                           
40

 https://www.al-bank.dk/default.asp?id=818 
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under de i scenarierne givne forudsætninger, med udgangspunkt i de gældende 

regler (2013) før vedtagelsen af seneste lovforslag: 

7.3.1 Scenarie 1 virksomhedsindkomst under topskattegrænse uden aktiver og gæld: 

Omsætningen i dette eksempel er på kr. 400.000 

PSL synes ikke at være optimalt i nogle tilfælde. Det nærmeste man kommer er nok 

et tænkt eksempel, hvor der i virksomheden ikke er nogle aktiver eller passiver ved 

regnskabsårets udgang, og ingen renteudgifter privat eller i virksomhedsregi, og 

hvor omsætningen i virksomheden ikke overstiger topskattens bundgrænse. 

Eksemplet kunne være en konsulent, som kun modtager øjeblikkelig kontant 

betaling, og som ikke har noget udstyr, som koster mere end 12.80041, og ingen gæld. 

Konsulenten får i eksemplet en realistisk indlånsrente i banken på 0 %, og hæver 

altid øjeblikkeligt indgåede beløb, således at der ikke er nogle aktiver, i form af 

indeståender i banken. 

Beregningens tal tager udgangspunkt i gennemsnitlige skatteprocenter jf. 

nedenstående: 

42 

Den skattepligtige indkomst for konsulenten vil i 2013 være kr. 349.92043, hvilket jf. 

Personskattelovens regler beskattes som følger: 

                                                           
41

 Den skattemæssige grænse for straksafskrivning 
42

 Egen tilvirkning 
43

 Se bilag 1 for beregning 
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44 

Den samlede skattebetaling er således kr. 119.012 tillagt AM-bidrag kr. 32.000 i alt. 

Kr. 151.012. 

Da der i ovenstående eksempel ikke er nogle aktiver, eller nogen kapitalindkomst, 

hverken negativ eller positiv, vil skatten i alle tre skatteordninger være den samme, 

hvorfor PSL i dette tilfælde må være den optimale, da konsulenten herved kan 

undvære, eller måske blot begrænse udgiften til en revisor. 

7.3.2 Scenarie 2 – Virksomhedsordningen med høj privat gæld, medtaget i ordningen: 

Scenarie 2 tager udgangspunkt i samme som Scenarie 1, med den forskel at der nu er 

inddraget privat gæld i virksomhedens økonomi, hvilket resulterer i en negativ 

indskudskonto på 600.000, og renteudgifter på kr. 60.000, samt en højere omsætning 

på 1 mio. kr., således at topskatten bliver et relevant optimeringspunkt45. 

Renteudgiften er fratrukket i virksomhedsindkomst, hvilket udløser 

rentekorrektionen, og rentekorrektionsbeløbet på kr. 12.000 er fratrukket i 

kapitalindkomsten, og tillagt den personlige indkomst, således at fradragsværdien 

for renterne begrænses, deri ligger den selvkontrollerende effekt. 

Den samlede betaling til Skat udgør kr. 451.685 inkl. AM bidrag på kr. 76.160, hvis 

virksomhedsejeren ikke udskyder en del af overskuddet til senere hævning. 

                                                           
44

 Egen tilvirkning 
45

 Se bilag 2 for beregning 
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Hvis virksomhedsejeren vil undgå topskat, skal der mindst udskydes kr. 494.392, 

hvoraf der skal svares 25 % aconto skat46.47 

I tilfældet hvor virksomhedsejeren udskyder kr. 494.391 til senere hævning, bliver 

den samlede skattebetaling kr. 294.848 inkl. acontoskat på kr. 123.598 og AM bidrag 

på kr. 36.609, og der skabes en latent skat, svarende til forskellen mellem den aktuelle 

skattesats for virksomhedsejeren på tidspunktet for hævningen, og de kr. 123.598, 

svarende til 25 % af det udskudte beløb, som blev betalt i forbindelse med 

udskydelsen. 

7.3.3 Scenarie 3 – Virksomhedsordningen med høj privat gæld, ej medtaget i ordningen: 

Scenarie 3 tager udgangspunkt i at virksomhedsejeren ikke har medtaget den private 

gæld i Virksomhedsordningen, udover det, er parametrene de samme som i 

foregående scenarie48. 

Den samlede betaling til Skat udgør i dette tredje scenarie kr. 465.576. 

Det er altså dyrere at følge reglerne, og i scenarie 2 sparer virksomhedsejeren således 

kr. 13.891, i forhold til scenarie 3 på grund af forskellen mellem den rentesats der er 

på det private lån, og rentekorrektionssatsen. 

Hvis rentekorrektionssatsen skulle eliminere den skattemæssige fordel i dette 

eksempel, ville det fordre en højere procentsats jf. nedenfor: 

Tabellen viser den samlede skattebetaling, ved en række forskellige 

rentekorrektionssatser /kapitalafkastprocenter. Det beregnede kapitalafkast, er det 

tal, som der bruges i rentekorrektionen, altså det tal, som tillægges den personlige 

indkomst, og fratrækkes i kapitalindkomsten. Det ses at jo højere 

kapitalafkastprocent der beregnes ud fra, des højere bliver den samlede 

skattebetaling, hvilket giver mening, fordi personlig indkomst er højere beskattet, 

end kapitalindkomst. 
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 2013 sats 
47

 Der kan ikke længere udskydes til senere hævning, i en situation som den angivne. 
48

 Se bilag 3 for beregning 
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49 

Der findes eksempler på at revisionsfirmaer har rådgivet deres kunder til, at 

spekulere i den skattefordel der ligger i at medtage privat gæld i 

Virksomhedsordningen50, hvilket blot vidner om behovet for, at foretage en 

udligning af denne fordel. 

Hvis skatten ønskes minimeret i dette tilfælde, ville virksomhedsejeren skulle 

udskyde kr. 542.392 til senere hævning, og svare 25 % skat51 af beløbet, svarende til 

kr. 135.598. Dette vil resultere i en samlet mindste skattebetaling i dette scenarie på 

kr. 293.512 

7.3.4  Scenarie 4 – Kapitalafkastordningen med høj privat gæld: 

Scenarie 4 tager udgangspunkt i at virksomhedsejeren vælger at lade sig beskatte 

efter reglerne i Kapitalafkastordningen. Virksomhedens omsætning er den samme, 

som i de to foregående scenarier, og gælden er den samme, som i foregående 

scenarie, hhv. 1 mio. kr. og 600.000 kr.52. 

I eksempel 4 sættes kapitalafkastgrundlaget til nul, da det ikke kan være negativt.  

Den samlede betaling til Skat i scenarie 4 bliver kr. 448.262, altså mindre end i begge 

foregående scenarier. Forskellen skyldes rentekorrektionen, og den deraf følgende 

rokade mellem personlig indkomst og kapitalindkomst. 

                                                           
49

 Egen tilvirkning – beregningerne indeholder en fejl i beregningen af sundhedsbidrag, og varierer derfor 

marginalt, men tabellen giver stadig en indikation af forskellen. 
50

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

01_privat_gaeld_i_virksomhedsordningen__020112.pdf 
51

 2013 sats 
52

 Se bilag 4 for beregning 
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Det kan altså bedst betale sig at benytte sig af Kapitalafkastordningen, i en situation, 

som den ovenfor angivne. 

Det er dog værd at bemærke, at det kun er muligt, at udskyde 25 % af 

virksomhedens overskud, til senere hævning og beskatning, og det udskudte beløb 

kan ikke bruges til investering / konsolidering af virksomheden, da pengene skal 

bindes på en bankkonto, oprettet til formålet. 

Hvis virksomhedsejeren vælger, at udskyde de maksimale kr. 235.000, altså 25 % af 

kr. 940.000, bliver skattebetalingen kr. 373.71253. 

7.3.5 Scenarie 5 – Virksomhedsordningen med mange aktiver og ingen gæld: 

I det følgende scenarie, er der aktiver for kr. 600.000, i stedet for gæld, og samme 

resultat som i de fire tidligere scenarier, og ingen renteindtægter –eller udgifter54. 

Den samlede skattebetaling inkl. AM-bidrag bliver i dette scenarie kr. 478.015, hvis 

der ikke udskydes noget af overskuddet til senere hævning. 

Hvis virksomhedsejeren vælger, at optimere sin skat, ved at udskyde et beløb til 

senere hævning, således at topskatten netop undgås, bliver den mindst mulige 

skattebetaling kr. 310.478, inklusive 25 % aconto skat, som udgør kr. 132.59855. 

7.3.6 Scenarie 6 – Kapitalafkastordningen med mange aktiver og ingen gæld: 

Den samlede skattebetaling bliver den samme som foregående scenarie, da det 

beregnede kapitalafkast i Virksomhedsordningen er det samme som det der 

beregnes i Kapitalafkastordningen. Som vist tidligere, så er det behandlingen af 

renterne, som kan gøre en forskel. 

Ud over fællestrækkene i ordningerne, er der i nærværende scenarie den afgørende  

forskel, at virksomhedsejer højst kan udskyde 25 % af overskuddet til senere 

hævning, altså kr. 247.000. 

Hvis virksomhedsejeren vælger at optimere sin skat, og bruge 

Kapitalafkastordningen, bliver den mindste mulige skattebetaling kr. 400.379.  
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 Se bilag 4-2for beregning 
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 Se bilag 5 for beregning 
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 Se bilag 5-2 for beregning 
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7.3.7 Delkonklusion 

Hvis virksomheden har et overskud, som ligger under topskattens bundgrænse, er 

det mest favorabelt for virksomhedsejeren, at lade sig beskatte efter 

Personskattelovens regler, da man i så fald må antage at hele overskuddet skal 

bruges i det aktuelle år. 

I tilfælde hvor virksomhedsejeren har gæld, kan det bedst betale sig at benytte 

Kapitalafkastordningen, medmindre skatten ønskes minimeret. Virksomhedsejeren 

kan højest udskyde 25 % af overskuddet i Kapitalafkastordningen, og det udskudte 

beløb skal indsættes på en bunden bankkonto, hvilket fratager virksomhedsejeren 

muligheden for, at bruge likviditeten til investering i egen virksomhed, hvorfor 

denne løsning ikke er optimal i ret mange tilfælde56. 

Hvis virksomhedsejeren ønsker at skatteoptimere under forudsætningerne angivet 

ovenfor, kan det bedst betale sig at bruge virksomhedsordningen, da det er denne 

ordning, som åbner for den lavest mulige skattebetaling, dog med den ulempe, at der 

opspares en latent skat, som virksomhedsejeren eller dennes revisor skal være 

opmærksom på. 

  Højeste mulige skattebetaling Lavest mulige skattebetaling 

Scenarie 1 151.012 151.012 

Scenarie 2 451.685 294.848 

Scenarie 3 465.576 293.512 

Scenarie 4 448.262 373.712 

Scenarie 5 478.735 310.478 

Scenarie 6 478.735 400.379 

57 

Ovenstående tabel viser en sammenstilling af resultaterne af skatteberegningerne, for 

ovenstående seks scenarier. 

Som det fremgår af tabellen, er der ingen umiddelbar forskel i skattebetalingen, hvis 

man, som i scenarie 1, ikke har nogle aktiver, og har en indkomst i virksomheden, 

som ligger under topskattegrænsen. Dermed er det ikke udelukket, at nogle 

virksomhedsejere kan have en fordel ved, at benytte sig af reglerne i 
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 Det er uvist hvor effektiv kontrollen med dette krav er, men det vides at der findes eksempler, hvor 

virksomhedsejere der beskattes efter reglerne i Kapitalafkastordningen, ikke sætter det udskudte beløb på en 

bunden konto. 
57

 Egen tilvirkning 
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virksomhedsskatteordningen, selv om virksomhedens indkomst ligger under 

topskattegrænsen. Der kan være flere grunde til, at man kunne drage fordel af 

reglerne alligevel, eksempelvis kunne virksomhedsejeren have et lønnet deltidsjob 

ved siden af virksomheden således, at der er kortere op til topskattegrænsen, og 

virksomhedsejeren dermed skal hæve et mindre beløb for, samlet set, at ramme 

topskattegrænsen. 

Man kunne argumentere for, at den laveste mulige skattebetaling er lavere, hvis 

virksomhedsejeren vælger, at udskyde hævningen af hele virksomhedens overskud, 

men denne beregning skal ses, i forhold til undgåelse af topskatten, og ikke 

teoretiske ekstremer. 

Scenarie 1 er ikke særlig realistisk, da en virksomhed næsten altid vil have en 

balancesum, og dermed også aktiver, hvilket betyder, at der vil skulle beregnes et 

kapitalafkast, hvilket vil gøre virksomhedsordningen mere attraktiv, end reglerne i 

Personskatteloven.  

Virksomhedsejere, som ønsker at optimere, skal være varsomme overfor, at falde for 

den lille fordel, da man ikke skal undervurdere, at der er mere administration 

forbundet med en virksomhedsordning, og dermed også en højere revisorregning, 

eller alternativt højere krav til virksomhedsejerens egen formåen og viden om 

virksomhedsordningen. Den højere revisorregning kan godt udligne en fordel, hvor 

forskellen ikke er ret stor. 

Ved sammenligning af resultaterne fra scenarie 2 og 3, som omhandler hhv. 

Virksomhedsordningen med høj privat gæld medtaget i virksomhedsordningen, og 

ikke medtaget i virksomhedsordningen, ser det umiddelbart ud til, at det er mest 

favorabelt, at virksomhedsejeren ikke medtager gælden i virksomhedsordningen, da 

den laveste mulige skattebetaling er lavest derved. 

Det kan bedst betale sig, at medtage gælden, til trods for, at den mindste mulige 

skattebetaling er højere, i tilfældet med den medtagne gæld. Aconto skatten er 

lavere, på grund af et lavere beløb, udskudt til senere hævning. Det udskudte beløb, 

som gør, at topskatten netop undgås er, i tilfældet med den medtagne gæld, kr. 

494.392, hvilket udløser en aconto skat på kr. 123.598. 

I tilfældet hvor gælden ikke medtages, er det udskudte beløb kr. 542.392, og det 

udløser en aconto skat på kr. 135.598. Det skyldes, at renteudgifterne på kr. 60.000 
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ikke har påvirket resultatet, som derfor er højere, men virksomhedsejeren har kun en 

begrænset fradragsværdi af renteudgiften, hvorfor det er inoptimalt. 

Når gælden ikke medtages, skal virksomhedsejeren selv betale renteudgifterne, med 

en begrænset fradragsværdi til følge, modsætningsvis tilfældet hvor gælden 

medtages, og fradragsværdien for renteudgifterne er 100 %. 

Scenarie 4 viser et eksempel, med de samme forudsætninger, som i de to scenarier 2 

og 3, og umiddelbart viser beregningen, at det bedst kan betale sig, at benytte sig af 

denne ordning, såfremt virksomhedsejeren ikke ønsker at udskyde en del af årets 

overskud til senere hævning. 

Hvis virksomhedsejeren vælger, at udskyde det maksimale beløb, viser beregningen, 

at Kapitalafkastordningen ikke er favorabel, og dette skyldes, at det ikke er muligt, 

indenfor kapitalafkastordningens rammer og under de givne forudsætninger, at 

udskyde et beløb, der er tilstrækkelig højt til, at topskatten kan undgås. 

