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Executive Summary

The purpose of this thesis is to describe the nature of the amendments to the Danish Business Taxation

Scheme passed under Act No 992 of 16 September 2014.

The problem definition of the thesis concerns the implications of the amendments and provides an

assessment of whether the amendments will have the effect originally intended by the Danish Ministry

of Taxation.

Initially, the thesis examines the general tax rules and the central elements of the Danish Business

Taxation Scheme from the time before the presentation of the proposed amendments on 11 June 2014.

This description forms the basis of an understanding of the implications of the amendments. Hereafter, I

interpret and describe the elements of bill L 200, which was subsequently passed under Act No 992 of

16 September 2014. The following sections discuss the actual implications of the amendments which,

among other things, I examine through examples and illustrations.

The main items of the amendments may be summarised as follows:

 Removal of the possibility of saving profits when the deposit account is negative.

 Taxation of security in business assets provided for debt placed outside the company.

 Introduction of new interest rate adjustment.

In connection with the interpretation and examination of the implications of the amendments to the

Danish Business Taxation Scheme, I comment on the bill and the replies of the Danish Minister for

Taxation to questions submitted for clarification of the contents of the bill.

The examination in the thesis of the implications of the passed amendments to the Danish Business

Taxation Scheme has shown that the amendments will have the effect originally intended by the Danish

Ministry of Taxation; ie to reduce the incentive to deposit private debt in the privately owned company

or to finance private consumption by raising private loans secured on business assets. It is however my

opinion that in a few areas the amendments are in conflict with the original structure of the Danish

Business Taxation Scheme, and that the amendments will in fact imply that in future self-employed

individuals will be at a disadvantage compared to owners of a limited liability company.
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1. Indledning

Regeringen med forhenværende Skatteminister Morten Østergaard i spidsen, har den 11. juni 2014

fremsat forslag om ændring af bestemmelserne i virksomhedsskatteloven, i form af lovforslag L 200.

Virksomhedsskatteloven blev vedtaget i 1986 i forbindelse med skattereformaftalen af 19. juni 1985,

med virkning fra indkomståret 1987. Loven har siden vedtagelsen ikke været underlagt ændringer i

lovens grundlæggende bestemmelser, ud over indførsel af afsnit II omkring kapitalafkastordningen i

1993. Tidligere ændringer har udelukkende været mindre justeringer og har ikke haft større betydning

for den egentlige anvendelse af lovens regler. Med lovforslaget har en regering for første gang, siden

vedtagelsen af virksomhedsskatteloven for næsten 30 år siden, foreslået indgreb i

virksomhedsskatteloven som vil få væsentlige betydninger for anvendelsen.

Lovforslaget har henover sommeren 2014 gennemgået både 1., 2. og 3. behandling i folketinget og er

den 9. september 2014, med kun få justeringer til det oprindelige lovforslag, blevet vedtaget i form af

Lov nr. 992 af den 16. september 2014.

Virksomhedsskatteloven blev oprindeligt vedtaget med det formål, rent skattemæssigt, at sidestille

selvstændige erhvervsdrivende med drift af en personlig virksomhed med virksomheder som blev drevet

i selskabsform. Dette blev sikret ved at give fuld fradragsret for finansielle omkostninger samt ved at

tillade opsparing mod betaling af en aconto skat svarende til selskabsskatteprocenten og derved give

mulighed for konsolidering og opbygning af en egenkapital1.

Virksomhedsskatteloven består af 5 afsnit inklusiv underafsnit, hvoraf afsnit I omkring

virksomhedsordningen og afsnit II omkring kapitalafkastordningen er lovens primære afsnit.

Regeringens foreslåede ændringer påvirker udelukkende de skattepligtige, som anvender lovens

bestemmelser vedrørende virksomhedsskatteordning – altså afsnit I, idet der i det fremsatte lovforslag

og i de efterfølgende vedtagende bestemmelser ikke er foretaget ændringer i reglerne vedrørende

lovens bestemmelser omkring kapitalafkastordningen.

1 Skatteretten 2 – s. 187
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Selvstændige erhvervsdrivende som efter eget valg kan lade sig beskatte efter reglerne i

virksomhedsskatteloven, fremfor de almindelige regler i personskatteloven, kan være etableret på flere

måder, blandt andet i enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, mf.. Det er

ligeledes disse virksomhedstyper som udgør de primær virksomheder i Danmark, jf. Figur 1.

Figur 1 – Virksomhedstyper i Danmark2

Virksomhedstype Antal Procent

Enkeltmandsvirksomhed 274.683 41,1 %

Interessentskab 23.213 3,5 %

Kommanditselskab 3.607 0,5 %

Partnerselskab 581 0,1 %

Aktieselskab 38.914 5,8 %

Anpartsselskab 205.142 30,7 %

Øvrige virksomhedstyper 121.698 18,2 %

Total 667.838 100,0 %

Selvom de mest udbredte virksomhedstyper i Danmark, er de virksomheder hvor ejeren bliver beskattet

personligt af virksomhedens resultat på sin selvangivelse, er det naturligvis kun de erhvervsdrivende

som har valgt at blive beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen, som bliver påvirket af

ændringerne og altså ikke de selvstændige som har valgt at anvende reglerne i personskatteloven eller

kapitalafkastordningen. Lovændringerne vil dog alligevel potentielt få konsekvenser for et stort antal

skatteydere, idet virksomhedsskatteordningen i 2012 blev anvendt af ca. 175.0003 skattepligtige, og det

må antages at antallet ikke er ændret væsentligt i hverken 2013 eller 2014.

2 http://www.cvr.dk/site/forms/businessresearch/research.aspx?ShowResults=true (udsøgning pr. 7/8 2014)
3 Folketidende – lovforslag nr. L 200
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2. Problemformulering

Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven blev fremsat som et hasteindgreb lige inden

sommerferien 2014, og er færdigbehandlet og vedtaget umiddelbart efter sommerferien den 9

september 2014. Lovforslaget er vedtaget uden de store ændringer til det oprindelige udkast, hvorfor

afhandlingen vil tage udgangspunkt i den endelig vedtagende lov, med henvisninger til de første udkast

til lovforslaget, hvor dette findes relevant.

Afhandlingens hovedproblemstilling er:

Hvilke konsekvenser vil ændringerne i Lov nr. 992 af den 16. september 2014 medføre, og vil

lovændringerne få den effekt, som skatteministeriet har tiltænkt?

Hovedproblemstillingen vil blive besvaret ved at redegøre for følgende underspørgsmål:

Hvad var baggrunden for indførelsen af virksomhedsskatteloven?