I scenarie 5 og 6 har virksomhedsejeren ingen gæld, og mange aktiver, og derved 

sammenlignes den umiddelbare skattebetaling, og den optimerede skattebetaling, i 

hhv. virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. 

Det fremgår af tabellen ovenfor, at såfremt virksomhedsejeren ikke ønsker at 

optimere sin skat, ved at udskyde en del af årets overskud til senere hævning, at 

skattebetalingen er den samme i scenarie 5 og 6, men hvis virksomhedsejeren 

derimod ønsker, at minimere sin skattebetaling, så er det optimalt, at vælge 

virksomhedsordningen, da det i kapitalafkastordningen ikke er muligt, at udskyde 

en tilstrækkelig høj andel af årets overskud til senere hævning til, at undgå at betale 

topskat. 
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8 Lovforslaget (Den nu vedtagne lov) 

8.1 Analyse af den nu vedtagne lov 

Der er fire væsentlige ændringer af loven, hvoraf tre ændringer er blivende 

ændringer, og den sidste ændring er en overgangsbestemmelse: 

1: Virksomhedsejere kan ikke længere spare op i Virksomhedsordningen, hvis de har 

en negativ indskudskonto, som beløbsmæssigt overstiger bagatelgrænsen på kr. 

500.000. 

2: Virksomhedsejer må ikke stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat 

gæld58, medmindre den nye sikkerhedsstillelse erstatter en sikkerhedsstillelse der 

bestod før 11/6 201459. En sikkerhedsstillelse vil i givet fald resultere i, at et beløb 

svarende til den beløbsmæssigt mindste størrelse af enten lånets kursværdi –og 

sikkerhedsstillelsens størrelse, skal betragtes som overført til virksomhedsejeren. 

3: Rentekorrektionen udskilles fra kapitalafkastsatsen, og forhøjes således med 3 % 

point. Kapitalafkastsatsen består stadig, og vil blive beregnet på samme måde som 

hidtil, det er altså kun i tilfælde af en rentekorrektion, at rentekorrektionssatsen vil 

være relevant.  

4: Føromtalte overgangsregel, tillader at virksomhedsejeren fortsat kan spare op i 

virksomhedsordningen, trods en negativ indskudskonto, såfremt den negative saldo 

på indskudskontoen nedbringes, til under 500.000 kr.  inden den 31/12 2017, og 

såfremt den hidrører fra dispositioner før 11/6 2014. 

Hvis der i perioden 11/6 2014 til 31/7 2017 har været foretaget opsparing i 

Virksomhedsordningen, og den negative indskudskonto ikke er bragt under 

bagatelgrænsen på kr. 500.000, indenfor ovenstående tidsrum, beskattes hele det 

opsparede beløb som om det var blevet hævet af virksomhedsejeren, altså som 

personlig indkomst60. 
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 Virksomhedsskatteloven § 10 stk. 6 
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 Virksomhedsskatteloven § 10 stk. 9 
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 https://www.danskrevision.dk/Raadgivning/Documents/Notat%20-

%20%C3%A6ndring%20af%20virksomhedsordningen%20er%20vedtaget.%20September%202014.pdf 
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8.1.1 Negativ indskudskonto 

Ifølge den nu vedtagne lov er det, som nævnt ovenfor, ikke længere muligt for en 

virksomhedsejer, at foretage opsparing i Virksomhedsskatteordningen, såfremt 

indskudskontoen er negativ. Det er i den forbindelse interessant, at se på hvordan en 

negativ indskudskonto kan opstå, da det logisk set, må være disse tilfælde som 

ønskes begrænset af lovgiver. 

En negativ indskudskonto kan opstå på følgende måder61: 

- Der er blevet inddraget privat gæld i Virksomhedsordningen. 

- Der kan være foretaget en delomdannelse hvor en af flere virksomheder 

indskydes i et selskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. 

virksomhedsskattelovens § 16a. 

- Virksomhedsejeren kan have frasolgt én af flere virksomheder, og i den 

forbindelse skal et beløb, svarende til nettosalgsprovenuet, overføres fra 

indskudskontoen jf. særreglen i Virksomhedsskattelovens § 15a.  

- Virksomhedsejeren kan have hævet mere end virksomhedens skattepligtige 

overskud.  

8.1.1.1 Privat gæld 

Hidtil har det været muligt, at medtage privat gæld i Virksomhedsordningen, mod at 

virksomhedsejeren tålte rentekorrektion. Med en faldende 

virksomhedsskatteprocent, og relativt uændret personbeskatning, er der opstået et 

voksende gab mellem de to typer beskatning. Jo større gabet mellem 

personbeskatningen og virksomhedsbeskatningen er, des større er incitamentet for 

den enkelte skatteyder til, at få så stor en del som muligt af dennes udgifter eller lån 

betalt med lavt beskattede midler62. 

Den nu vedtagne lov bygger på en antagelse om at der foregår en utilsigtet 

udnyttelse af Virksomhedsskatteordningen. Antagelsen bygger på at udnyttelsen er 

tiltagende, som en konsekvens af en stigende forskel mellem den personlige skat og 

virksomhedsskatten, som i sagens natur øger den fordel der er at hente, da den større 

forskel resulterer i en proportionalt større mulig besparelse. 

Hvad betragtes som privat gæld i denne sammenhæng? 
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 Med inspiration fra http://www.hulgaardadvokater.dk/media/701/Virksomhedsordningen.pdf 
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 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/1/svar/1152841/1395403/index.htm 
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• Gæld, som er virksomheden uvedkommende 

o Kassekreditter 

o Stående lån 

• Negativ indskudskonto 

o Negativ indskudskonto kan være opstået på andre måder end ved 

hævninger, der overstiger resultatet 

Skatteministeriet har først henover vinteren 2013/14, i første omgang ved et møde i 

januar 2014, mellem Skatteministeriet og Finansrådet, fået klarhed over den 

utilsigtede udnyttelse af Virksomhedsordningen, til trods for at Skat har haft 

undervisningsarrangementer for blandt andre Danske Skatteadvokater, samt 

Beierholms annonce, hvor det fremhæves, at der er fordele at hente, ved netop 

omtalte udnyttelse63. Finansrådet gjorde under mødet Skatteministeriet opmærksom 

på de føromtalte arrangementer. 

Problemet for Skatteministeriet er, at der foregår denne utilsigtede udnyttelse af 

Virksomhedsordningen, hvorved et antal skatteydere betaler mindre til Skat, end 

hvad de burde, men det har ikke været direkte ulovligt. 

Det at en udnyttelse er utilsigtet, viser at skatteyderne har haft øje for en mulighed, 

som Skatteministeriet har overset, eller ignoreret. 

Problemet er blevet forsøgt løst, med i nu vedtagne lov, som følger af lovforslag 200 

af den 11/6 2014, ved at indføre rentekorrektionssatsen som alternativ til 

kapitalafkastsatsen, hvorved det bliver dyrere for virksomhedsejere at blive pålagt 

rentekorrektion. 

”§ 9 a. En gang årligt opgøres en rentekorrektionssats. Ved opgørelsen af satsen 

finder § 9, 2.-5. pkt., anvendelse. Den herved opgjorte sats oprundes derefter til 

nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 0 pct.”64 

Forskellen på Kapitalafkastsatsen og den nye Rentekorrektionssats er formuleringen 

af de to paragraffer § 9 og § 9 a. I § 9 lyder formuleringen ” Satsen nedsættes med 2 

procentpoint og nedrundes derefter til nærmeste hele procentsats”, i ovenstående 

formulering nedsættes ikke med de to førnævnte procentpoint, men oprundes i 
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 http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/2012-

01_privat_gaeld_i_virksomhedsordningen__020112.pdf 
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stedet. Hvis det fundne grundlag for afkastsatsen således er 2,1, vil 

kapitalafkastsatsen skulle nedsættes til 0,1, og derefter nedrundes, i dette tilfælde, til 

nul. Omvendt vil Rentekorrektionssatsen ikke skulle nedsættes med to procent, men 

derimod oprundes til nærmeste hele procent, altså tre procent, forskellen er således 

tre procentpoint. 

Om denne løsning er tilstrækkelig, vil vise sig, men det skønnede merprovenue er i 

omegnen af 0,8 mia kr. for 2014, og det varige merprovenue anslås til at være på ca. 

0,5 mia om året.  

Det må antages, at den varige effekt af lovforslaget, for størstedelens vedkommende, 

må stamme fra rentekorrektion, da de virksomhedsejere som ellers skulle have betalt 

topskat, må antages at have skiftet skatteordning, eller omdannet deres virksomhed 

til selskab. Hvis den antagelse holder, så er der negative indskudskonti for ca. 17 mia 

kr., da de tkr. 500.000 er merprovenuet, må det samlede provenue altså være lig med 

de 500.000 / 3 * 5=833.333, og den negative sum af indskudskonti må således være 

tkr. 833.333 / 5 * 100 = 16.666.666 tkr. 

Med ca 175.000 brugere af Virksomhedsskatteordningen, bygger antagelsen altså på 

at der gennemsnitligt i hver virksomhedsordning forefindes en negativ 

indskudskonto på ca. kr. 95.000. Der er selvsagt ikke negative indskudskonti i alle 

virksomhedsordninger, og tallene i beregningen er baseret på kapitalafkastsatsen fra 

2014 på 2 procent, og en 3 procent højere rentekorrektionssats. De i beregningen 

anvendte satser, er ikke nødvendigvis de gældende satser på det tidspunkt, som 

beregningen skal anvendes på, som er ”efter udløb”, hvilket vil sige det tidspunkt, 

hvor alle de indledende effekter ved lovforslaget er aftaget. 

Indeholdt i dette skønnede merprovenue må nødvendigvis også være indregnet et 

skatteprovenue som følge af topskat, som følge af omsætning, som virksomhedsejere, 

i kraft af den nye lov, ikke kan udskyde til senere hævning, men sikkert er det, at 

hvis problemet helt skal elimineres, så skal rentekorrektionssatsen være identisk, 

med, eller højere end, den til enhver tid gældende rentesats, på det uretmæssigt 

indskudte lån. 

I mangel af et værktøj, som tillader en sådan individuel rentesats, har man fra 

regeringens side således valgt en generelt højere sats, om end det er ganske let, at 

finde lån, som er højere forrentet end rentekorrektionssatsen. 
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Hvis man fra lovgivers side gerne ville undgå, at privat gæld bliver medtaget i 

Virksomhedsordningen, kunne man have valgt helt, at forbyde det. 

8.1.1.2 Kassekreditter 

Kassekreditter er et interessant emne, da de nævnes særskilt i betænkningen, og fordi 

det i betænkningen ikke står helt klart, hvornår der sker en hævning, i forhold til 

sikkerhedsstillelse for kassekreditten og træk på samme. 

Se nedenfor for et illustreret eksempel, som efterfølgende gennemgås: 

 

I tilfælde 1 er der ikke nogle problemer, da hævningen foretages efter, at sikkerheden 

er stillet, og lovforslagets præmis bygger på, at det er i den rækkefølge, at tingene 

sker. 

I tilfælde 2 trækkes der på kassekreditten, førend sikkerheden er stillet. I dette 

tilfælde er der således stiftet en privat gæld, uden sikkerhed i virksomhedens aktiver, 

hvilket altså ikke burde have nogen indvirkning på virksomhedens økonomi, men 

hvad sker der så, når sikkerheden bliver stillet, for den allerede delvist udnyttede 

kassekredit? 
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Der er flere muligheder: 

• Den uudnyttede del af kassekreditten anses for den del af kassekreditten, som 

udgør en potentiel hævning, i skattemæssige sammenhænge, for 

virksomhedsejeren. 

o Dette ville efterlade den allerede udnyttede del af kassekreditten 

upåvirket af reglerne. 

• Den allerede udnyttede del af kassekreditten anses for et lån, som bliver 

indfriet, og erstattet, ved kassekredittens bevægelser, mens den uudnyttede 

del af kassekreditten anses for en normal kassekredit i denne sammenhæng. 

• Den allerede udnyttede del af kassekreditten anses, i forbindelse med 

sikkerhedsstillelsen, for en hævning, på samme vis, som hvis 

virksomhedsejeren havde optaget et almindeligt stående lån, med sikkerhed i 

virksomhedens aktiver, i denne sammenhæng blot som en allerede udnyttet 

del af kassekreditten. 

Den mest enkle betragtning er som regel den mest korrekte, hvorfor det sidste 

bulletpoint nok er den mest korrekte, men spørgsmålet er, om man indenfor lovens 

rammer, kan lade reglerne gælde med tilbagevirkende kraft, som man reelt ville 

skulle, for, at kunne inddrage den allerede udnyttede del af kassekreditten. Der 

kunne jo teoretisk set være en årsafslutning mellem hævningen og 

sikkerhedsstillelsen. 

Hvis sikkerheden i virksomhedens aktiver for den private kassekredit er et 

virksomhedspant, rejser der sig også et spørgsmål, for loven dikterer, at det er det 

største samlede træk på kassekreditten, som skal betragtes som en hævning, men 

hvis sikkerheden falder til under det lånte beløb, så er en del af gælden usikret, 

hvilket i andre sammenhænge, ifølge loven, medfører, at det kun er den sikrede del 

af gælden, som skal betragtes som en hævning. I den sammenhæng er der også et 

interessant periodiseringsspørgsmål, da det er det største samlede træk på 

kassekreditten, som skal betragtes som hævet, altså er hele året i betragtning i den 

sammenhæng, hvorimod størrelsen af et virksomhedspant kun bliver reguleret 

årligt, i forbindelse med en årsafslutning. En snedig ejer af flere virksomheder kunne 

nok finde ud af at udnytte dette ved, at minimere sin egenkapital i én virksomhed, 

og hæve den i en anden af sine virksomheder for, at minimere beløbet, som anses for 

hævet. 
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8.1.1.3 Delomdannelse 

Der kan være mange årsager til, at det kan blive relevant for en virksomhedsejer, at 

omdanne en virksomhed til et selskab. 

For blot at nævne nogle få, kan der være tale om følgende: 

• Undgå personlig hæftelse 

• Skattemæssige overvejelser 

• Forberedelse af et salg 

Der er overordnet to metoder, som virksomhedsejeren kan benytte sig af, i 

forbindelse med en omdannelse fra personligt ejet virksomhed til selskab: 

• Skattepligtig omdannelse (normal skattemæssig behandling) 

• Skattefri omdannelse 

8.1.1.3.1 Skattepligtig omdannelse 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, bliver lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse ikke benyttet, men i stedet benyttes afståelsesprincippet, da 

virksomhedsejeren bliver beskattet i afståelsesåret. Afståelsesprincippet indebærer, 

at alle aktiver og passiver overdrages til det overtagende selskab, som om, at de var 

blevet solgt til en uafhængig tredjepart. Dette skal ske på grundlag af en 

værdiansættelse til handelsværdier, således der kan opgøres en gevinst eller et tab af 

samtlige overdragne poster, som tillægges i ejerens indkomstopgørelse, hvorefter 

beskatning sker efter gældende skatteregler. 

Avance kan forekomme, hvor aktiverne er mere værd i handelsværdi, end de er 

værd skattemæssigt, hvilket betyder, at virksomhedsejeren bliver beskattet af 

genvundne afskrivninger. 