Hvordan anvendes virksomhedsskattelovens regler vedrørende virksomhedsskatteordningen i henhold

til de tidligere regler?

Hvad er baggrunden for fremsættelsen af lovforslag L200?

Hvad er indholdet af det fremsatte lovforslag L200 og vedtagende lov nr. 992 af den 16. september

2014?

Hvad er konsekvenserne af ændringerne i lovforslag L200 og efterfølgende vedtagende lov nr. 992 af

den 16. september 2014?

Vil lovforslaget og den vedtagende lov, på baggrund af de analyserede konsekvenser, få den effekt som

ministeriet har tiltænkt?
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2.1 Afgrænsning

Afhandlingen tager udgangspunkt i Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, som er endelig

vedtaget den 9. september 2014 ved Lov nr. 992 af den 16. september 2014. Idet lovforslaget er

vedtaget uden større ændringer til det oprindelige lovforslag af den 11. juni 2014, er afhandlingen

derfor baseret på lovforslagets endeligt vedtagende indhold i Lov nr. 992 af den 16. september 2014,

med løbende henvisning til de første udkast til lovforslaget, hvor dette vurderes relevant.

Afhandlingen vil ikke indeholde en decideret analyse eller gennemgang af de justeringer, som er

foretaget fra lovforslagets 1. behandling og frem til vedtagelsen. Justeringerne vil dog blive beskrevet

under de enkelte afsnit, såfremt det vurderes relevant i forhold til beskrivelsen og forståelsen af den

endelig vedtagende lov.

Idet ændringer i virksomhedsskatteloven udelukkende får indvirkning på reglerne i afsnit I vedrørende

virksomhedsskatteordningen, vil virksomhedsskattelovens yderligere bestemmelser kun blive inddraget

såfremt det er vurderet relevant i forhold til sammenligningsformål. De generelle skattemæssige forhold

i Danmark vil blive beskrevet indledende, for at give en overordnet forståelse af, hvorfor reglerne i

virksomhedsskatteordningen oprindeligt er indført og relevante.

Der vil i afhandlingen blive inddraget udvalgte bestemmelser fra bl.a. selskabsloven og ligningsloven for

at kunne besvare problemfeltet. Afhandlingen vil dog ikke indeholde en detaljeret gennemgang af disse

love, idet de udelukkende inddrages i det omfang, at de er vurderet relevante i forhold til

sammenligning med de foreslåede og vedtagende ændringer til virksomhedsskatteloven.

Regler omkring omdannelse af personligvirksomhed til selskab vil udelukkende blive gennemgået idet

omfang det har relevans for det fremsatte forslag og vedtagende lov om ændring af reglerne i

virksomhedsskatteloven. Reglerne vil i så fald kun blive beskrevet for at give en overordnet forståelse af

de eventuelle konsekvenser dette kan medføre, herunder primært forhold omkring negativ

indskudskonto. Forhold i virksomhedsskatteloven regler omkring medarbejdende ægtefælle vil ikke blive

gennemgået, idet dette ikke har relevans for det fremsatte lovforslag.

Afhandlingen vil indeholde en række illustrationer og eksempelberegninger, som er tiltænkt at give en

bedre forståelse af virksomhedsskattelovens anvendelse.
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Der vil i afhandlingen blive taget udgangspunkt i det fremsatte lovforslag og de efterfølgende

vedtagende bestemmelser samt øvrig gældende lovgivning, herunder skattesatser og beløb gældende

for indkomståret 2014.

2.2 Model- og metodevalg

Afhandlingens problemfelt vil blive besvaret med udgangspunkt i de formulerede underspørgsmål.

Opgaven vil bestå af henholdsvis en beskrivende og en analyserende del.

Den beskrevne teori vil blive forklaret og underbygget ved brug af beregningseksempler og

illustrationer. De opstillede eksempler vil være konstruerede, og udelukkende medtaget for at

understøtte den beskrevne teori.

Analysedelen vil omfatte en gennemgang af konsekvenserne som følge af vedtagelsen af lovforslaget og

lov nr. 992 af den. 16 september 2014, og vil tage udgangspunkt i opstillede eksempler for at kunne

belyse effekten af ændringerne.

På baggrund af ovenstående vil afhandlingen primært være koncentreret omkring kvalitative data i form

af gældende love og regler, samt forslag til ændring heraf. Kandidatafhandlingens empiriske

observationer vil bestå af indhentede bemærkninger til lovforslaget, som vil blive inddraget i analysen

og diskussionsafsnittende.

Opgaven vil afslutningsvist give en overordnet konklusion på problemformuleringen, som er beskrevet i

afhandlingens afsnit 2.

2.3 Kildekritik

Kandidatafhandlingens primære kilder vil være gældende lov, herunder primært

virksomhedsskatteloven og forslag til ændring heraf. Herudover vil der ligeledes blive inddraget data fra

lærebøger og bemærkninger samt høringssvar til lovforslaget.
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Det er vurderet, at validiteten af de anvendte kilder er god, idet gældende lov må anses at være af

højeste troværdighed og pålidelighed, idet lov vedtages i folketinget. Det er i kandidatafhandlingen

taget højde for, at de anvendte høringssvar til lovforslaget kommer fra eksterne myndigheder og

organisationer, og altså ikke fra folketinget, hvorfor kommentarende kan indeholde den enkelte

organisations egen og subjektive holdning/agenda i forhold til det fremsatte lovforslag. Herudover kan

de anvendte lærerbøger ligeledes, i nogen grad, være påvirket af bøgernes forfatter i forhold til blandt

andet beskrivelse og fortolkning af lovbestemmelser. Validiteten og pålideligheden af de anvendte

lærebøger og bemærkninger samt høringssvar til lovforslaget, er dog overordnet vurderet god.

2.4 Målgruppe

Afhandlingen henvender sig til rådgivere, som på baggrund af det fremsatte lovforslag og den

efterfølgende vedtagende lovændring, skal rådgive deres klienter omkring eventuelle tilpasninger i

klienternes virksomhedsskatteordning, således at de igen kan udnytte lovens bestemmelser optimalt.

Det er kandidatafhandlingens hensigt at give rådgivere indsigt i lovforslagets påvirkning og konsekvenser

for deres klienters nuværende ordninger, samt at belyse hvorvidt ændringerne vil få de virkninger som

er tiltænkt fra regeringen, eller om lovændringerne rammer for bredt.



Page 10 of 79

3. Grundlæggende skatteret

Helt overodnet er vores nuværende skattesystem bygget op omkring nogle grundlæggende love, som

danner fundamentet for de reguleringer som løbende bliver foreslået og vedtaget i Folketinget. Her er

Grundloven naturligvis den mest fundamentale, som helt overordnet danner rammerne for hvordan der

i øvrigt kan lovgives. I forhold til skatteretten er Grundlovens væsentligste bestemmelser § 73 stk. 1 og §

43.

Grundloven § 73 stk. 1

”Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver

det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. ”

Grundloven § 43

”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives

eller noget statslån optages uden ifølge lov. ”

Bestemmelsen i § 73 sikrer at det ikke er muligt at kræve personers ejendom, herunder likvider og

aktiver, med mindre andet er bestemt ved lov. Grundlovens § 43 regulerer herefter hvordan det er

muligt for staten, at opkræve skatter og henviser indirekte til blandt andet Statsskatteloven,

Kildeskatteloven, Personskatteloven, Selskabsskatteloven mv., som danner grundlag for blandt andet

beskatningen af selvstændige erhvervsdrivende.

3.1 Statsskatteloven

Helt overordnet definerer Statsskatteloven, hvilke typer indkomst som er skattepligtige og hvilke der er

skattefri. Herudover beskriver loven ligeledes hvilke udgifter som i forbindelse med beregning og

opgørelse af den skattepligtige indkomst, kan fradrages.

Man kan sige at Statsskatteloven er ”grundloven” eller grundstenen inden for skatteret, idet loven helt

overordnet i §§ 4-6 definerer, hvilke typer indkomster og udgifter som har relevans for

skatteopgørelsen.
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Statsskatteloven § 4 – Skattepligtig indkomst

”Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger

den skattepligtiges samlede årsindtægt, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i

penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.”

Loven lister herefter en række indkomstkategorier, som anses for at være skattepligtig indkomst.

Følgende indkomst kategorier kan kort nævnes: arbejde eller anden virksomhed (statsskatteloven § 4

litra a), renter og udbytter (statsskatteloven § 4 litra e), mv.

Den skattepligtige indkomst skal ligeledes opgøres på årsplan i henhold til statsskatteloven § 4, hvilket

lovformuleringen ”årsindtægt” antyder. Det mest almindelige er derfor som vi kender det, at den

skattepligtige indkomst bliver opgjort efter kalenderåret. Det er dog mulig at afvige herfra og i stedet

opgøre indkomst og udgifter for en forskudt periode.

Lovteksten beskriver desuden, at det både er årsindtægter fra Danmark, men også indtægter fra andre

kildestater, som beskattes. Disse er dog reguleret i forhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster samt

forholdet omkring kildeskattelovens bestemmelser vedrørende fuld og begrænset skattepligt

(kildeskatteloven §§ 1-2), hvilket ikke vil blive uddybet yderligere. Statsskatteloven præsenterer os

derfor allerede her for globalindkomstprincippet.

Statsskatteloven § 5 - Formueforøgelse

Statsskattelovens § 5 definerer hvilke øvrige ”indkomster” som ikke medregnes ved opgørelsen af den

skattepligtige indkomst. Indkomster som ikke medregnes er blandt andet værdistigning af formue

genstande såsom ejendomme, malerier, værdipapirer mv. Samtidigt er der dog heller ikke mulighed for,

at få fradrag for værdifald.

Bestemmelserne i statsskattelovens § 5 er dog yderligere reguleret i henholdsvis

ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven mv., hvilke dog ligger

uden for opgavens problemstilling og derfor ikke gennemgås eller beskrives yderligere.

Statsskatteloven § 6 – Fradrag i den skattepligtige indkomst

”Ved beregning af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage:
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a. Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og

vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger;”

Det er altså kun udgifter som er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, som kan

fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Statsskattelovens § 6 er desuden gældende for både privatpersoner, selvstændigt erhvervsdrivende og

selskaber. Det er dog ikke muligt for privatpersoner, at fradrage udgifter til privatforbrug, mens der for

selskaber og selvstændige erhvervsdrivende ikke gives fradrag for anlægsudgifter og driftsfremmende

udgifter.

Ved privatforbrug forstås udgifter, der ikke direkte kan henføres som et nødvendigt forbrug vedrørende

opnåelse af den skattepligtiges indkomst. Der er således fradrag for udgifter til f.eks. telefoni, kørsel mv.

i de tilfælde, hvor omkostningerne kan henføres direkte til erhvervelsen af indkomsten.

Samtidigt skal begrebet anlægsudgifter forstås som udgifter til erhvervelsen af ikke værdiforringende

anlæg, mens driftsfremmende udgifter dækker over omkostninger til bøder mv., da disse ikke direkte

kan henføres til erhvervelsen af indkomsten.

3.2 Personskatteloven

Personskatteloven regulerer hvorledes personer som er fuldskattepligtige til Danmark skal beskattes.

Personlige erhvervsdrivende beskattes som udgangspunkt efter reglerne i personskatteloven,

medmindre de aktivt foretager et andet valg. Ud over Personskatteloven kan personer som driver

selvstændig virksomhed, vælge at benytte reglerne i virksomhedsskatteloven og herved enten anvende

virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen til beskatning af den skattepligtige indkomst,

som hidrører fra deres erhvervsmæssige virksomhed.
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Som udgangspunkt er reglerne i personskatteloven forholdsvis simple, hvorimod reglerne i både

virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, for personer uden særlig skatteforståelse, kan

være relativt komplicerede.

Personskatteloven opdeler efter § 2 indkomsten på følgende hovedkategorier, som efterfølgende

beskattes med differentierede skattesatser:

- Personlig indkomst

- Kapitalindkomst

- Aktieindkomst

- CFC indkomst

Aktieindkomst reguleres i henhold til aktieavancebeskatningsloven og er kort omtalt i personskatteloven

§ 4 litra a, mens CFC indkomsten omtales i personskatteloven § 4 litra b samt ligningsloven § 16 H.

Personskatteloven blev ligesom virksomhedsskatteloven indført i forbindelse med skattereformaftalen

med virkning fra indkomståret 1987. Personskatteloven indebar ved indførslen primært ovennævnte

opdeling af indkomsten i henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst4. Grunden til at

politikkerne besluttede, at opdele indkomsten i henholdsvist personlig indkomst og kapitalindkomst var,

at personer med høj indkomst tidligere kunne fradrage renteudgifter mv. direkte med den høje

skattesats. Derimod kunne personer med en tilsvarende lavere indkomst kun fradrage deres

renteudgifter mv., i deres tilsvarende lavere skattesats grundet det progressive skattesystem og derved

ikke opnå samme økonomiske fordel ved en ellers tilsvarende renteudgift. Man valgte derfor at opdele

indkomsten, og beskatte personlig indkomst og kapitalindkomst med differentierede skattesatser,

således at alle skatteydere ville få lige fradragsmulighed. Skattesatsen for kapitalindkomst blev fastsat

lavere end for personlig indkomst, hvorfor kapitalindkomst derfor efter indførelsen blev beskattet

lempeligere end tidligere, mens fradragsværdien modsat blev nedsat.