Ved at anvende den skattepligtige omdannelse er der ingen specifikke krav, som der 

er ved den skattefrie virksomhedsomdannelse jf. VOL § 2. Dog skal alle 

overdragelsessummer omregnes til kontantværdi, hvilket også gælder for de 

afskrivningsberettigede aktiver. Hjemlen til dette findes i AL § 45 fsva. normale 

aktiver og EBL § 4 fsva. ejendomme, herunder også blandet benyttede ejendomme. 
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En omdannelse betyder i denne kontekst, at man laver en personlig virksomhed om 

til et selskab.  

En skattepligtig omdannelse bliver behandlet som et ophør, i den forstand, at der 

ikke er nogen skattemæssig succession fra den personlige virksomhed til det 

fortsættende selskab. Selskabet kan med andre ord ikke arve gammel skattegæld mv. 

Virksomhedsejeren bliver beskattet som om alle aktiver og passiver er blevet afstået 

til markedsværdien, mod til gengæld, at modtage et vederlag, der svarer til 

markedsværdien af alle indskudte aktiver og passiver. Vederlaget kan bestå af aktier, 

eller et stiftertilgodehavende. 

En skattepligtig omdannelse kan ske med tilbagevirkende kraft, i op til 6 måneder. 

I forbindelse med omdannelsen hæfter virksomhedsejeren selv for alle skyldige 

skatter. 

Der vil skulle beregnes goodwill, efter Skats instrukser65, som vil indgå i den 

personlige virksomheds ejers indkomst. Goodwill er en værdi, der tillægges værdien 

af den overdragne virksomhed, således at overdragelsessummen bliver mere 

realistisk, i relation til armslængde princippet66. Dette sker for, at tilsikre, at det ikke 

er muligt for en virksomhedsejer, at overdrage en personlig virksomhed, til et, af 

denne, 100 % kontrolleret selskab, til en urealistisk lav værdi, fordi transaktionen 

sker mellem interesseforbundne parter. 

Der vil sandsynligvis også skulle betales avanceskat, af avancen på salget af den 

personlige virksomhed, til selskabet, såfremt virksomheden har en værdi, hvad der 

oftest er tilfældet, som følge af den obligatoriske goodwill beregning. 

Når det er muligt, at omdanne med tilbagevirkende kraft, i op til 6 måneder, var det 

muligt, at omdanne pr. 31/12 2013, indtil 30/6 2014, altså efter vedtagelsen af 

lovforslag 200 af den 11/6 2014.  Det rejser spørgsmålet, om en negativ 

indskudskonto, som følge af en omdannelse med tilbagevirkende kraft, vil blive 

betragtet, som værende en disposition, som hidrører tiden inden 11/6 2014, eller om 

virksomhedsejeren vil blive betragtet, som om denne har foretaget omdannelsen 

efter 11/6 2014, med den konsekvens, at opsparing i virksomhedsordningen ikke er 
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mulig, uanset indskudskontoens saldo under 500.000 kr, samt det faktum at 

dispositionen faktisk er sket pr. ultimo 2013. 

Ejeren, bliver som tidligere skrevet, beskattet i afståelsesåret, hvilket kan medføre en 

stor skattebetaling i det pågældende år. Dette skyldes, at der ofte er store avancer på 

eksempelvis genvundne afskrivninger, goodwill og et eventuelt opsparet overskud 

fra VSO, hvilket som hovedregel beskattes som personlig indkomst.  

Såfremt virksomhedsejeren kan fortsætte i virksomhedsordningen, da kun en del af 

den bestående virksomhed omdannes, er det muligt at blive beskattet efter reglerne i 

VSO, hvorfor beskatningen kan udskydes.   

Hvis ejeren i privat regi har et skattemæssigt underskud, kan dette modregnes i 

eventuelle avancer, hvilket kan være en fordel, da virksomhedsejeren herved 

udnytter et underskud, som potentielt ellers aldrig ville have været brugt.   

En omdannelse foretaget efter 11/6 2014, kan altså bevirke, at indskudskontoen før 

11/6 2014 er negativ, men dispositionen, som foranlediger den negative saldo er 

foretaget efter denne dato. 

8.1.1.3.2 Skattefri omdannelse 

Såfremt en række betingelser er opfyldt, kan en virksomhedsejer vælge, at benytte 

sig af reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse udskydes beskatningen, hvilket kan være 

en likviditetsmæssig fordel. Beskatningen af den tidligere ejer udskydes ligeledes. 

Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse findes i LBK nr 963 af 19/09 2011.  

En skattefri virksomhedsomdannelse er således ikke nødvendigvis skattefri, hvad 

navnet kunne antyde, skatten er stort set den samme, den er blot udskudt, indtil den 

tidligere ejer afhænder de aktier eller anparter, som denne har modtaget som 

vederlag, i forbindelse med omdannelsen. Det kan også udløse beskatning, hvis det 

overtagende selskab afhænder nogle af de overtagne aktiver eller passiver. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse, indtræder det overtagende selskab i 

virksomhedsejerens sted, i alle skattemæssige aspekter fsva. virksomheden, 

virksomhedsejeren kan altså ikke unddrage sig personlig skattegæld på denne måde, 

men f.eks. momsgæld vil blive overtaget. I modsætning til hvad der gør ssig 
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gældende i forbindelse med en skattepligtig omdannelse, succederer det overtagende 

selskab skattemæssigt, i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. 

I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse er der en række krav som 

skal opfyldes67. 

- Fuld skattepligt 

- Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages 

- Hele vederlaget skal ydes i form af aktier eller anparter i selskabet 

- Pålydende af aktier eller anparter, der ydes som vederlag, skal svare til den 

samlede kapital 

- Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ  

- Indskudskontoen må ikke være negativ 

- Omdannelsen skal have fundet sted senest 6 måneder efter foregående 

indkomstårs udløb 

- Omdannelsesdatoen og regnskabsmæssige krav 

Ad. Fuld skattepligt 

Ejeren af den personligt drevne virksomhed skal på omdannelsestidspunktet være 

underlagt fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, 

stk. 2, og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst 

hjemmehørende i Danmark. 

Ad. Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages 

Virksomheden ikke må undlade at overdrage nogle aktiver eller passiver til 

selskabet, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Der kan forekomme situationer, hvor det er 

vanskeligt, at vurdere hvilke aktiver og passiver, der er tilknyttet virksomheden på 

dagen for omdannelsen, derfor tages der udgangspunkt i tidligere 

indkomstopgørelser og regnskaber for virksomheden. Er virksomhedens ejer blevet 
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beskattet efter reglerne i virksomhedsordningen, er det de aktiver og passiver, som 

har været inddraget i ordningen, der tages udgangspunkt i.  

I nogle tilfælde kan der være tale om blandet benyttede aktiver, for eksempel en 

ejendom, som både bruges som privatbolig, men hvorfra der samtidig udøves 

erhverv. Disse skal som udgangspunkt også overdrages til selskabet. Efter en konkret 

vurdering, har ejeren dog mulighed for, i visse tilfælde, at holde en sådan ejendom 

udenfor, i det omfang, at ejendommen ikke er omfattet af 

virksomhedsskatteordningen, samt ikke anses for at være et aktiv for den 

virksomhed, der skal omdannes.  

Ad. Hele vederlaget skal ydes i form af aktier eller anparter i selskabet 

Ifølge VOL § 2, stk. 1, nr. 3 skal hele vederlaget ydes i form at aktier eller anparter i 

selskabet, det vil sige, at der ikke, som ved en skattepligtig omdannelse, er mulighed 

for, at få stiftertilgodehavende som en del af vederlaget for overdragelsen.  

Ad. Pålydende af aktier eller anparter, der ydes som vederlag, skal svare til den 

samlede kapital 

Det nævnes i VOL § 2, stk. 1, nr. 4, at pålydende aktier eller anparter, der ydes som 

vederlag, skal svare til den samlede kapital og hermed forstås, at når der er tale om 

en skattefri disposition, er der ingen muligheder for, at få tilført yderligere kapital fra 

andre end ejeren af den personlige virksomhed. 

Ad. Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ 

Aktiernes anskaffelsessum opgøres til det kontante beløb (handelsværdien), som 

ville kunne være opnået ved almindeligt salg af virksomheden, dog med fradrag af 

skattepligtig fortjeneste. Denne anskaffelsessum opgøres efter VOL § 4, stk. 2 og 3, og 

den må ikke være negativ jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5. Det skal nævnes at den må være 

negativ hvis virksomhedsordningen blev anvendt i indkomståret forud for 

omdannelsen. Driver ejeren flere virksomheder, og beskattes ejeren efter reglerne i 

virksomhedsskatteordningen, skal alle virksomhedsejerens virksomheder omdannes, 

såfremt ovennævnte anskaffelsessum er negativ. 

 

 



8 Lovforslaget (Den nu vedtagne lov) 

44 

 

Ad. Indskudskontoen må ikke være negativ: 

Er indskudskontoen negativ, kan det være et udtryk for, at der er medtaget privat 

gæld i ordningen. Kontoen må derfor ikke være negativ, og er den det, skal den 

indfries ved kontant indskud inden omdannelsen. Alternativt kan ejeren vælge, at 

træde ud af virksomhedsskatteordningen året forud for omdannelsen, så det sikres, 

at privat gæld udlignes inden omdannelsen68. Denne løsning kan medføre betydelige 

skattemæssige udgifter, i de tilfælde hvor virksomhedsejeren har et stort opsparet 

overskud. 

Ad. Omdannelsesdatoen og regnskabsmæssige krav 

Omdannelsen skal have fundet sted senest 6 måneder efter foregående indkomstårs 

udløb69. Ligeledes skal første dag i regnskabsåret være dagen efter foregående 

indkomstårs udløb og første regnskabsår skal være 12 måneder, dog med mulighed 

for at ændre herpå efter stiftelsen. 

Udskudt skat: 

I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse kan skatten udskydes, og der 

skal derfor i forbindelse med omdannelsen udarbejdes en åbningsbalance. I denne 

åbningsbalance, hvor enhver skat, som forventes afregnet ved en fremtidig udligning 

af forskellen mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi, skal 

hensættes70. Den udskudte skat der hensættes i åbningsbalancen indgår ikke i 

opgørelsen af aktiernes eller anparternes anskaffelsessum71. 

Opsparet overskud: 

Hvis ejeren af den omdannede virksomhed er blevet beskattet efter reglerne i 

virksomhedsskatteordningen, kan indeståendet på konto for opsparet overskud 

fratrækkes aktiernes eller anparternes anskaffelsessum for selskabet. Hvis man 

nedsætter anskaffelsessummen, anses virksomhedsskatten for endeligt afregnet. 

Såfremt man ikke nedsætter anskaffelsessummen, skal det opsparede overskud 

beskattes hos den tidligere ejer i omdannelsesåret.  
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Omdannerens skattemæssige situation: 

Som nævnt tidligere, succederer selskabet skattemæssigt, hvilket som udgangspunkt 

hverken medfører tab eller fortjeneste på aktiver eller passiver, på 

omdannelsestidspunktet72. Beskatningen sker først ved en efterfølgende afståelse af 

aktierne eller anparterne i selskabet, efter skattelovgivningens almindelige regler. 

Dog skal det nævnes at dette kun gælder ved overdragelse af aktiver og passiver. En 

blandet benyttet ejendom, som overdrages, vil skulle behandles efter reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven73. 

Ligger der et uudnyttet underskud eller tab i den personlige virksomhed, har den 

tidligere ejer stadig mulighed for at fradrage dette i sin indkomst, idet det ikke er 

muligt at overføre et sådan til det nye selskab74. 

8.1.1.4 Delsalg 

Det er i praksis blevet gjort umuligt, for en virksomhedsejer, der benytter sig af 

Virksomhedsskatteordningen, at foretage et delsalg, eller en delomdannelse. 

Det kan blive relevant for en virksomhedsejer, der ejer en, eller måske flere 

virksomheder, at sælge virksomheden, eller blot den ene af dem, sidstnævnte vil 

blive betragtet som et såkaldt delsalg. 

Hvis virksomhedsejeren ejer flere virksomheder, og bliver beskattet efter reglerne i 

Virksomhedsskatteordningen, vil alle virksomhederne blive betragtet som én 

virksomhed, i relation til virksomhedsskatteordningen, det betyder at selv om der for 

hver enkelt virksomhed bliver udarbejdet et regnskab, så er det summen af overskud 

og underskud, samt summen af afskrivninger mv, som samles i virksomhedsejerens 

virksomhedsordning, hvor de sambeskattes. Virksomhedsordningen er altså hæftet 

på personen, og ikke den enkelte virksomhed. 

Det har den afledte effekt, at hvis virksomhedsejeren vælger at frasælge den ene af 

virksomhederne, så har det ikke kun effekt for den frasolgte virksomhed, men for 

hele den sammensætning, som udgør virksomhedsejerens virksomhedsordning, 

herunder også indskudskontoen. 
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Når virksomhedsejeren sælger en af virksomhederne, kan salgsprovenuet, ad 

omveje, hæves direkte på indskudskontoen, udenom den normale hæverækkefølge, 

ved at flytte det kontante nettovederlag fra indskudskontoen til 

mellemregningskontoen i den bestående virksomhedsordning, hvorfra beløbet kan 

hæves skattefrit af sælger / tidligere ejer75.  

Eksempel: 

Virksomhedsejer Hansen driver tre netbutikker. 

Hansen har valgt at lade sig beskatte efter reglerne i Virksomhedsskatteordningen. 

Hansen har en indskudskonto nær nul, da han hæver størstedelen af alt præsteret 

overskud. 

Hansen vælger den 10/6 2014, at frasælge den mindst profitable af de tre 

virksomheder for 500 tkr. 

Da der ingen gæld er i den frasolgte virksomhed, men aktiver for 500 tkr, udgør det 

kontante nettovederlag, som benævnt i VSL § 15 a, de 500 tkr. 

Da Hansen modtager salgssummen, flytter han de 500 tkr. fra indskudskontoen, 

udenom den normale hæverækkefølge, som følger af VSL § 5, til mellemregningen, 

og derved får Hansen en negativ indskudskonto. 

Hansen har ikke ved sit frasalg af sin ene virksomhed haft til hensigt at snyde, eller 

på anden måde udnytte systemet på en måde, som ikke er tilsigtet af lovgiver, men 

bliver alligevel, i denne situation, afskåret fra muligheden for at spare op i 

virksomhedsordningen, indtil han får nedbragt sin negative indskudskonto. 

Hvis Hansen vælger at overføre nettosalgsprovenuet til mellemregningskontoen, 

udenom hæverækkefølgen, jf. særreglen i Virksomhedsskattelovens § 15 a, så er det 

vigtigt at han er opmærksom på, om der er et indestående på konto for opsparet 

overskud, da en forholdsmæssig andel heraf bliver skattepligtigt76, med effekt fra 

udløbet af indkomståret, forud for det år, hvor salget finder sted. 

Selve overførslen sker med virkning fra begyndelsen af afståelsesåret. 
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Den andel af opsparet overskud, som kommer til beskatning svarer til: 

Det overførte beløb 

kapitalafkastgrundlag 

Det betyder, at hvis kapitalafkastgrundlaget er mindre end, eller lig med det 

overførte beløb, så er det hele kontoen for opsparet overskud, som beskattes, ved 

udløbet af indkomståret, forud for salget77. 