4 Skatteretten 1 – side 48
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3.2.1 Personlig indkomst

Indkomst som er omfattet af reglerne omkring personlig indkomst er defineret i personskatteloven § 3,

som ”alle de indkomster der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst”.

Personskatteloven § 3, stk. 2 specificerer herefter hvilke udgifter som kan fradrages i den personlige

indkomst. Definitionerne i personskatteloven § 3, stk.2, kan ligeledes henføres til lovbeskrivelsen i

statsskatteloven § 6, idet personskatteloven § 3, stk. 2 nr. 1 giver fradrag for udgifter ”til at erhverve,

sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed”.

Herudover har selvstændige erhvervsdrivende mulighed for, at fradrage skattemæssige afskrivninger

samt pensionsindbetalinger i den personlige indkomst, hvilket ofte ses anvendt til nedbringelse af den

skattepligtige indkomst til topskattegrænsen, eller blot for at nedsætte betalingen af topskat.

Udover almindelig lønindkomst indgår desuden aflønningen i form af gaver, fri telefon, rejseophold mv. i

beskatningsgrundlaget for den personlige indkomst med mindre der er tale om gaver i forbindelse med

jul eller nytår og disse ikke overstiger kr. 800 eller er under bagatelgrænsen for skattefrie

personalegoder og personalegoder stillet til rådighed, som i 2014 er henholdsvis kr. 1.100 og kr. 5.600,

jf. ligningsloven § 9 og 16.

Beskatningsgrundlaget/værdiansættelsen af denne form for aflønningen opgøres normalt til

markedsværdien, jf. ligningsloven § 16, stk.3, hvilket svarer til det sparede privatforbrug.

3.2.2 Kapitalindkomst

Indtægter og udgifter, som er defineret under indkomstbegrebet ”kapitalindkomst”, er listet i

personskatteloven § 4.

Her står at nettobeløbet af de samlede kapitalindtægter og -udgifter skal indgå som kapitalindkomst. For

en selvstændig erhvervsdrivende omfatter dette hovedsageligt renteindtægter og –udgifter,
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kapitalafkast (jf. virksomhedsskatteloven § 7) og eventuel rentekorrektion (jf. virksomhedsskatteloven §

11, stk. 3).

I 2014 kan personer derfor fradrage deres negative kapitalindkomst med en marginalskattesats på 30,6 -

33,6 %, alt efter om den negative kapitalindkomst er over eller under kr. 50.000, mens marginalskatten

på den personlig indkomst er 56,2 %.5

5 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/marginalskatten-for-samtlige-skattepligtige-i-2014/
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4. Virksomhedsskatteordningen – tidligere regler

4.1 Oprindeligt formål med loven

Som beskrevet i afhandlingens indledning, blev Virksomhedsskatteloven vedtaget i 1986 i forbindelse

med skattereformaftalen af 19. juni 1985 og lov nr. 144 af 19. marts 19866, med virkning fra

indkomståret 1987. Det oprindelige formål med loven var, at give selvstændige erhvervsdrivende fuld

fradragsret for alle erhvervsmæssige renteudgifter. Samtidigt gav virksomhedsskattelovens regler

mulighed for at udskyde en del af skattebetalingen, såfremt virksomhedens overskud ikke blev anvendt

til private formål, men i stedet opsparet i virksomheden. Med indførsel af virksomhedsskattelovens

regler blev der altså både givet mulighed for, men også incitament til, at foretage konsolidering.

Årsagen til at virksomhedsskatteloven blev nødvendig var, at skattereformaftalen af den 19. juni 1985

ligeledes indeholdt indførsel af Personskatteloven, som medførte opdeling af indkomsten i

personligindkomst og kapitalindkomst. Opdelingen skulle medføre en lavere marginalskat. Tidligere var

formueafkast, såsom renter og udbytter, beskattet med samme skatteprocent som lønindkomst, mens

renteudgifter ligeledes var fuld fradragsberettigede. Med Personskattelovens opdeling af indkomsten i

henholdsvis personligindkomst og kapitalindkomst blev det derfor nu nødvendigt at sikre, at

selvstændige erhvervsdrivende fortsat kunne opnå fuld fradragsret for de erhvervsmæssige

renteudgifter i den personlige indkomst. Virksomhedsskatteloven skulle ud over at sikre de selvstændige

erhvervsdrivendes mulighed for fradrag, ligeledes forbedre den danske konkurrenceevne ved at give

mulighed for opsparing i virksomheden, mod en derved lavere skattebetaling af årets resultat.

Herudover er virksomhedsskatteordningen ligeledes indført for ikke at fravige fra grundprincipperne i

statsskatteloven, som foreskriver at erhvervsmæssige omkostninger skal kunne fradrages ved

indkomstopgørelsen.

Virksomhedsskattelovens har desuden til hensigt at sikre en mere ensformig beskatning af henholdsvis

selskaber, og virksomheder der drives i personligt regi.

6 ”Skatteretten 2” - side 186
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Overskud:

Resterende
overskud:

Endelig beskattet kapitalafkast*
)
(ca. 33%)

Endelig beskattet personlig
indkomst (56,2 % max.)

Foreløbig beskattet virksomhedsoverskud.
Virksomhedsskat 24,5% (2014)

*
)
Forudsat positiv afkastgrundlag.

4.2 Virksomhedsskatteordningen

Muligheden for at opspare overskud, giver den selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at udjævne

svingende indkomster henover flere indkomstår, og derved optimere sin skattebetaling. Som følge af

det progressive skattesystem som gælder i Danmark, er det ikke en fordel at generere stor indtægt i det

ene indkomstår og lav indtægt i det efterfølgende indkomstår. Ved brug af muligheden for opsparing af

overskud, kan den selvstændige erhvervsdrivende i indkomstår med høj indtjening henlægge til

”opsparet overskud”, som efterfølgende kan hæves i indkomstår, hvor indkomsten er tilsvarende lav.

Derved udsættes beskatningen af en del af virksomhedsoverskuddet, som ellers ville være blevet

beskattet hos ejeren med op til marginalskatten på 56,2 % og beskattes i stedet med en foreløbig

virksomhedsskat på 24,5 %. Den foreløbigt betalte virksomhedsskat fratrækkes herefter igen, ved

hævning af det opsparede overskud.

Gældende for at kunne anvende både virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen er, at

dette for hvert enkelt indkomstår skal tilvælges. Det aktive tilvalg sker i forbindelse med udfyldelsen og

indsendelsen af selvangivelsen for den selvstændig erhvervsdrivende.

Strukturen i virksomhedsskatteordningen kan skematisk forenkles ved nedenstående figur:

Figur 2 – Strukturen i virksomhedsskatteordningen7

7 Virksomhedsskatteregnskab og Virksomhedsbeskatning, bogens side 19
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4.2.1 Krav for anvendelse af virksomhedsskatteloven

For at kunne benytte virksomhedsordningen er det først og fremmest et krav, at den skattepligtige

driver selvstændig virksomhed. Der er i virksomhedsskatteloven ikke indarbejdet en decideret definition

af, hvornår den skattepligtige anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. En selvstændig

erhvervsvirksomhed anses dog som hovedregel for at være en virksomhed af økonomisk karakter, der

for ejerens egen regning og risiko, har til formål at skabe økonomisk udbytte8. Herudover er det

ligeledes en forudsætning, at virksomheden ”drives regelmæssigt” for at kunne anvende

virksomhedsskatteordningen.

Det skal hermed forstås, at enkeltstående forretninger og private spekulationshandler ikke kan indgå i

virksomhedsskatteloven. Det er altså kun virksomheder, hvis forretning udøves kontinuerligt og i en vis

periode (inklusiv sæsonarbejde), der kan indgå i virksomhedsskatteordningen.

Der er som udgangspunkt ingen krav til arten af den aktivitet, som er i den selvstændige

erhvervsvirksomhed, for at kunne bruge af virksomhedsskattelovens regler. Dog må indkomsten fra

virksomheden ikke være kapitalindkomst i henhold til personskattelovens § 4, stk. 1 nr. 10 og 12 eller

konkursindkomst i henhold til konkursskattelovens § 6.

Herudover gælder der ifølge virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2 og 3 ligeledes særlige regler

vedrørende aktier og obligationer mv. samt blandet benyttede aktiver.

Der er efter virksomhedsskattelovens § 2 krav om, at ejeren skal foretage en klar opdeling af

henholdsvis privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. Hvorfor overførsler mellem den private og

virksomhedens økonomi skal bogføres særskilt.

Sidst er der ligeledes et overordnet krav om, at virksomheden udarbejder særskilt regnskab i henhold til

bogføringsloven samt reglerne i mindstekravsbekendtgørelse. Hvis ejeren driver flere end én

virksomhed, anses disse som værende én virksomhed i relation til virksomhedsordningen, hvilket

betyder at alt som hovedregel indgår.

8 ”Skatteretten 2” – side 188-192



Page 19 of 79

Desuden skal personer, som anvender virksomhedsskatteordningen ved opgørelsen af skatten fra deres

selvstændige erhvervsvirksomhed, ifølge virksomhedsskatteloven kapital 2-4 opgøre følgende

specifikationer:

 Indskudskonto, jf. VSL § 3

 Mellemregningskonto, jf. VSL § 4

 Kapitalafkast samt kapitalafkastgrundlag, jf. VSL §§ 7-8

 Konto for opsparet overskud, jf. VSL § 10, stk. 2

De ovenfor nævnte begreber og opgørelser, vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

4.2.2 Aktiver og passiver som indgår i virksomhedsskatteordningen

Som hovedregel indgår alle fuldt ud benyttede erhvervsmæssige aktiver og passiver i

virksomhedsordningen.

4.2.2.1 Finansielle aktiver

Undtagelserne til hovedreglen er nævnt i virksomhedsskatteloven § 1, stk.2, som er følgende:

 Aktier mv. der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven

 Indeksobligationer

 Uforrentede obligationer

 Præmieobligationer

Alle afkast mv., som følge af ovenstående, skal ligeledes holdes uden for ordningen. Ovennævnte aktiver

kan dog alligevel indgå, i de tilfælde hvor ejeren har anskaffet aktiverne som led i næring.



Page 20 of 79

Det virker derfor umiddelbart ikke som en mulighed at indskyde finansielle aktiver i

virksomhedsordningen, med mindre disse indgår som led i næring. Dette kan dog alligevel lade sig gøre,

såfremt de finansielle aktiver opfylder definitionen på følgende krav i henhold til

virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2:

 Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven

 Andele i foreninger omfattet af selskabslovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4 (herunder

andelsboligforeninger, brugsforeninger mfl.)

 Indeksobligationer der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter (er en undtagelse til

ovenstående undtagelse om almindelige indeksobligationer)

 Aktier og investeringsbeviser som er udstedt af et investeringsselskab, som er defineret ved

betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 19.

Årsagen til at ovenstående finansielle aktiver som udgangspunkt ikke må indgå i virksomhedsordningen

er, at afkastet af disse ofte kan fremkomme som skattefrie kursgevinster eller være beskattet med en

lavere skattesats, og derfor sædvanligvis ikke skal indgå i indkomstopgørelsen. De selvstændig

erhvervsdrivende ville ved at lade sådanne aktiver indgå, ligeledes opnå en yderligere gevinst ved

beregningen af kapitalafkast på aktiver, hvis afkast i forvejen er skattefrit9.

Begrebet kapitalafkast vil blive gennemgået i et senere afsnit.

4.2.2.2 Blandet benyttede aktiver

Som hovedreglen foreskriver er det kun fuldt ud erhvervsmæssigt benyttede aktiver, som skal indgå i

virksomhedsordningen, hvilket desuden er i overensstemmelse med det allerede omtalte krav i

virksomhedsskattelovens § 2 omkring opdeling af den private og erhvervsmæssige økonomi. Der er

derfor umiddelbart ikke mulighed for, at lade aktiver som både benyttes erhvervsmæssigt og privat

indgå i ordningen. Virksomhedsskatteloven § 1. Stk. 3 beskriver dog enkelte undtagelser til hovedreglen:

9 ”Skatteretten 2” – side 194
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 Blandet benyttede ejendomme kan indgå i virksomhedsskatteordningen med den del, som kan

anses for værende erhvervsmæssigt benyttet.

 Blandet benyttede driftsmidler, herunder biler, kan indgå som del af

virksomhedsskatteordningen.

Blandet benyttede aktiver såsom ejendomme og biler kan altså indgå i virksomhedsskatteordningen,

såfremt der kan foretages en klar fordeling mellem den private og erhvervsmæssige anvendelse af det

pågældende aktiv.