Hvis Hansen har en særskilt konto for opsparet overskud for hver af hans 

virksomheder, skal disse summeres i ovenstående beregning, det samme gælder for 

kapitalafkastgrundlag. 

Hansen risikerer altså at skulle tvangshæve en del af hans opsparede overskud, i det 

omfang at han har et lavt kapitalafkastgrundlag, forstået som, at det er lavere end 

eller lig med det overførte beløb. 

Ud over det tvangshævede beløb, er Hansen også underlagt de stramninger, der 

følger af den nu vedtagne lov, som følge af lovforslag 200 af den 11/6 2014, hvilket 

indebærer, at han ikke må forøge sin negative indskudskonto, da han derved vil 

være afskåret fra, at kunne spare op i virksomhedsordningen. 

8.1.1.5 Virksomhedsejeren kan have hævet mere end virksomhedens skattepligtige 

overskud 

Hæverækkefølgen er reguleret af Virksomhedsskattelovens § 5, hvor det fremgår, at 

hævninger ud over resultatet, skal hæves på indskudskontoen, selv om der derved 

ikke nødvendigvis opstår en negativ egenkapital, fordi der ikke er nogen 

sammenhæng mellem værdierne i virksomheden og indskudskontoen, da 

indskudskontoen ikke påvirkes af stigninger og fald, i virksomhedens aktiver og 

passiver. 

Indskudskontoen er altså kun brugbar som målestok for en virksomheds værdi, ved 

opstarten, hvorimod egenkapitalen er en god målestok kontinuerligt, da 

regnskabsmæssige resultater løbende vil regulere saldoen. 
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Indskudskontoen kan være en god målestok fsva. den skattemæssige egenkapital, 

men det er ikke den skattemæssige egenkapital, som banken vil være interesseret i, 

når der skal gives kredit, der er ikke andre end Skat, som har noget at bruge 

indskudskontoen til, når virksomheden først er kommet i gang, og Skat bruger den 

kun som led i skatteberegningen. 

En lempelsesmulighed kunne være, at man inddrager en undtagelse i loven, for 

virksomheder, med en positiv egenkapital, men en sådan vil kunne udnyttes således, 

at en virksomhed med mange aktiver, blot kunne oprette en stor kassekredit, og 

derved udhule firmaets værdi, og ydermere unddrage sig beskatning ved salg af 

aktiverne, i det omfang der måtte være en fortjeneste. 

En negativ indskudskonto, fremkommet som følge af indlagt privat gæld, omtales 

som en hævning i bemærkningerne til L200 af den 11/6 2014. 

” Under de gældende regler for virksomhedsordningen kan indskud af privat gæld 

derfor anses for at være en forlods hævning af en del af de kommende indkomstårs 

overskud i virksomheden. Denne forlods hævning undergives alene den lempeligere 

virksomhedsskat og kommer ikke nødvendigvis til fuld beskatning i den 

selvstændiges personlige indkomst.”78. 

Det fremstår ikke klart, hvilken form for hævning der menes, at være foretaget af 

virksomhedsejeren, men for at afdække mulighederne, gennemgås nu 

virksomhedsskattelovens § 5 punktvis. Virksomhedsskattelovens § 5 er baggrunden 

for hæverækkefølgen. 

” § 5. Overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige anses for 

foretaget i nedennævnte rækkefølge: 

1) Kapitalafkast efter § 7, der vedrører det forudgående indkomstår, og som 

overføres til den skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse. 

2) Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1, 

der vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres til den skattepligtige 

inden fristen for indgivelse af selvangivelse. 

3) Overskud i det pågældende år: 
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a) Kapitalafkast efter § 7, der overføres til den skattepligtige inden udløbet af 

fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret. 

b) Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 

1. 

4) Opsparet overskud. 

5) Indestående på indskudskonto. 

Stk. 2. Ved overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige ud over de 

i stk. 1 nævnte anvendes § 11. 

Stk. 3. Beløb, der overføres fra virksomheden til den skattepligtige til dækning af 

virksomhedsskat, omfattes ikke af stk. 1.”79. 

Ovenstående er loven, som den står skrevet, og altså det grundlag, hvorpå 

skatteyderne kan forpligtes. Loven er skrevet i et sprog, som ikke nødvendigvis 

stiller den enkelte skatteyder bedre, med hensyn til forståelsen, hvorfor Skat har 

udarbejdet den juridiske vejledning, som følger herunder: 

”Den udvidede hæverækkefølge er en fordeling af samtlige hævninger og overførsler 

af værdier, der er foretaget fra virksomheden til privatøkonomien i løbet af 

indkomståret. Fordelingen sker i en nærmere prioriteret rækkefølge. 

Den skattemæssige behandling af de overførte beløb ser sådan ud: 

1. Beløb, der overføres forud for de beløb, som er nævnt i VSL § 5, stk. 1. 

 Overførsler forud for hæverækkefølgen omfatter: 

• Beløb, der overføres til dækning af driftsomkostninger, som er betalt af private 

midler for virksomheden 

• Beløb til en medarbejdende ægtefælle 

• Beløb til dækning af virksomhedsskat. 

Refusioner og overførsel til medarbejdende ægtefælle optræder kun i den udvidede 

hæverækkefølge, hvis de ikke er overført til mellemregningskontoen. Se VSL § 4 a, 

stk. 4. 
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Den skattemæssige behandling af disse beløb er: 

De beløb, som den selvstændige har lagt ud for virksomheden, skal ikke beskattes 

Refusioner til dækning af leje af lokaler i en ejendom, hvor der ikke er 

vurderingsfordeling, beskattes som kapitalindkomst 

Beløb til en medarbejdende ægtefælle er personlig indkomst hos ægtefællen 

Beløb, der overføres til dækning af virksomhedsskat, er skattefrie. 

2.  Beløb, der er hensat til senere faktisk hævning i primobalancen, kan overføres 

skattefrit. Det skyldes, at en eventuel beskatning er sket i et tidligere indkomstår. 

3.  Beløb, der er overført fra årets overskud. 

Først opgøres den del af årets kapitalafkast, der skal overføres til den selvstændige. 

Den hævede del af kapitalafkastet skal beskattes som kapitalindkomst. Det gælder 

dog ikke, hvis den selvstændige vælger at hæve det som personlig indkomst efter 

reglerne i VSL § 23 a. 

Derefter overføres det resterende overskud, der er skattepligtig personlig indkomst. 

4.  Beløb, der overføres fra konto for opsparet overskud. 

Beløbet, dvs. hævningen på kontoen og den virksomhedsskat, der hører med, 

beskattes som personlig indkomst. Se VSL § 10, stk. 3. 

5.  Beløb fra indskudskontoen. Beløbet bliver ikke beskattet. 

6.  Beløb, der overføres ud over indestående på indskudskontoen. 

Den del af overførslerne, der overstiger indeståendet på indskudskontoen, anses for 

et "privat lån" i virksomheden. Beløbet bliver ikke beskattet. 

Da indskudskontoen bliver negativ, skal der ske rentekorrektion. Se VSL § 11, stk. 1. 

Rentekorrektionen indgår ikke i hæverækkefølgen. Den samlede rentekorrektion skal 

indgå direkte i opgørelsen af den selvstændiges personlige indkomst og trækkes fra 

i kapitalindkomsten. Se VSL § 11, stk. 1 og 2. 
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Den del af kapitalafkastet, der stammer fra finansielle aktiver, skal tvangshæves. Der 

skal derfor altid ske overførsel af dette beløb til den selvstændige efter 

hæverækkefølgen. Ved indkomstårets udgang skal der være overført et beløb, som 

svarer til summen af de beløb, der er nævnt under nr. 1 og 2 ovenfor, med tillæg af 

kapitalafkastet vedrørende finansielle aktiver”80. 

Ovenstående er et citat fra Skats juridiske vejledning, som er en fortolkning af 

lovgivningen, som skal hjælpe skatteyderne og andre med, at forstå loven på korrekt 

vis, samt at præsentere loven i et sprog, som er mere forståeligt for skatteyderne, end 

den ufortolkede lovtekst. Den juridiske vejledning har status af cirkulære, og er 

således bindende for Skat, men ikke for skatteyderne. Den juridiske vejledning er 

således et udtryk for Skats opfattelse af gældende ret, og dermed, et godt bidrag til 

fortolkningen af loven. 

Jf. ovenstående, er der altså følgende begreber, som kan omfattes af begrebet 

hævning: 

• Beløb, der er hensat til senere hævning, i primobalancen 

• Beløb, der er overført fra årets overskud 

• Beløb der er overført fra kontoen for opsparet overskud 

• Hævninger fra indskudskontoen, og hævninger udover indeståendet. 

Der står intet skrevet omkring indlæg af privat gæld, i relation til hævninger i 

virksomhedsskatteloven, eller Skats fortolkning heraf. 
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I bemærkningerne til L 200 af den 11/6 2014 er der givet et eksempel, eksemplet viser 

et forsimplet regnskab for virksomhedsøkonomien, sidestillet med privatøkonomien, 

for at vise effekten af indlæggelse af et privat lån, i virksomhedsordningen. 

 se nedenfor: 

  

Tabel 3.3.1.1. Regneeksempel på beskatningssituation med privat gæld i virksomhedsordningen 
Virksomhedsøkonomi (kr.)   Privatøkonomi (kr.) 

Formue primo -780.000   Formue primo 780.000 
Overskud 1.000.000       
Overført til privatøkonomi 0 ? Indkomst 0 
Virksomhedsskat -220.000   Skat 0 
Formue ultimo 0   Formue ultimo (muligt privatforbrug) 780.000 
”Anm. : Af fremstillingsmæssige årsager er virksomhedsskatten placeret i virksomhedsøkonomien, uanset at den 
selvstændige teknisk set betaler virksomhedsskatten af privatøkonomien og dermed kan overføre et beløb svarende hertil 
til privatøkonomien uden skattemæssige konsekvenser. Det er endvidere lagt til grund, at virksomhedens overskud ikke 
overføres til privatøkonomien, og derfor spares op i virksomhedsordningen, hvilket udløser virksomhedsskat. 
Nettorenteudgifterne forudsættes forsimplende at være nul, hvilket annullerer rentekorrektionen. Virksomhedsskatten er 
fastsat til 22 pct. Den oplyste formue ultimo i privatøkonomien vil kun være intakt, hvis den ikke er brugt til 
privatforbrug. Et evt. privatforbrug vil derfor skulle fratrækkes i den oplyste formue ultimo.”81 
 

Det der er bemærkelsesværdigt ved ovenstående, er sætningen: 

”Nettorenteudgifterne forudsættes forsimplende at være nul, hvilket annullerer 

rentekorrektionen”. Rentekorrektionen har jo, siden lanceringen af 

virksomhedsskatteordningen, været omdrejningspunktet for den selvkontrollerende 

effekt, kun skærpet af den seneste forhøjelse, hvorfor det synes underligt, at læseren 

skal se bort fra netop rentekorrektionen. 

Det forekommer heller ikke sandsynligt, at der ikke skulle være nogle 

nettorenteudgifter, med et indlagt lån på kr. 780.000, og en formue på nul, hvilket 

den gennemsnitlige læser måske ville overse, og derved forledes til at acceptere 

argumentet, at der foregår noget urimeligt i den ovenfor fremstillede 

eksempelvirksomhed. 

I eksemplet er der, som også nævnt i lovforslagets bemærkninger, et positivt resultat, 

som tilsammen med det angivne låneprovenue, resulterer i en formue på nul, men 

også en deraf følgende latent skat, svarende til den foreløbige aconto skat af det 

modregnede låneprovenue. Før vedtagelsen af L 200 af den 11/6 2014, kunne et 

sådant forhold godt bestå, indtil ejeren af virksomheden døde. , men under de nye 
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regler, vil ovenstående resultere i, at virksomhedsejeren ikke vil kunne spare op i 

virksomhedsordningen, og vil blive pålagt rentekorrektion. Det første vil i værste 

fald for virksomhedsejeren betyde, at der skal svares topskat, og rentekorrektionen, 

maksimeret til nettofinansieringsudgifterne, vil forhøje slutskatten for 

virksomhedsejeren, ved at kapitalindkomsten reduceres, og den personlige indkomst 

øges, hvilket er dyrt, hvis man har passeret progressionsgrænsen, og skal svare 

topskat af sidst tjente krone.  

Hvis en virksomhedsejer rammes af de nye regler som ovenfor beskrevet, er der flere 

mulige reaktionsmønstre. Hvis ejeren, uden alt for mange omkostninger, ville kunne 

skifte til selskabsform, som omtalt tidligere, er det en plausibel og fornuftig reaktion, 

da ejeren herved ville kunne aflønne sig selv op til topskattegrænsen, og nøjes med at 

betale selskabsskattesatsen, af overskud udover den løn, der betales til ejeren. Der er 

også andre fordele ved en omdannelse, som f.eks. at det forenkler et eventuelt salg af 

virksomheden til tredjemand. 

Hvis ejeren derimod ikke har mulighed for, at omdanne virksomheden til 

selskabsform, uagtet årsagen, kunne et muligt modtræk være, at ejeren blot holder 

op med, at producere/sælge, når denne har tilstrækkeligt med overskud til, at 

tangere topskattegrænsen. En mulig omgåelse fra virksomhedsejerens side kunne 

også være, at denne fylder ordrebøgerne, men ikke effektuerer faktureringen, eller 

blot udeholder dele af omsætningen, hvilket selvfølgelig er strafbart. 

Det var ikke uden konsekvenser, at gøre som ovenfor beskrevet, før vedtagelsen af L 

200. Der skulle betales rentekorrektion, dog til en lavere sats end nu, svarende til 

kapitalafkastsatsen, men det var stadig en udgift, i det omfang, at der var en 

nettorenteudgift i virksomheden, men der skulle ikke betales topskat førend pengene 

reelt var overgået til privatøkonomien, hvilket er tilfældet nu. 
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8.1.2 Sikkerhedsstillelser 

Et af de mest omtalte emner i spørgsmål / svar sektionen på Folketingets 

hjemmeside, vedrørende den nu vedtagne lov, er sikkerhedsstillelser. Ordet 

sikkerhedsstillelse indgår således også 134 gange på de 25 sider, som udgør 

betænkningen.  

Det har ikke tidligere været forbudt at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed, for 

gæld der ikke indgår i Virksomhedsordningen82, men det er det blevet nu83. 

Hvis en virksomhedsejer har stillet aktiver der indgår i virksomheden, til sikkerhed 

for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, så skal der jævnfør 

Virksomhedsskattelovens nyligt indførte § 10 stk. 6, tillægges et beløb til 

virksomhedens resultat, svarende til den stillede sikkerhed, og anses for hævet af 

virksomhedsejeren84. 

Se nedenfor for illustration af kassesystematikken i denne sammenhæng: 

85 

Beløbet skal tillægges den relevante hævning (4), og den personlige indkomst (7). 

Når der fjernes et beløb fra ét sted i kasserne, skal det erstattes af et beløb, fra de 

andre kasser, således skal virksomhedsindkomsten ifølge kassesystemets logik 

nedsættes, hvorfor konto for opsparet overskud reduceres. I yderste konsekvens 
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reduceres indskudskontoen derved, hvis der ikke er nogen virksomhedsindkomst at 

tære på, hvilket ved en indskudskonto på nul, kan føre til negativ indskudskonto. 

Hvis en virksomhed har negativ indskudskonto, så må der ikke spares op, til senere 

hævning, så hvis årets hævninger er mindre end beløbet, i kasse 8, så skal beløbet 

flyttes direkte over på indskudskontoen, jf. Virksomhedsskattelovens § 11 stk. 4. Der 

må ikke spares op til senere hævning, dette medfører, at der må hæves noget mere, 

ergo tillægges der kun et beløb til hævningen, ved negativ indskudskonto, hvilket 

medfører en form for tvangshævning af årets overskud, som nedbringer den 

negative indskudskonto. 

Ovenstående er i overensstemmelse med det, der står direkte i loven, jf. 

bemærkningerne til § 1 nr. 6, hvor det fremgår, at ej hævet overskud bliver betragtet 

som værende indskudt. 

Sikkerhedsstillelser, er de hævninger i hæverækkefølgen? 

- Det er det ikke, siger lovgiver 

- Sikkerhedsstillelsen skal tillægges overskuddet, anses for en hævning 

o Men hvis der er negativ indskudskonto, så skal det kun tillægges 

hævningen, jf. virksomhedsskattelovens § 11 stk. 4 

- Kritikere stiller sig tvivlende ved lovligheden, men jf. ovenstående, er det 

sådan loven hænger sammen, hvorfor man kan stille sig tvivlende overfor om 

loven er hensigtsmæssigt sammensat. 

Hvis en virksomhedsejer har både negativ indskudskonto, og en sikkerhedsstillelse,  

”Hvad er at ”stille sikkerhed”? 

• Pant? (sikringsagt) 

• Alskyldserklæringer? 

• Transport? 

• Hensigtserklæringer? 
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• Bankernes almindelige modregningsret?”86 

Ifølge Deloittes fortolkning, kræves der en sikringsakt, førend der reelt er tale om en 

sikkerhedsstillelse, her menes formodentlig håndpant, tinglysning eller lignende. 

Som udgangspunkt er bankernes almindelige modregningsret ikke sidestillet med en 

sikkerhedsstillelse. 

Det er særligt i tilfælde, hvor der er forekomster af usikret privat gæld, kombineret 

med indeståender på virksomhedens konto, hvor der kan være tale om en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld, i det omfang, at der er en klar sammenhæng 

mellem det høje indestående i virksomheden, og muligheden for kredit til en lav 

rente i privatøkonomien. 

Hvis en virksomhedsejer underskriver en alskyldserklæring, samtidigt med at 

dennes private sikkerhedsstillelse for privat og uindfriet gæld bortfalder, så kan det 

blive betragtet som om, at virksomheden har stillet sikkerhed for privat gæld, men 

også i dette tilfælde er der usikkerhed om, i hvilke tilfælde, at forholdet vil blive 

vurderet som værende en sikkerhedsstillelse med virksomhedens aktiver for privat 

gæld.. 

Der er derfor på nuværende tidspunkt et relativt omfattende område, hvor 

retspraksis, generel fortolkning og lovens anvendelse endnu ikke har fundet et 

naturligt leje, hvilket medfører en betydelig usikkerhed for virksomhedsejere, som 

kan risikere at være omfattet af de nye bestemmelser. 

Det har heller ikke tidligere været forbudt for virksomhedsejer, at have en negativ 

indskudskonto, det har blot resulteret i at vedkommende har måttet tåle 

rentekorrektion, hvilket har været omtalt af Skat såvel som andre aktører, som en 

foranstaltning, som resulterer i en selvkontrollerende effekt. 

Den selvkontrollerende effekt har åbenbart ikke fungeret efter hensigten, da der jf. 

ovenstående er en stigende tendens til at selvstændige erhvervsdrivende udnytter 

den fordel der er, ved at indskyde privat gæld i Virksomhedsordningen. 

En sikkerhedsstillelse kan sidestilles med et pant, og det skal forstås således, at hvis 

en virksomhedsejer har stillet sin virksomheds aktiver til sikkerhed for privat gæld, 
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så kan långiveren søge sig fyldestgjort ved udlæg i den stillede sikkerhed, hvis 

virksomhedsejeren ikke overholder låneaftalen. 

Når der i så høj grad er fokus på sikkerhedsstillelser, må det antages, at der har 

foregået betydelige omgåelser ad denne vej. 

En omgåelse kan eksempelvis have foregået således: 

En virksomhedsejer opretter et lån privat, og stiller et aktiv til sikkerhed for lånet. 

Virksomhedsejeren misligholder låneaftalen, og långiveren får enten aktivet 

overdraget, eller får dette solgt på en tvangsauktion. 

Virksomheders skattemæssige afskrivninger foregår typisk efter saldometoden, 

således at der afskrives med op til 25 % (op til 4 % for ejendomme) om året af aktivets 

værdi i det pågældende år, indtil værdien når ned til, eller under, grænsen for 

straksafskrivning, som i 2014 udgør kr. 12.800 ex moms87. 

Hvis et aktiv som er helt afskrevet skattemæssigt bliver solgt, må det betyde, at 

aktivet ikke har undergået den værdiforringelse, som afskrivningerne er et udtryk 

for, hvorfor virksomhedsejeren vil blive beskattet af såkaldte genvundne 

afskrivninger. 

Et pant, som det ovenfor beskrevne, som bliver udløst, bliver sidestillet med et salg, 

hvorfor virksomhedsejeren derfor må betragtes som om, at denne har solgt et aktiv, 

til afbetaling af privat gæld, hvilket må sidestilles med en privat hævning, som skal 

beskattes. 

Svagheden i dette er, at virksomhedsejeren, hvis denne ønsker at snyde, blot kan 

undlade at oplyse Skat, at denne har solgt aktivet, da det ikke længere er at finde i 

regnskabet. Virksomhedens ejer skal aktivt selvangive denne ekstra indtægt, og lade 

sig beskatte af den. Dette er selvfølgelig mest relevant fsva. uregistrerede aktiver, og 

altså ikke biler mv. 

Opdagelsesrisikoen er meget lille, og ressourcerne og mulighederne for kontrol 

antages at være minimale, hvorfor der må være en overvejende sandsynlighed for at 

der har foregået sådanne uhensigtsmæssige dispositioner, i et omfang, der gør det 

nødvendigt, at lovgive som der netop er blevet gjort. 
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En privat kassekredit, med sikkerhed i virksomhedens aktiver, vil blive beskattet 

som private hævninger, i takt med at kreditten udnyttes88, hvilket er retfærdigt, ud 

fra den betragtning, at der er en proportionalitet mellem udbyttet og den skat der 

skal betales af virksomhedsejeren. 

”Det er først, når den selvstændige udnytter trækningsretten på kassekreditten, at 

der kan siges at være stiftet en gæld, og det er derfor først på dette tidspunkt, at den 

stillede sikkerhed kan siges at blive relevant. Først på dette tidspunkt vil der være 

stillet sikkerhed for privat gæld, som er den selvstændiges virksomhed under 

virksomhedsordningen uvedkommende.”89 

En sikkerhedsstillelse minder i princippet om en omvendt kassekredit, da 

virksomhedsejeren stiller et eller flere aktiver til pant, typisk mod at få et lån, og 

långiver har en form for kredit i form af aktiverne, der er stillet til sikkerhed, i det 

omfang at låneaftalen misligholdes. 

Med de nye regler for sikkerhedsstillelser, bliver virksomhedsejeren øjeblikkeligt 

fuldt beskattet, hvis denne stiller virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat 

gæld, uanset om denne har misligholdt den bagvedliggende låneaftale, og altså 

inden der reelt har foregået en overførsel af virksomhedens aktiver til 

virksomhedsejerens privatøkonomi. 

Virksomhedsejeren har i dette eksempel fået udbetalt låneprovenuet, men der er ikke 

tæret på virksomhedens aktiver eller likviditet, på anden måde end at 

virksomhedens aktiver står som sikkerhed for, at virksomhedsejeren overholder sin 

private låneaftale, og virksomhedsejeren har opnået et lån med en bedre rente, og da 

han betaler lånet privat, er fradragsværdien begrænset. 

Det nye tiltag er, at sikkerhedsstillelser foretaget efter 11/6 2014, beskattes som en 

hævning, på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen, og at afvikling eller tilbagekaldelse 

af sikkerhedsstillelsen ikke udløser godtgørelse, eller anden form for modregning i 

ekstra skat, som der er blevet pålignet den skattepligtige. 
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Eksempel: 

En virksomhedsejer stiller en maskine til sikkerhed for et privat lån den 12/6 2014. 

Virksomhedsejeren bliver beskattet af det fulde lån, som om det var en privat 

hævning. Sikkerhedsstillelsens størrelse er aftalt til maksimalt at udgøre restgælden 

på lånet. I takt med at virksomhedsejeren afvikler gælden, falder sikkerhedsstillelsen. 

Afdragene sker med virksomhedsejerens beskattede midler. Dermed sker der en 

dobbeltbeskatning, hvorfor virksomhedsejerens optimale løsning er, at misligholde 

lånet, og lade långiver overtage / sælge maskinen. 

Der synes at være en vis assymmetri i forholdet omkring sikkerhedsstillelser, når en 

sikkerhedsstillelse for privat gæld betragtes som en hævning, uden om 

hæverækkefølgen, når det omvendte ikke gælder, altså at en afvikling ikke resulterer 

i at konsekvenserne tilbageføres, altså at det sidestilles med et indskud. 

En sikkerhedsstillelse vil nu, efter vedtagelsen af L200 af den 11/6 2014, blive anset 

for en hævning, jf. følgende citat: 

” Det beløb, der anses for overført til den skattepligtige ifølge den foreslåede § 10, 

stk. 6, i virksomhedsskatteloven, overføres uden for den almindelige 

hæverækkefølge. Det sker, ved at beløbet tillægges virksomhedens indkomst og 

anses for hævet af den skattepligtige. Der er alene tale om bogholderimæssige 

posteringer. Hvis der følger kontante beløb med ved overførslen, vil dette i sig selv 

blive anset for en hævning.”90. 

Denne hævning er ikke kompatibel med den tidligere beskrevne systematik, som 

følger af kassesystemet. Det er med andre ord uklart hvor, og med hvilken hjemmel, 

der skal ske et tillæg. 

Fortolkningen af virksomhedsskattelovens nye § 10 stk. 6 må siges at være 

vidtgående, se nedenstående citat af omtalte paragraf: 

”I § 10 indsættes som stk. 6-9: 

»Stk. 6. Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår 

i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller 
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sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. dog stk. 7-9. 

Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed. 

Stk. 7. Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i 

en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

Stk. 8. Stk. 6 finder ikke anvendelse for gæld med pant i ejendomme omfattet af § 1, 

stk. 3, 2. og 3. pkt., i det omfang gælden ikke overstiger ejendomsværdien med tillæg 

af udgifter til forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af ejendomsværdien, 

eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for 

den skattepligtige. Vurderingen efter 1. pkt. foretages på det tidspunkt, hvor der 

gives pant i ejendommen. 

Stk. 9. Stk. 6 finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse, der etableres fra og med 

den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017, i det omfang sikkerhedsstillelsen 

afløser en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014, og beløbsmæssigt 

ikke overstiger denne. Den beløbsmæssige værdi af en sikkerhedsstillelse, der 

eksisterede den 10. juni 2014, opgøres pr. 10. juni 2014 som det laveste beløb af enten 

gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse.”91 

Der står intet skrevet om, at metoden hvormed den skattepligtige skal beskattes, 

omfatter, at der skal lægges beløb, til virksomhedens resultat. Det der står er, at hvis 

der stilles sikkerhed for gæld, som er virksomheden uvedkommende, så anses et 

beløb for overført til den skattepligtige, svarende til sikkerhedsstillelsens størrelse, 

maksimeret til gældens kursværdi. 

Det er et problem, at der i fortolkningen anvendes en metode, som ikke kan favnes af 

lovens ordlyd og betydning, men det er også et problem, at et beløb skal anses for 

overført, uden at dette er nærmere defineret, med hensyn til, hvordan denne 

overførsel finder sted. 

Det står klart, og er beskrevet helt eksplicit i lovforslagets bemærkninger, at der ikke 

er tale om en hævning i hæverækkefølgen, så der er med denne seneste lovændring, 

indført en ny måde, at hæve beløb i virksomhedsordningen, som også beskrevet i 

foregående afsnit. 
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Hæverækkefølgen følger af Virksomhedsskattelovens § 5, men denne nye måde at 

hæve beløb i virksomhedens økonomi, synes, at savne selvstændig og klar hjemmel, 

og samspillet med eksisterende metoder og systematikker forudses, at blive 

udfordrende, da man er nødt til, at ændre eksisterende opstillingsmodeller, som 

ellers hidtil har tilsikret, at tallene stemmer. 

8.1.2.1 Blandet benyttede ejendomme 

Det står ikke helt klart, hvorfor blandet benyttede ejendomme bliver behandlet 

særskilt. 

- Hvis en virksomhedsejer har en blandet ejendom, så er den erhvervsmæssige 

del inde i virksomhedsordningen, og den private del er udenfor 

o Virksomhedsejer må gerne stille virksomhedens aktiver til sikkerhed 

for den private del af gælden. 

- Det står ikke klart hvorfor den private del af gælden er udenfor.  

–Fradragsværdien af gælden er lavere ved denne praksis. 

-Hvis virksomhedsejeren havde lov til at medtage den, så er der ikke 

behov for sikkerhedsstillelse – Det er vanskeligt, at se hvori problemet består. 

- Hvis en virksomhedsejer har den blandede ejendom inde fra starten, så 

nulstiller han blot indskudskontoen, i forbindelse med opstarten af 

virksomhedsordningen.  

- Hvis samme virksomhedsejer vil lægge en blandet ejendom ind senere hen, så 

har han et problem, da han derved vil få en negativ indskudskonto, svarende 

til den private del af boligen, som ikke kan nulstilles, som tilfældet er ovenfor, 

hvilket resulterer i en urimelig asymmetri. 

8.1.3 Rentekorrektion 

Det er en kilde til forundring, hvorfor man fra lovgivers side har valgt, at udskille 

rentekorrektionen fra kapitalafkastsatsen, på den måde, som det er gjort, når man i 

stedet blot kunne have formuleret ordret, at rentekorrektionssatsen er lig med 

kapitalafkastsatsen, tillagt tre procent, hvilket også ville have bidraget til 

forståeligheden af loven, selv om de fleste, hvis ikke alle, rådgivere og lignende 

hurtigt gennemskuede at der var tale om en forhøjelse på tre procent point. 
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8.1.4 Overgangsregler 

Overgangsreglerne er ikke organiseret i loven på en måde, som fremmer 

forståeligheden, de nævnes hen ad vejen. Hvis man fra lovgivers side ville have 

bidraget til forståeligheden, og dermed også fortolkningsvenligheden af loven, 

kunne man have lavet et afsnit, med overskriften ”overgangsregler”. 

I loven findes følgende overgangsregler92: 

Virksomheder som ved lovens ikrafttræden havde en negativ indskudskonto, på 

maksimalt 500.000, inklusive sikkerhedsstillelser, kan ikke spare op i virksomheden, 

før den negative saldo er positiv eller nul. 