En blandet benyttet ejendom kan derfor indgå i virksomhedsskatteordningen med den del af

ejendomsværdien, som er fordelt til den erhvervsmæssig anvendelse, jf. vurderingsloven § 33.

Fordelingen mellem den private og erhvervsmæssige anvendelse, er skal altså foretages i almindelige

offentlige ejendomsvurdering. Ved vurdering af om en ejendom kan anses som værende anvendt

erhvervsmæssigt i et væsentligt omfang, skal den erhvervsmæssige anvendelse ifølge

ligningsvejledningens afsnit C.C.5.2.2.7 udgøre minimum 25 %. Dette betyder altså at en- og to

familieshuse, som anvendes delvist til henholdsvis erhvervsmæssige og private formål, ikke kan indgå i

virksomhedsskatteordningen, såfremt den forholdsmæssige andel som anvendes erhvervsmæssigt er

under 25 %. Dog kan ejendomsværdiskatten efter ejendomsværdiskatteloven § 11, stk. 2 nedsættes

forholdsmæssigt med den erhvervsmæssige andel, til trods for at den erhvervsmæssige anvendelse er

under 25 %.

Ved blandet benyttede ejendomme, som opfylder kravene for at kunne indgå i

virksomhedsskatteordningen, gives der ligeledes fradrag i virksomhedens skattepligtige indkomst, for de

forholdsmæssige udgifter, som relaterer sig til driften af den erhvervsmæssige andel af ejendommen.

Herunder er ligeledes inkluderet anskaffelsessum, vedligeholdelse og forbedringer mv.

Ved blandet benyttede biler gælder det tilsvarende, at det udelukkende er udgifterne til den

erhvervsmæssige anvendelse, som kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Blandet benyttede biler kan enten indgå fuldt ud i virksomhedsskatteordningen eller blive holdt helt

uden for.



Page 22 of 79

I de tilfælde hvor den selvstændig erhvervsdrivende vælger at lade en blandet benyttet bil indgå fuldt ud

i virksomhedsskatteordningen, skal ejeren beskattes af fri bil i henhold til reglerne i Ligningsloven § 16,

stk. 4. Det beregnede beløb svarende til værdien af fri bil, skal tillægges virksomhedsindkomsten,

hvorefter tilsvarende beløb anses som hævet af virksomhedens ejer og tillægges derfor årets hævninger.

Virksomheden i dette tilfælde fuld fradragsret for såvel udgifter som afskrivninger.

I de tilfælde hvor ejeren vælger at holde en blandet benyttede bil uden for virksomhedsskatteordningen,

kan virksomheden i stedet refundere de forholdsmæssige udgifter som hidrører den erhvervsmæssige

kørsel, som i praksis skal opgøres på baggrund af en kørebog. Virksomheden har i disse tilfælde fuld

fradrag for omkostningerne til refusion af driftsudgifterne, idet disse anses som værende almindelige

erhvervsmæssige driftsudgifter. Refusionerne overføres desuden uden om den almindelige

hæverækkefølge, idet sådanne refusioner er skattefrie for virksomhedens ejer, jf. desuden afsnit

omkring hæverækkefølgen.

Den selvstændig erhvervsdrivende får derved godtgjort sine faktiske omkostninger til henholdsvis

reparation og vedligeholdelse samt forbrug, i det omfang bilen bliver anvendt erhvervsmæssigt.

Den erhvervsdrivende kan desuden vælge, i stedet for at få refunderet de forholdsmæssigt faktiske

afholdte omkostninger til den erhvervsmæssige kørsel, at lade virksomheden godtgøre den

erhvervsmæssige kørsel i henhold til Skatterådets satser vedrørende befordringsgodtgørelse efter

ligningsloven §§ 9 og 9B. Virksomheden har i dette tilfælde ligeledes fradrag for omkostningerne til

kørselsgodtgørelsen, mens godtgørelsen samtidig er skattefri for den erhvervsdrivende. Den

erhvervsdrivende har i disse tilfælde ikke mulighed for, at få refunderet yderligere faktisk afholdte

omkostninger til f.eks. reparationer eller andet.

4.2.2.3 Passiver

Som hovedregel skal alle erhvervsmæssige gældsposter indgå i virksomhedsordningen. De mest

almindelige gældsposter som indgår i virksomhedsordningen er varegæld, gæld til leverandører,

forudbetalinger fra kunder mv. Herudover indgår ligeledes gæld vedrørende erhvervsmæssige

ejendomme (inklusiv blandet benyttede ejendomme) samt kassekreditter. Ved indskud af ”blandet
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gæld” såsom kassekreditter og gæld i blandet benyttet ejendomme, er det den selvstændig

erhvervsdrivendes opgave, at foretage en fordeling som herefter lægges til grund. Det er til enhver tid

den skattepligtiges opgave at kunne dokumentere og sandsynliggøre, at den medtagne gæld er

erhvervsmæssig. I tilfælde af at den selvstændige erhvervsdrivende lader privat gæld indgå i

virksomhedsskatteordningen i et sådan omfang, at indskudskontoen bliver negativ, vil dette blive

reguleret i form af en rentekorrektion.

Sidstnævnte begreber vil blive gennemgået yderligere i de efterfølgende afsnit.

4.2.3 Indskudskonto

Formålet med indskudskontoen er at registrere de værdier, som den selvstændige erhvervsdrivende

indskyder i virksomhedsskatteordningen og som senere kan hæves skattefrit i henhold til

hæverækkefølgen. Hæverækkefølgen vil blive gennemgået yderligere i et senere afsnit.

Indskudskontoen vil efterfølgende være en sum af nettoindskuddet bestående af samtlige indskudte

aktiver med fradrag af den indskudte gæld. Hvis indehaveren af den erhvervsmæssige virksomhed i

henhold til hæverækkefølgen hæver mere end både årets overskud og indskudskontoen vil dette

medfører, at indskudskontoen bliver negativ, og der skal hermed beregnes en rentekorrektion. Forhold

omkring forlodshævninger og rentekorrektion, er desuden en væsentlig del af ændringerne i lov nr. 992

af den 16. september 2014, hvorfor dette ligeledes vil blive gennemgået detaljeret fra afsnit 5 og frem.

4.2.3.1 Tidspunkt for opgørelse af indskudskonto

Indskudskontoen skal ifølge virksomhedsskatteloven § 3, stk. 2 opgøres ved indtrædelse i

virksomhedsskatteordningen, altså det år hvor reglerne vedrørende virksomhedsskatteordningen

anvendes første gang. Indskudskontoen skal desuden opgøres allerede ved begyndelsen af det

pågældende indkomstår, hvor den skattepligtige indtræder i virksomhedsskatteordningen med sin

personlige erhvervsvirksomhed.
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Når indskudskontoen ved indtrædelsen i ordningen er opgjort, bliver denne fastlåst og reguleres

herefter kun i henhold til virksomhedsskatteloven § 3, stk. 6 med tillæg af årets indskud samt med

fradrag for hævninger/overførsler til den erhvervsdrivende som ikke omfatter udbetaling af

virksomhedsoverskud.

4.2.3.2 Indskud af aktiver og passiver

Alle overførsler som den selvstændige erhvervsdrivende foretager fra sin private formue til

virksomheden, anses for indskud og skal indgå i indskudskontoen og herved også i hæverækkefølgen.

Dette betyder altså at der ikke kan ydes lån til virksomheden fra indehaverens private formue.

Overførsler som ikke ønskes medregnet i indskudskontoen, kan i stedet bogføres særskilt på

mellemregningskontoen, jf. afsnit 4.2.4.

Ved indskud af aktiver og passiver skal disse værdiansættes og medregnes i henhold til

virksomhedsskatteloven § 3, stk. 4. Værdiansættelsen sker som udgangspunkt på baggrund af værdien

ved udgangen af det seneste indkomstår forud for indtrædelsen i virksomhedsskatteordningen.

Nedenstående tabel giver et overblik over, hvordan de væsentligste aktiver og passiver skal medtages

ved beregningen af indskudskontoen10:

Aktiver: Værdiansættelse:

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum, eller den fastsatte

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse.

Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, der ikke er

taget hensyn til ved vurderingen. Eventuel

anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv., der

ikke er medregnet i vurderingen, skal lægges til. Hvis der

ikke er ansat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå

til handelsværdien pr. seneste 1. oktober forud for

10 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948881&chk=210252 (Ligningsvejledningen – 2015 - C.C.5.2.3)
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indkomstårets begyndelse med tillæg af eventuel ikke

medregnet anskaffelsessum for ombygninger,

forbedringer mv.

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår

ikke ved opgørelsen af indskudskontoen.

Blandet benyttede biler

Blandet benyttet telefon eller

computer med tilbehør

Afskrivningsberettiget saldoværdi.

Afskrivningsberettiget saldoværdi.

Driftsmidler, der hidtil er

anvendt privat

Handelsværdi.

Varelagre Værdien opgjort efter varelagerlovens § 1, stk. 1-3.

Besætninger Normalhandelsværdi eller handelsværdi, dog ikke mindre

end normalhandelsværdien, efter eventuel nedskrivning.

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med

afskrivninger.

Løbende ydelser som led i

gensidigt bebyrdende aftale

Den kapitaliserede værdi af ydelserne.

Øvrige aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige

afskrivninger. Hvis anskaffelsessummen er omregnet til

kontantværdi, skal denne værdi bruges.

Finansielle aktiver, der ikke

omfattes af VSL § 1, stk. 2

Som udgangspunkt kursværdien.



Page 26 of 79

Passiver: Værdiansættelse:

Gæld

Løbende ydelser som led i

gensidigt bebyrdende aftale

Kursværdien.

Den kapitaliserede værdi af ydelserne.

4.2.3.3 Ind- og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved udgangen af hvert indkomstår frit vælge, hvorvidt de vil

beskattes efter personskattelovens regler eller reglerne i virksomhedsskatteloven, herunder

kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen. Hvis den selvstændig erhvervsdrivende

udtræder af virksomhedsskatteordningen, og igen vil indtræde i virksomhedsordningen, skal

indskudskontoen opgøres på ny. Hvis udtrædelsen og genindtrædelsen sker inden for en fem årig

periode, skal en eventuel ejendom i henhold til virksomhedsskatteloven § 3, stk.7, som tidligere har

været med i ordningen, medtages til samme værdi som da ordningen blev anvendt sidst. Reglen gælder

dog kun, hvis det er den samme ejendom, som går ind og ud af ordningen. Ejendomme som er anskaffet

imens den selvstændige har været i virksomhedsskatteordningen, medregnes til den kontante

anskaffelsessum, såfremt genindtrædelsen sker inden for 5-årsfristen.

Årsagen til at der for ejendomme gælder denne særlige værnsregel skyldes, at man vil forhindre

selvstændig erhvervsdrivende i at opnå skattemæssige fordele, ved at opnå positiv indskudskonto, som

følge af urealiserede værdistigninger på ejendomme.

4.2.3.4 Negativ indskudskonto

I tilfælde hvor værdien af de indskudte passiver overstiger værdien af de indskudte aktiver, og

indskudskontoen derved bliver negativ, kan dette være udtryk for at den selvstændig erhvervsdrivende

har indskudt privat gæld i virksomheden. Hvis dette er tilfældet, er det ensbetydende med, at den
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erhvervsdrivende får fradrag for private finansieringsudgifter gennem virksomheden.

Virksomhedsordningen har dog indlagt en selvkontrollerende effekt, som gør at der i tilfælde af negativ

indskudskonto skal beregnes en rentekorrektion, som har til hensigt at udligne den fordel den

erhvervsdrivende ellers ville have opnået.

Hvis den erhvervsdrivende i modsat fald kan sandsynliggøre, at den negative indskudskonto er opstået

som følge af, at alle aktiver og passiver er medregnet samt at disse udelukkende er erhvervsmæssige,

kan indskudskontoen værdiansættes til kr. 0. Den negative indskudskonto kan her skyldes, at den

erhvervsdrivende eksempelvis har været nødsaget til at finansiere tidligere års driftsunderskud, ved

virksomhedsdrift uden for reglerne i virksomhedsskatteloven, med låneoptagelse.

Hvis den erhvervsdrivende derimod indskyder et erhvervsmæssigt driftsmiddel som er finansieret ved

optagelse af gæld, og som tidligere har været kategoriseret som værende et privat aktiv og en privat

gæld, kan indskudskontoen igen blive negativ. Dette skyldes, at driftsmidler skal indgå i indskudskontoen

til handelsværdien (jf. tabellen ovenfor) som ofte vil være lavere end restgælden, da denne tit ikke

afdrages med samme hastighed som aktivet værdiforringes.

Hvis indskudskontoen ved indtrædelsen i virksomhedsordningen var positiv, men på grund af store

hævninger i indkomståret er blevet negativ, medfører dette at der skal beregnes en rentekorrektion.