Sikkerhedsstillelser, etableret før 11/6 2014, skal være afviklet inden ultimo 2017, men 

fratager som udgangspunkt ikke virksomhederne muligheden for, at spare op i 

mellemtiden. 

Virksomheder, som ved opstarten ikke fik nulstillet indskudskontoen, kan nu jf. § 3 

stk 10 lov nr. 992 af den 18/9 2014, ekstraordinært få nulstillet indskudskontoen. 

8.1.5 Værdiansættelse 

Det er interessant, at overveje, hvorledes en fordring skal værdiansættes, eftersom 

der så mange steder i den nu vedtagne lov står, at det er kursværdien af gælden, eller 

fordringen, som skal danne grundlag, for de skattemæssige konsekvenser, i den 

givne sammenhæng, men der gives ingen steder i den nu vedtagne lov vejledning i, 

hvordan man ifølge lovgiver, skal beregne de meget omtalte kursværdier. 

Der fandtes i en gammel juridisk vejledning et skema, som ud fra en effektiv rente, 

og en række nominelle renter, kunne angive kursværdien, ud fra en række 

forskellige løbetider. Den er hermed fundet frem, og kan ses nedenfor. 

Det er klart, at der ikke i nutiden opereres med en effektiv rente, på 11,51 %, hvorfor 

nedenstående figur ikke er retvisende fsva. de enkelte kurser, men figuren viser på 

relevant vis, hvordan man ud fra dens præmisser, kan kursansætte en fordring. En 
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lignende oversigt, eller beregningsvejledning ville have været brugbart til den 

praktiske ibrugtagen af loven93. 

94
 

Handelsværdien af sikkerhedsstillelsen er et lige så ubeskrevet blad, som ovenfor, da 

det er den samme type omsætteligt dokument. 

8.1.6 Reparationsmuligheder 

I dette afsnit følger en række eksempler, som skal tjene til, at afdække nogle af de 

forskellige scenarier man kan komme ud for, i forbindelse med en negativ 

indskudskonto, under den nyligt strammede virksomhedsskatteordning. 

I loven bliver der givet mulighed for en række omgørelser, og i den forbindelse vil 

det være interessant, at undersøge, hvorledes forskellige sammensætninger, af 

mulige omgørelser mv. kan medvirke til, at en virksomhedsejer måske alligevel ikke 

er i så store problemer, som det så ud til, i dennes udgangspunkt. 

Man må gerne indskyde finansielle aktiver, men det kan være vanskeligt, at 

indkredse hvad et finansielt aktiv er, eller kan være, men følgende er et citat, som 

benævner de overordnede rammer for, hvad der kan være omfattet af begrebet: 

”Et finansielt aktiv er et aktiv, der hører ind under en af følgende fire kategorier: 
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Kontanter 

Et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed 

En kontrakt-fastsat rettighed til: 

At modtage kontanter eller et andet finansielt aktiv fra tredjemand 

At udveksle finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser med tredjemand på 

vilkår som er potentielt gunstige for indehaver 

Kontrakter som afregnes med virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, 

undtaget er tilfælde hvor både antallet af egenkapitalinstrumenter der afgives, og 

værdien der modtages, er fastsat på forhånd, og ikke kan variere undervejs i takt 

med for eksempel en valutakurs eller værdien af aktierne”95
. 

Der er altså vidtgående rammer for, hvad der kan opfattes som finansielle 

instrumenter, og dermed også for, hvad der kan indskydes i virksomheden for, at 

reparere indskudskontoen. 

Virksomhedsejere kan jf. følgende citat indtil 31/3 2015 omgøre valg af 

selvangivelsesoplysninger, givet for 2013: 

” Stk. 8. Skattepligtige, der anvender reglerne i afsnit I i virksomhedsskatteloven, kan 

omgøre valg af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013 vedrørende 

overførsel af finansielle aktiver og passiver og indskud, jf. virksomhedsskattelovens 

§ 2, stk. 5, 2. pkt., og beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, jf. 

virksomhedsskattelovens § 4 a, stk. 1. Skattepligtige kan kun omgøre valg, jf. 1. pkt., 

hvis de omfattes af denne lovs § 1, nr. 6, eller de har stillet aktiver, der indgår i 

virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, den 10. juni 2014. 2. pkt. finder ikke anvendelse for 

skattepligtige, der omfattes af stk. 6. Omgørelse efter 1. pkt. kan meddeles til og med 

den 31. marts 2015.”96. 

Altså er det kun virksomheder, med enten negativ indskudskonto, eller 

sikkerhedsstillelser, for privat gæld, med virksomhedens aktiver. 
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Ifølge følgende citat, er det muligt, at få nulstillet indskudskontoen ekstraordinært, 

med virkning, fra indtrædelsen i ordningen: 

” Stk. 10. Skattepligtige, der anvender reglerne i afsnit I i virksomhedsskatteloven, 

har mulighed for ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen på tidspunktet, hvor 

virksomhedsordningen første gang anvendes, jf. virksomhedsskattelovens § 3, stk. 2. 

Ekstraordinær nulstilling efter 1. pkt. påvirker ikke reguleringer på indskudskontoen 

efter det tidspunkt, hvor virksomhedsordningen første gang anvendes. Ved 

ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen skal betingelserne i 

virksomhedsskattelovens § 3, stk. 5, være opfyldt. Det er endvidere en betingelse for 

ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, at der er opnået tilladelse hertil fra 

told- og skatteforvaltningen. Ansøgning om tilladelse efter 4. pkt. skal være indgivet 

til told- og skatteforvaltningen senest den 31. marts 2015. Opnår den skattepligtige 

tilladelse til ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, har nulstillingen, med 

tillæg og fradrag for reguleringer efter det tidspunkt, hvor virksomhedsordningen 

første gang anvendes, virkning fra begyndelsen af indkomståret 2014.”97 

Hvis den nu var negativ i 2009, og man har lavet et indskud, så kan man altså godt 

risikere, at indskudskontoen bliver positiv, i det omfang, at den i udgangspunktet 

negative saldo indskudskontoen er blevet helt eller delvist udlignet, i tiden indtil den 

ekstraordinære nulstilling.  

Beregnet kapitalafkast vil ikke blive tilbageført, men da lovens tilbliven falder fint 

ind under de adgangsgivende kriterier for omgørelse i skatteforvaltningslovens § 26 

omkring almindelig genoptagelse, og denne disposition ikke falder ind under 

restriktionen i samme lovs § 29, så bør det være muligt på den baggrund, at kunne 

genoptage de gamle årsopgørelser. 

Man kan reparere med mellemregningen, og dermed også med indskudte aktiver. 

Man kan reparere med finansielle aktiver, som beskrevet ovenfor. 

Aktier må ikke indgå i virksomhedsordningen, dog ifølge det gamle cirkulære til 

virksomhedsordningen er det stort set op til virksomhedsejeren, og typen af aktier. 
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Der hersker tvivl om hvorvidt virksomhedsejerne må bruge kontoen for opsparet 

overskud til, at udligne en negativ indskudskonto, men det lader til, at forskellige 

rådgivende aktører antager, at det er tilladt, jf. nedenfor: 

Se følgende citat fra Deloitte, som viser reparationsmulighederne, fra deres 

synspunkt: 

” Individuel vurdering af hver enkelt person 

Omgør i 2013 

• Udtag andel af prioritetsgæld i blandet eller i 100 % privat ejendom 

• Indskyd mellemregning og hensat til senere hævning på indskudskonto 

• Indskyd frie likvide midler i virksomhedsordningen 

Ændringer i 2014 

• Optag privat lån og indskyd i virksomhedsordningen 

• Arbejd for at få sikkerhedsstillelser i private aktiver 

• Opsæt forretningsgange, som sikrer mod optagelse eller udvidelse af 

sikkerhedsstillelser 

• Gennemgå årets posteringer for ændringer i hævninger og sikkerhedsstillelser 

• Overskudsdisponer dig ud af det”98 

 

8.2 Beregning (efter vedtagelsen af L200 af den 11/6 2014) 

Følgende afsnit indeholder en række beregninger, som skal sammenlignes med de 

beregninger, som blev lavet under punkt 6.3. Man kunne have valgt, for 

sammenlignelighedens skyld, at bruge de samme skattesatser, altså 2013 satserne, 

men for, at tallene skal være så realistiske som muligt, bruges 2014 satserne i dette 

tilfælde, hvilket sandsynligvis også giver et bedre sammenligningsgrundlag, da man 
                                                           
98

 http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Viden-Til-Tiden-Nyheder-om-

skat.pdf 



8 Lovforslaget (Den nu vedtagne lov) 

67 

 

så ikke er nødsaget til, at tage forbehold for ændringerne i skattesatserne fra 2013 til 

2014, men blot kan sammenligne tallene. Der er i beregningen brugt en 

rentekorrektionssats, svarende til den, som vil være gældende i 2015. Den er altså 

blot medtaget her, for eksemplets skyld. 

8.2.1 Scenarie 1 virksomhedsindkomst under topskattegrænse uden aktiver og gæld: 

I forhold til forudsætningerne angivet i punkt 6.3.1, er der umiddelbart ikke sket 

nogle ændringer i loven, i forbindelse med vedtagelsen af L 200 af den 11/6 2014, som 

giver en forskel i beregningen af virksomhedsejerens skat, men der er alligevel en 

forskel. 

Skattebetalingen bliver i dette scenarie kr. 150.551, altså mindre end i punkt 6.3.1. 

Forskellen skyldes hovedsageligt det højere beskæftigelsesfradrag99. 

Forskydningen mellem bundskat og sundhedsbidrag gør en lille forskel, da det 

bevirker, at der i 2014 betales lidt mindre i kommuneskat og kirkeskat, grundet det 

højere beskæftigelsesfradrag. 

8.2.2 Scenarie 2 – Virksomhedsordningen med høj privat gæld, medtaget i ordningen: 

Dette scenarie svarer til det i punkt 6.3.2, men med 2014 skattesatserne. 

Den skattepligtige indkomst bliver i dette scenarie kr. 837.400, og det beskattes som 

vist nedenfor100: 

101 
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Den samlede skattebetaling bliver således kr. 373.993, tillagt AM bidrag, udgørende 

kr. 77.600, hvilket resulterer i en samlet skattebetaling på kr. 451.293, altså mindre 

end den tilsvarende skattebetaling i 2013. Dette er til trods for, at der i den aktuelle 

beregning indgår rentekorrektion på 5 %, i stedet for det lavere kapitalafkast på 2 %. 

Hvis virksomhedsejeren vil undgå at betale topskat, og vælger at udskyde en andel 

af årets overskud, skal der udskydes kr. 481.848. Den samlede skattebetaling bliver 

således kr. 296.026 inkl. aconto skat på kr. 118.052, svarende til 24,5 % af det 

udskudte beløb, og AM bidrag på kr. 39.052102. 

8.2.3 Scenarie 3 – Virksomhedsordningen med høj privat gæld, ej medtaget i ordningen: 

Scenarie 3 tager udgangspunkt i at virksomhedsejeren ikke har medtaget den private 

gæld i Virksomhedsordningen, udover det, er parametrene de samme som i 

foregående scenarie. 

Den samlede betaling til Skat udgør kr. 459.850103. 

Som i scenariet i punkt 6.3.3 er det således stadig dyrere, at undlade, at medtage 

gælden i virksomhedsordningen. Forskellen i samlet skattebetaling lyder i dette 

eksempel på kr. 8.557, altså en lavere difference, end i de beregninger foretaget for 

2013 i punkt 6.3.2 og 6.3.3. Dermed er en del af fordelen ved, at medtage gælden 

blevet udlignet af rentekorrektionen, som er højere end kapitalafkastsatsen. Det skal 

dog også medtages i betragtningen, at både topskattegrænsen og personfradraget er 

blevet forhøjet. Den højere topskattegrænse medvirker til, at et større beløb kan 

hæves i indeværende år, til en lavere skat, hvilket nedsætter behovet for, at udskyde 

en del af årets overskud til senere hævning, og det nedsætter dermed også aconto 

skatten, hvilket kan være misvisende, i en direkte sammenligning. Det højere 

personfradrag har kun en lille betydning, men det nedsætter dog den samlede 

skattebetaling med en lille del. 

Hvis virksomhedsejeren i dette tilfælde vælger, at optimere sin skattebetaling, 

således, at topskatten netop undgås, bliver den samlede skattebetaling kr. 294.916104 

inkl. AM bidrag på kr. 39.052 og aconto skat på kr. 125.403 
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8.2.4 Scenarie 4 – Kapitalafkastordningen med høj privat gæld: 

Scenarie 4 tager udgangspunkt i at virksomhedsejeren vælger at lade sig beskatte 

efter reglerne i Kapitalafkastordningen. Virksomhedens omsætning er den samme, 

som i de to foregående scenarier, og gælden er den samme, som i foregående 

scenarie, hhv. 1 mio. kr. og 600.000 kr.105. 

Den samlede skattebetaling bliver kr. 443.036, inkl. AM bidrag på kr. 75.200. 

Skattebetalingen bliver altså lavere, end i det tilsvarende eksempel under punkt 6.3.4, 

som er baseret på de samme beløb, blot med de for 2013 gældende skattesatser.  

Hvis virksomhedsejeren vælger at minimere sin skattebetaling, er det værd, at 

bemærke, at det i 2014 stadig kun er muligt, at udskyde 25 % af årets overskud til 

senere hævning. Hvis virksomhedsejeren vælger at benytte sig af denne mulighed, 

vil skattebetalingen blive kr. 367.311106, altså også lavere end i eksemplet for 2013. 

8.2.5 Scenarie 5 – Virksomhedsordningen med mange aktiver og ingen gæld: 

I det følgende scenarie, er der aktiver for kr. 600.000, i stedet for gæld, og samme 

virksomhedsresultat som i de fire tidligere scenarier, og ingen renteindtægter –eller 

udgifter. 

Den samlede skattebetaling bliver som udgangspunkt kr. 474.007107 inkl. AM bidrag 

på kr. 79.040, hvis der ikke udskydes noget til senere hævning 

Såfremt virksomhedsejeren ønsker at optimere / minimere sin skattebetaling i dette 

tilfælde således, at topskatten netop undgås, skal der udskydes kr. 499.848, hvilket 

vil resultere i en samlet skattebetaling på kr. 312.940108 inkl. AM bidrag på kr. 39.052 

og udskudt skat på kr. 122.463. 

8.2.6 Scenarie 6 - Kapitalafkastordningen med mange aktiver og ingen gæld: 

Den samlede skattebetaling bliver den samme som foregående scenarie, da det 

beregnede kapitalafkast i Virksomhedsordningen er det samme som det der 

beregnes i Kapitalafkastordningen. Som vist tidligere, så er det behandlingen af 

renterne, som kan gøre en forskel. 
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Hvis virksomhedsejeren ønsker at optimere / minimere sin skattebetaling i dette 

scenarie, ved at udskyde en del af årets overskud, så gælder det, at han også i dette 

tilfælde, maksimalt kan udskyde 25 % af årets overskud, jf. reglerne i 

Kapitalafkastordningen. 

Det maksimale beløb der kan udskydes er således kr. 247.000. Vælger 

virksomhedsejeren at udskyde dette beløb, så bliver den samlede skattebetaling kr. 

394.416, inkl AM bidrag på kr. 59.280 og udskudt skat på kr. 60.515 

8.2.7 Delkonklusion 

I dette afsnit følger en opsummering af beregningerne af skatten for 2014, se 

nedenfor for tabel: 

 

Højeste mulige skattebetaling Lavest mulige skattebetaling 

Scenarie 1 150.551 150.551 

Scenarie 2 451.293 296.026 

Scenarie 3 459.850 294.916 

Scenarie 4 443.036 367.311 

Scenarie 5 474.007 312.940 

Scenarie 6 474.007 394.416 

109  

Det fremgår af tabellen, at den samlede skattebetaling i scenarie 1 er kr. 150.551, 

hvilket er lavere, end det tilsvarende scenarie med 2013 skattesatser og regler, hvor 

den samlede skattebetaling lød på kr. 151.012. 

Hvis en virksomhedsejer lader sig beskatte efter reglerne i virksomhedsordningen, 

og har en høj privat gæld, kan det bedst betale sig, at medtage gælden i ordningen, 

som vist i scenarie 3 ovenfor, på trods af rentekorrektionssatsen, som er 3 % point 

højere end den hidtil anvendte kapitalafkastsats. Besparelsen ved medtagelse af 

gælden er, i udgangspunktet kr. 8.557. Sammenligner man den lavest mulige 

skattebetaling i scenarie 2 med scenarie 3, ser det ud som om, at scenarie 3 er 

optimalt, fordi den samlede betaling er lavere. Scenarie 2 er det optimale valg, og 

grunden til, at den mindste mulige skattebetaling er højere er, at der er en højere 

aconto skat, og dermed også et højere opsparet overskud. 

                                                           
109

 Egen tilvirkning 
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Hvis en virksomhedsejer vælger at lade sig beskatte efter regler i 

kapitalafkastordningen, er det under disse forudsætninger det optimale valg, i 

udgangspunktet, og altså også, hvis det ikke er aktuelt, at udskyde en del af årets 

overskud til senere hævning. Hvis virksomhedsejeren derimod ønsker at minimere 

sin skattebetaling, under de i scenarie 4 angivne forudsætninger, vil den samlede 

skattebetaling blive højere, end både i scenarie 2 og 3. Grunden til denne højere 

skattebetaling skyldes begrænsningen i kapitalafkastordningen, som gør, at 

maksimalt 25 % af årets overskud kan udskydes til senere hævning, hvilket i dette 

tilfælde medfører, at det ikke er muligt for virksomhedsejeren, at udskyde et 

tilstrækkelig højt beløb til, at undgå topskat. 

Ved sammenligning af scenarie 5 og 6, som omhandler hhv. Virksomhedsordningen 

og Kapitalafkastordningen, uden gæld, og mange aktiver, ses det, at den 

umiddelbare skattebetaling er den samme, men det ses også, at den lavest mulige 

skattebetaling er opnåelig ved brug af Virksomhedsordningen. Som i scenarie 4 

skyldes det, at det ikke er muligt at udskyde en tilstrækkelig stor del af årets 

overskud til, at undgå at betale topskat. 

Det optimale valg af ordning har altså ikke rykket sig i forbindelse med vedtagelsen 

af L200 af den 11/6 2014, der er alene tale om, at der er sket små forskydninger. 

Eksempelvis er fordelen ved medtagelse af gæld i virksomhedsordningen under de 

nye regler svundet ind til kr. 8.557, som vist i punkt 7.2.2 og 7.2.3, mod kr. 13.891, 

som vist i punkt 6.3.2 og 6.3.3, hvilket er en direkte konsekvens af rentekorrektionen, 

som i dette tilfælde erstatter kapitalafkastsatsen. 

8.3 Konklusion 

L200 af den 11/6 2014 har, med få formuleringer, medført ganske omfattende 

ændringer af virksomhedsordningen. Det er endnu ikke muligt, at overskue samtlige 

følgevirkninger af lovforslaget. 

Den nu vedtagne lov har betydning, for alle virksomheder, som anvender reglerne i 

virksomhedsordningen, og altså ikke virksomheder, som benytter sig af reglerne i 

kapitalafkastorningen, eller blot reglerne i personskatteloven. 
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Som det fremgår af beregningerne i punkt 6.3.1 til 6.3.6 kunne det efter reglerne i 

2013, bedst betale sig for en virksomhedsejer, at lade sig beskatte efter 

personskattelovens regler, såfremt indkomsten var under topskattegrænsen.  

Hvis der var gæld i virksomheden, og topskatten ikke kunne eller skulle undgås, var 

det optimale valg af beskatningsmetode kapitalafkastordningen, da 

virkomhedsejeren derved opnåede den lavest mulige skattebetaling.  

Hvis skatten derimod ønskes minimeret, ved undgåelse af topskattebetaling, var det 

optimale valg virksomhedsskatteordningen, herunder også med den private gæld 

medtaget under ordningen. 

Hvis der ikke var gæld i virksomheden, men derimod en tilsvarende mængde 

aktiver, som gæld, i eksemplerne 6.3.2 og 6.3.3, var det optimale valg af 

beskatningsmetode virksomhedsordningen, hvis skatten ønskes optimeret, hvorimod 

det ikke havde nogen betydning, hvorvidt virksomhedsejeren vælger 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvis skatten ikke ønskes 

optimeret, da skattebetalingen i de to tilfælde er den samme. 

Efter reglerne i 2014, hvor det, for eksemplets skyld, er antaget, at de nyligt indførte 

regler, herunder også rentekorrektionssatsen, gælder for indkomståret 2014, kan det 

bedst betale sig, i tilfældet med virksomhedsindkomst bedst betale sig for 

virksomhedsejeren, at lade sig beskatte efter reglerne i personskatteloven. 

I tilfældet med høj gæld, kan det i udgangspuntet bedst betale sig for 

virksomhedsejeren, at vælge kapitalafkastordningen, men i det optimerede 

eksempel, hvor topskatten ønskes minimeret, er det virksomhedsordningen, som er 

det optimale valg af beskatningsmetode. 

Det er stadig mest favorabelt, at medtage den private gæld i virksomhedsordningen, 

under de i eksemplet givne forudsætninger. 

I tilfældet med mange aktiver, og ingen gæld, er det i 2014 også irrelevant, hvorvidt 

virksomhedsejeren vælger, at lade sig beskatte efter reglerne i 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. 

Hvis virksomhedsejeren ønsker at minimere sin skattebetaling i tilfældet med mange 

aktiver, og ingen gæld, er det optimale valg af beskatningsform 

virksomhedsordningen. 
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Det ses dermed af beregningerne, at grænsen for det optimale valg af beskatning ikke 

har rykket sig, men det fremgår også af beregningerne, at en del af den fordel, som 

en virksomhedsejer har ved, at medtage privat gæld i virksomhedsordingen er 

svundet ind, men altså ikke udlignet.  

Det kan således konkluderes, at hvis en virksomheds indskudskonto kan bære det, 

og såfremt et eventuelt privat låns rente er væsentligt højere end 

rentekorrektionssatsen, så kan det betale sig for virksomhedsejeren, at medtage lånet 

i virksomhedsordningen, også efter indførelsen af de nye regler, som følger af L200 

af den 11/6 2014, nu lov nr. 992 af den 16/9 2014. 

I forbindelse med, at rentekorrektionssatsen er blevet indført, og dermed udskilt fra 

kapitalkastsatsen, fremgår det af de usikre og foreløbige beregninger fra 

bemærkningerne til L200 af den 11/6 2014, at merprovenuet fra indførslen af 

lovforslaget vil være statisk, da der er et skønnet merprovenue, også efter udløb, som 

antageligvis er efter 31/12 2017.  

Om rentekorrektionssatsen er tidssvarende, vil bero på hvordan grundlaget for 

beregningen af denne og dermed også kapitalafkastsatsen ændrer sig, i forhold til de 

renter, som långiverne udbyder. Det må antages, at bankerne, også efter indførslen af 

L200 af den 11/6 2014, har det samme ønske om, at skabe overskud, hvorfor en 

variation af bankernes interne renter, vil medføre en tilsvarende variation, i de 

udbudte renter, hvorfor rentekorrektionssatsen og kapitalafkastsatsen må antages at 

være tidssvarende, om end dyrere, i det tilfælde, at renterne stiger. 

Det må antages, at hvis en virksomhedsejer oplever, at virksomheden ikke kan 

fortsætte med, at eksistere, under de nye regler, at denne vil vælge, at omdanne sin 

virksomhed til et selskab. Det er uvist hvor mange virksomhedsejere, der vil stå med 

dette dilemma, ligesom det er uvist, hvad de samlede konsekvenser ved ovennævnte 

lovforslag vil blive. 

I takt med at et antal virksomheder omdannes, vil man sandsynligvis se en 

tilsvarende stigning i antallet hovedaktionærlån, som en naturlig følge af, at der 

bliver flere selskaber.  

Med så store ændringer, vil nogle opleve store konsekvenser, hvorfor det må 

antages, at der i den kommende tid vil ske en stigning i antallet af selskaber, som 

modreaktion fra virksomhedsejere, som ikke har andre muligheder. En forstærkende 
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effekt kan også være, at mange virksomhedsejere har drevet deres virksomhed, uden 

at være tvunget til, at tage stilling til mulighederne ved en omdannelse, hvad de vil 

være tvunget til nu. 

Der findes eksempler på, hvorledes en negativ indskudskonto kan fremkomme, og 

det er ikke alle disse eksempler, som med rimelighed kan betegnes som værende et 

udslag af en utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, men nok i højere grad et 

udslag af uhensigtsmæssige sammenfald af begrænsninger i loven. 

Den store fokus på den såkaldt utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen, og 

deraf følgende stigmatisering af en negativ indskudskonto som en urimelig berigelse 

af virksomhedsejerne, synes at savne proportionalitet, i forhold til, at lovforslaget 

blev lavet, for at ramme en persongruppe på omkring 2.000 individer. 

Lovforslaget kunne godt have været formuleret på en måde, som i højere grad 

målrettede konsekvenserne mod den relativt lille gruppe af erhvervsdrivende, som 

skønnes, at have udnyttet virksomhedsordningen på en utilsigtet måde. 

Den utilsigtede udnyttelse antages af lovgiver til, essentielt, at bestå i, at 

virksomhedsejerne inddrager privat gæld i deres virksomhedsordninger, hvorfor et 

simpelt forbud med hårde sanktioner til lovovertræderne, ville stoppe en stor del af 

udnyttelsen. 

Det vurderes ikke, at de enkelte virksomhedsejeres lånemuligheder overordnet set er 

blevet påvirket af den nu vedtagne lov nr 992 af 16/9 2014, det er blot fordelingen 

eller placeringen af virksomhedsejernes aktiver, som skal finde et nyt leje, hvilket 

kan afstedkomme beskatning, i de tilfælde, hvor virksomhedsejerne skal have aktiver 

eller værdier ud af virksomheden, fordi de nu ikke længere kan bruge 

virksomhedens aktiver, som argument eller sikkerhed, i en låneaftale. 

 

 

 

 

 



Personlig indkomst 2013

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 400.000

AM-bidrag heraf -32.000

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 368.000

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 0

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -18.080

I alt -18.080

Skattepligtig indkomst 349.920

Skatteberegning 2013

Skatteprocent

Bundskat * (42.001 kr. til 421.000 kr.) 5,76% 18.778

Topskat ** (421.000 kr. og op efter) 15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.001 kr. og op efter) 6% 19.560

Kommuneskat *** (42.001 kr. og op efter) 25,50% 78.519

Kirkeskat *** (42.001 kr. og op efter) 0,70% 2.155

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 -1.000

Virksomhedsskat á conto 25% 0

118.012

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.

Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 1



Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 1-1



Personlig indkomst 2014

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 400.000

AM-bidrag heraf -32.000

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 368.000

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 0

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -18.680

I alt -18.680

Skattepligtig indkomst 349.320

Skatteberegning 2014

Skatteprocent

Bundskat * (42.801 kr. til 449.100 kr.) 6,76% 21.983

Topskat ** (449.100 kr. og op efter) 15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.801 kr. og op efter) 5% 16.260

Kommuneskat *** (42.801 kr. og op efter) 25,50% 78.162

Kirkeskat *** (42.801 kr. og op efter) 0,70% 2.146

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 0

Virksomhedsskat á conto 25% 0

118.551

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.

Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 1-1-1



Personlig indkomst 2013

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 952.000

AM-bidrag heraf -76.160

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 875.840

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast -12000

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt -12000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -22.300

I alt -22.300

Skattepligtig indkomst 841.540

Skatteberegning 2013

Skatteprocent

Bundskat * (42.001 kr. til 421.000 kr.) 5,76% 48.029

Topskat ** (421.000 kr. og op efter) 15% 68.226

Sundhedsbidrag *** (42.001 kr. og op efter) 6% 50.030

Kommuneskat *** (42.001 kr. og op efter) 25,50% 203.882

Kirkeskat *** (42.001 kr. og op efter) 0,70% 5.597

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 -240

Virksomhedsskat á conto 25% 0

375.525

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.

Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 2



Personlig indkomst 2014

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 970.000

AM-bidrag heraf -77.600

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 892.400

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Rentekorrektion -30000

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt -30000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -25.000

I alt -25.000

Skattepligtig indkomst 837.400

Skatteberegning 2014

Skatteprocent

Bundskat * (42.801 kr. til 449.100 kr.) 6,76% 57.433

Topskat ** (449.100 kr. og op efter) 15% 66.495

Sundhedsbidrag *** (42.801 kr. og op efter) 5% 42.480

Kommuneskat *** (42.801 kr. og op efter) 25,50% 202.623

Kirkeskat *** (42.801 kr. og op efter) 0,70% 5.562

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 -600

Virksomhedsskat á conto 25% 0

373.993

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.800

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,67 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 25.000 kr. årligt.

Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 2-1-1



Personlig indkomst 2014

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 488.152

AM-bidrag heraf -39.052

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 449.100

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Rentekorrektion -30000

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt -30000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -25.000

I alt -25.000

Skattepligtig indkomst 394.100

Skatteberegning 2014

Skatteprocent

Bundskat * (42.801 kr. til 449.100 kr.) 6,76% 27.466

Topskat ** (449.100 kr. og op efter) 15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.801 kr. og op efter) 5% 20.315

Kommuneskat *** (42.801 kr. og op efter) 25,50% 89.581

Kirkeskat *** (42.801 kr. og op efter) 0,70% 2.459

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 -900

Virksomhedsskat á conto 25% 118052,8

256.974

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.800

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,67 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 25.000 kr. årligt.

Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 2-1-2



medtaget

Personlig indkomst 2013

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 457.609

AM-bidrag heraf -36.609

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 421.000

Kapitalindkomst -12000

Kapitalafkast 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt -12000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -22.300

I alt -22.300

Skattepligtig indkomst 386.700

Skatteberegning 2013

Skatteprocent

Bundskat * (42.001 kr. til 421.000 kr.)5,76% 21.830

Topskat ** (421.000 kr. og op efter)15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.001 kr. og op efter)6% 22.740

Kommuneskat *** (42.001 kr. og op efter)25,50% 87.898

Kirkeskat *** (42.001 kr. og op efter)0,70% 2.413

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 -240

Virksomhedsskat á conto 25% 123597,8

258.239

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.

Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 2-2
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Personlig indkomst 2014

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 488.152

AM-bidrag heraf -39.052

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 449.100

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Rentekorrektion 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter -60000

I alt -60000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -25.000

I alt -25.000

Skattepligtig indkomst 364.100

Skatteberegning 2014

Skatteprocent

Bundskat * (42.801 kr. til 449.100 kr.) 6,76% 27.466

Topskat ** (449.100 kr. og op efter) 15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.801 kr. og op efter) 5% 20.315

Kommuneskat *** (42.801 kr. og op efter) 25,50% 81.931

Kirkeskat *** (42.801 kr. og op efter) 0,70% 2.249

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 -1.500

Virksomhedsskat á conto 25% 125402,8

255.864

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.800

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,67 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 25.000 kr. årligt.

Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 3-1-2



ej medtaget

Personlig indkomst 2013

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 457.609

AM-bidrag heraf -36.609

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 421.000

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter -60000

I alt -60000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -22.300

I alt -22.300

Skattepligtig indkomst 338.700

Skatteberegning 2013

Skatteprocent

Bundskat * (42.001 kr. til 421.000 kr.)5,76% 21.830

Topskat ** (421.000 kr. og op efter)15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.001 kr. og op efter)6% 22.740

Kommuneskat *** (42.001 kr. og op efter)25,50% 75.658

Kirkeskat *** (42.001 kr. og op efter)0,70% 2.077

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 -1.000

Virksomhedsskat á conto 25% 135597,8

256.903

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.
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medtaget

Personlig indkomst 2013

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 457.609

AM-bidrag heraf -36.609

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 421.000

Kapitalindkomst -12000

Kapitalafkast 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt -12000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -22.300

I alt -22.300

Skattepligtig indkomst 386.700

Skatteberegning 2013

Skatteprocent

Bundskat * (42.001 kr. til 421.000 kr.)5,76% 21.830

Topskat ** (421.000 kr. og op efter)15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.001 kr. og op efter)6% 22.740

Kommuneskat *** (42.001 kr. og op efter)25,50% 87.898

Kirkeskat *** (42.001 kr. og op efter)0,70% 2.413

293.512 Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 -240

12000 Virksomhedsskat á conto 25% 123597,8

258.239

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.



*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.
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Personlig indkomst 2013

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 940.000

AM-bidrag heraf -75.200

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 864.800

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 0

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -22.300

I alt -22.300

Skattepligtig indkomst 842.500

Skatteberegning 2013

Skatteprocent

Bundskat * (42.001 kr. til 421.000 kr.) 5,76% 47.393

Topskat ** (421.000 kr. og op efter) 15% 66.570

Sundhedsbidrag *** (42.001 kr. og op efter) 6% 48.030

Kommuneskat *** (42.001 kr. og op efter) 25,50% 204.127

Kirkeskat *** (42.001 kr. og op efter) 0,70% 5.603

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 0

Virksomhedsskat á conto 25% 0

371.724

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.
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Personlig indkomst 2014

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 940.000

AM-bidrag heraf -75.200

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 864.800

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Rentekorrektion 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 0

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -25.000

I alt -25.000

Skattepligtig indkomst 839.800

Skatteberegning 2014

Skatteprocent

Bundskat * (42.801 kr. til 449.100 kr.) 6,76% 55.567

Topskat ** (449.100 kr. og op efter) 15% 62.355

Sundhedsbidrag *** (42.801 kr. og op efter) 5% 41.100

Kommuneskat *** (42.801 kr. og op efter) 25,50% 203.235

Kirkeskat *** (42.801 kr. og op efter) 0,70% 5.579

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 0

Virksomhedsskat á conto 25% 0

367.836

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.800

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,67 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 25.000 kr. årligt.
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Personlig indkomst 2014

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 705.000

AM-bidrag heraf -56.400

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 648.600

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 0

Rentekorrektion 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 0

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -25.000

I alt -25.000

Skattepligtig indkomst 623.600

Skatteberegning 2014

Skatteprocent

Bundskat * (42.801 kr. til 449.100 kr.) 6,76% 40.952

Topskat ** (449.100 kr. og op efter) 15% 29.925

Sundhedsbidrag *** (42.801 kr. og op efter) 5% 30.290

Kommuneskat *** (42.801 kr. og op efter) 25,50% 148.104

Kirkeskat *** (42.801 kr. og op efter) 0,70% 4.066

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 0

Virksomhedsskat á conto 25% 57575

310.911

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.800

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,67 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 25.000 kr. årligt.
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Personlig indkomst 2013

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 988.000

AM-bidrag heraf -79.040

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 908.960

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 12000

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 12000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -22.300

I alt -22.300

Skattepligtig indkomst 898.660

Skatteberegning 2013

Skatteprocent

Bundskat * (42.001 kr. til 421.000 kr.) 5,76% 49.937

Topskat ** (421.000 kr. og op efter) 15% 73.194

Sundhedsbidrag *** (42.001 kr. og op efter) 6% 52.738

Kommuneskat *** (42.001 kr. og op efter) 25,50% 218.448

Kirkeskat *** (42.001 kr. og op efter) 0,70% 5.997

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 240

Virksomhedsskat á conto 25% 58750

459.303

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.
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Personlig indkomst 2014

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 988.000

AM-bidrag heraf -79.040

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 908.960

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 12000

Rentekorrektion 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 12000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -25.000

I alt -25.000

Skattepligtig indkomst 895.960

Skatteberegning 2014

Skatteprocent

Bundskat * (42.801 kr. til 449.100 kr.) 6,76% 58.552

Topskat ** (449.100 kr. og op efter) 15% 68.979

Sundhedsbidrag *** (42.801 kr. og op efter) 5% 43.908

Kommuneskat *** (42.801 kr. og op efter) 25,50% 217.556

Kirkeskat *** (42.801 kr. og op efter) 0,70% 5.972

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 0

Virksomhedsskat á conto 25% 0

394.967

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.800

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,67 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 25.000 kr. årligt.
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Personlig indkomst 2014

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 488.152

AM-bidrag heraf -39.052

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 449.100

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 12000

Rentekorrektion 0

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 12000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -25.000

I alt -25.000

Skattepligtig indkomst 436.100

Skatteberegning 2014

Skatteprocent

Bundskat * (42.801 kr. til 449.100 kr.) 6,76% 27.466

Topskat ** (449.100 kr. og op efter) 15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.801 kr. og op efter) 5% 20.915

Kommuneskat *** (42.801 kr. og op efter) 25,50% 100.291

Kirkeskat *** (42.801 kr. og op efter) 0,70% 2.753

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 0

Virksomhedsskat á conto 25% 122462,8

273.888

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.800

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 4,67 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 25.000 kr. årligt.

Kirstine og Jonas
Skrivemaskinetekst
Bilag 5-1-2



Personlig indkomst 2013

Lønindkomst efter AM bidrag 0

AM-bidrag heraf 0

Virksomhedsindkomst 457.609

AM-bidrag heraf -36.609

Kapitalafkast 0

AM-bidrag heraf 0

I alt 421.000

Kapitalindkomst 0

Kapitalafkast 12000

Erhvervsmæssige renter 0

Private renter 0

I alt 12000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag* -22.300

I alt -22.300

Skattepligtig indkomst 410.700

Skatteberegning 2013

Skatteprocent

Bundskat * (42.001 kr. til 421.000 kr.) 5,76% 21.830

Topskat ** (421.000 kr. og op efter) 15% 0

Sundhedsbidrag *** (42.001 kr. og op efter) 6% 22.122

Kommuneskat *** (42.001 kr. og op efter) 25,50% 94.018

Kirkeskat *** (42.001 kr. og op efter) 0,70% 2.581

Nedslag for negativ kap indkomst under 50.000 0

Virksomhedsskat á conto 25% 132597,8

273.149

* Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst

** Beregnet på baggrund af den positive personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst over 40.000

*** beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst (personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag)

*Beskæftigelsesfradraget beregnes som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst, minus eventuelle bidrag til privattegnede pensionsordninger, dog max 22.300 kr. årligt.
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Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. september 2014 

Forslag 
til 

Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og 
kildeskatteloven 

(Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.) 

§ 1 

I virksomhedsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2013, som ændret ved 
§ 9 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer: 

1. Efter § 9 indsættes: 

»§ 9 a. En gang årligt opgøres en rentekorrektionssats. Ved opgørelsen af satsen finder § 9, 2.-5. 
pkt., anvendelse. Den herved opgjorte sats oprundes derefter til nærmeste hele procentsats. Satsen 
kan ikke være mindre end 0 pct.« 

2. I § 10 indsættes som stk. 6-9: 
»Stk. 6. Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller 
sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. dog stk. 7-9. Opgørelsen af 
beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed. 

Stk. 7. Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig 
forretningsmæssig disposition. 

Stk. 8. Stk. 6 finder ikke anvendelse for gæld med pant i ejendomme omfattet af § 1, stk. 3, 2. og 
3. pkt., i det omfang gælden ikke overstiger ejendomsværdien med tillæg af udgifter til 
forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af ejendomsværdien, eller den kontante 
anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for den skattepligtige. Vurderingen 
efter 1. pkt. foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant i ejendommen. 

Stk. 9. Stk. 6 finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse, der etableres fra og med den 11. juni 
2014 til og med den 31. december 2017, i det omfang sikkerhedsstillelsen afløser en 
sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014, og beløbsmæssigt ikke overstiger denne. Den 
beløbsmæssige værdi af en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014, opgøres pr. 10. 
juni 2014 som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse.« 

3. I § 11, stk. 1, 2. og 3. pkt., ændres »afkastsatsen efter § 9« til: »rentekorrektionssatsen efter § 9 
a«. 

4. I § 11, stk. 2, 2. pkt., ændres »kapitalafkastsatsen efter § 9« til: »rentekorrektionssatsen efter § 9 
a«. 

5. I § 11, stk. 2, 3. pkt., ændres »afkastsatsen« til: »rentekorrektionssatsen«. 

6. I § 11 indsættes som stk. 4: 

Kirstine og Jonas
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»Stk. 4. Er betingelserne i stk. 1, 1. pkt., opfyldte, kan der ikke foretages foreløbig beskatning 
efter § 10, stk. 2.« 

§ 2 

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 3 
i lov nr. 274 af 26. marts 2014, foretages følgende ændringer: 

1. I § 26 A, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.: 
»Det er endvidere en betingelse for overtagelse efter stk. 5, at overdragerens eventuelle negative 
indskudskonto er udlignet inden overtagelsen.« 

2. I § 26 A, stk. 7, 2. pkt., ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.« 

§ 3 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. september 2014. 
Stk. 2. § 1, nr. 1 og 3-5, har virkning fra og med indkomståret 2015. For skattepligtige, som den 

11. juni 2014 har påbegyndt indkomståret 2015, har § 1, nr. 1 og 3-5, dog først virkning fra og med 
indkomståret 2016. 

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning for sikkerhedsstillelse, der foretages fra og med den 11. juni 2014. 
Stk. 4. § 1, nr. 6, har virkning for indkomst erhvervet fra og med den 11. juni 2014, jf. dog stk. 6. 
Stk. 5. Står aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i 

virksomhedsordningen, den 1. januar 2018, kan der, så længe aktiverne står til sikkerhed, ikke 
foretages foreløbig beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, for indkomst erhvervet 
fra og med den 1. januar 2018. 1. pkt. finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse omfattet af 
virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2. Hvis et eller flere af 
aktiverne, jf. 1. pkt., var stillet til sikkerhed den 10. juni 2014, overføres et beløb svarende til 
eventuelt virksomhedsoverskud i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. 
december 2017, der er beskattet foreløbigt efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, til den 
skattepligtige med virkning fra den 1. januar 2018. Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 og 8, som 
indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 6. Stk. 5 og 8 og § 1, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis den numeriske værdi af en negativ 
saldo på indskudskontoen såvel primo som ultimo indkomståret begge med tillæg af en eventuel 
sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr. Uanset 1. pkt. finder § 1, nr. 6, dog 
anvendelse fra og med det indkomstår, hvor en saldo på indskudskontoen bliver negativ eller en 
negativ saldo forøges. Ved opgørelsen af bagatelgrænsen efter 1. pkt. finder 
virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 og 8, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, tilsvarende 
anvendelse. Sikkerhedsstillelse, jf. 1. pkt., opgøres som det laveste beløb af enten gældens 
kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni 2014. Uanset 1. pkt. finder § 1, nr. 6, dog 
anvendelse, hvis en negativ saldo på indskudskontoen forøges som følge af stk. 8. 

Stk. 7. Ved en opdeling af indkomstårets indkomst i flere perioder, jf. stk. 4 og 5, skal udgifter 
vedrørende indkomståret, der ikke kan henføres til et bestemt tidspunkt, fordeles forholdsmæssigt 
på perioderne. Den skattepligtige kan dog vælge at fordele virksomhedens skattepligtige overskud 
forholdsmæssigt på perioderne. 

Stk. 8. Skattepligtige, der anvender reglerne i afsnit I i virksomhedsskatteloven, kan omgøre valg 
af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013 vedrørende overførsel af finansielle aktiver og 
passiver og indskud, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, 2. pkt., og beløb, der er bogført på 
mellemregningskontoen, jf. virksomhedsskattelovens § 4 a, stk. 1. Skattepligtige kan kun omgøre 
valg, jf. 1. pkt., hvis de omfattes af denne lovs § 1, nr. 6, eller de har stillet aktiver, der indgår i 



virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, den 10. juni 
2014. 2. pkt. finder ikke anvendelse for skattepligtige, der omfattes af stk. 6. Omgørelse efter 1. pkt. 
kan meddeles til og med den 31. marts 2015. 

Stk. 9. § 2, nr. 1, har virkning for selvangivelsesvalg, jf. kildeskattelovens § 26 A, stk. 6, som 
ændret ved denne lovs § 2, nr. 1, der meddeles fra og med den 3. september 2014. 

Stk. 10. Skattepligtige, der anvender reglerne i afsnit I i virksomhedsskatteloven, har mulighed 
for ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen på tidspunktet, hvor virksomhedsordningen første 
gang anvendes, jf. virksomhedsskattelovens § 3, stk. 2. Ekstraordinær nulstilling efter 1. pkt. 
påvirker ikke reguleringer på indskudskontoen efter det tidspunkt, hvor virksomhedsordningen 
første gang anvendes. Ved ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen skal betingelserne i 
virksomhedsskattelovens § 3, stk. 5, være opfyldt. Det er endvidere en betingelse for ekstraordinær 
nulstilling af indskudskontoen, at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. 
Ansøgning om tilladelse efter 4. pkt. skal være indgivet til told- og skatteforvaltningen senest den 
31. marts 2015. Opnår den skattepligtige tilladelse til ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, 
har nulstillingen, med tillæg og fradrag for reguleringer efter det tidspunkt, hvor 
virksomhedsordningen første gang anvendes, virkning fra begyndelsen af indkomståret 2014. 

§ 4 

Stk. 1. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomstårene 2014 og 2015 
efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede 
virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2014 og 2015, 
der følger af denne lovs § 1. 

Stk. 2. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 1 fastsættes af 
økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2014, der 
foreligger pr. 1. maj 2016, og de oplysninger vedrørende indkomståret 2015, der foreligger pr. 1. 
maj 2017. 
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