Hvis man både indskyder privat og erhvervsmæssig gæld i virksomhedsskatteordningen, med det

resultat at virksomhedens indskudskonto bliver mere negativ end den negative værdi af det private

indskud, kan nettosaldoen vedrørende det erhvervsmæssige indskud reguleres til kr. 0. Herefter vil den

resterende negative indskudskonto blot være et udtryk for den indskudte private gæld, og den

beregnede rentekorrektion vel derved udelukkende blive beregnet på baggrund af den private gæld der

er indskudt.

Det er i de vedtagende ændringer til virksomhedsskatteloven, som beskrives i de senere afsnit, indført at

negativ indskudskonto fremadrettet skal medføre flere konsekvenser for den skattepligtige, end blot

beregning af rentekorrektion.
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4.2.3.4.1 Eksempel på beregning af indskudskonto

Nedenstående eksempel skal vise, hvordan indskudskontoen opgøres og hvorledes der kan reguleres for

gæld som har privat karakter. Det forudsættes i eksemplet at den selvstændig erhvervsdrivende, har

haft svært ved at sandsynliggøre, at den indskudte kassekredit udelukkende er erhvervsmæssig.

Figur 3

Balance 31/12 Indskudskonto

Aktiver:

Driftsmidler 150.000 150.000

Varelager 530.000 530.000

Tilgodehavender 220.000 220.000

Passiver:

Varekreditorer -350.000 -350.000

Kassekredit -280.000 -280.000

Øvrig bankgæld -570.000 -570.000

Regulering for negativ del vedr. erhvervsmæssig gæld 0 20.000

-300.000 -280.000

(egen tilvirkning)

Eksemplet viser at indskudskontoen bliver nedbragt således, at denne svarer til den del af gælden, som

den selvstændig erhvervsdrivende ikke kunne sandsynliggøre som værende erhvervsmæssig. I

ovenstående eksempel har det altså været muligt at sandsynliggøre at kr. 20.000 vedrører

erhvervsmæssige formål. Nedbringelsen betyder, at den erhvervsdrivende vil opnå en lavere beregnet

rentekorrektion.
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4.2.4 Mellemregning

Som hovedregel anses alle overførsler fra den private formue til virksomheden som indskud, og kan

herefter først hæves efter reglerne omkring hæverækkefølgen, som fremgår af virksomhedsskattelovens

§ 5. Den selvstændige erhvervsdrivende har dog mulighed for, i henhold til virksomhedsskattelovens § 4

a, at etablere en uforrentet mellemregningskonto i virksomheden, hvortil den erhvervsdrivende løbende

kan overføre kontante beløb. Disse beløb kan efterfølgende, uden om hæverækkefølgen, skattefrit

tilbageføres til den selvstændige erhvervsdrivende, idet de oprindeligt overførte beløb til virksomheden

er foretaget med beskattede frie midler.

En mellemregningskonto kan først etableres efter opgørelsen af indskudskontoen. Der kan ved

indtrædelsen i virksomhedsskatteordningen derfor ikke forekomme mellemregningskonti mellem

virksomheden og den selvstændige erhvervsdrivende.

Idet mellemregningen skal anvendes til bogføring og registrering af driftsomkostninger, der er afholdt

med private og allerede beskattede midler, må denne aldrig blive negativ. Hvis kontoen bliver negativ,

skal den udlignes ved overførsel efter virksomhedsskattelovens § 5, jf. virksomhedsskattelovens § 4 a,

stk. 3.

Herudover skal mellemregningskontoen ligeledes fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget.

4.2.5 Rentekorrektion

Rentekorrektion beregnes i de tilfælde, hvor indskudskontoen ved indkomstårets start eller udløb er

negativ. Rentekorrektion har til formål at regulere for at selvstændige erhvervsdrivende ikke inddrager

privat gæld i virksomhedsskatteordningen, og derved opnår fuldt fradrag for de private

finansieringsudgifter.

Der skal ligeledes beregnes rentekorrektion i de tilfælde, hvor den selvstændige erhvervsdrivende inden

for samme indkomstår foretager både indskud og hævninger. Dette sker for at imødekomme tilfældet,

hvor den erhvervsdrivende hæver penge i virksomheden i begyndelsen af året, for herefter at betale

beløbet tilbage inden udgangen af indkomståret. Den selvstændige erhvervsdrivende ville hermed
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kunne opnå fordel ved, at optage et rentefrit lån i virksomheden og på samme tid få fuld fradrag for de

renteudgifter, som virksomheden måtte få i forbindelse med lånet.

Rentekorrektion beregnes som kapitalafkastssatsen, ifølge virksomhedsskatteloven § 9, ganget med den

største talmæssigt negative saldo på indskudskontoen enten primo eller ultimo i det pågældende

indkomstår. Det skal dog bemærkes, at dette er ændret i lov nr. 992 af den 16. september 2014, som

beskrives i et senere afsnit.

Dog kan rentekorrektionen maksimalt udgøre kapitalafkastsatsen ganget med det største negative

kapitalafkastgrundlag enten primo eller ultimo indkomståret, og kan heller ikke være større end

virksomhedens nettorenteudgifter, jf. virksomhedsskatteloven § 11. Dette betyder ligeledes at, der i de

tilfælde hvor kapitalafkastgrundlaget er positivt, ikke beregnes rentekorrektion.

I de tilfælde, hvor der foretages både indskud og hævninger skal rentekorrektionen beregnes af

hævningen ganget med kapitalafkastsatsen, men er dog begrænset til maksimalt at udgøre indskuddet

ganget med kapitalafkastsatsen, jf. virksomhedsskatteloven § 11, stk. 2.

Den samlede rentekorrektion tillægges virksomhedsindkomsten i den personlige skatteopgørelse og

medregnes derved i den erhvervsdrivendes personlige indkomst og fradrages herefter tilsvarende i

dennes kapitalindkomst. Rentekorrektionen påvirker derfor ikke direkte indkomstopgørelsen for

virksomheden, men udelukkende fordelingen af personlig indkomst og kapitalindkomst for den

selvstændige erhvervsdrivende. Herudover skal der ligeledes beregnes AM-bidrag af

rentekorrektionsbeløbet.

4.2.6 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kapitalafkastgrundlagets formål er at registrere de værdier, den selvstændige erhvervsdrivende har

investeret i sin virksomhed. Kapitalafkastgrundlaget bruges i forbindelse med beregningen af det afkast,

som skal fragå den selvstændige erhvervsdrivendes personlige indkomst og i stedet beskattes som

kapitalindkomst.
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Baggrunden for opgørelsen af henholdsvis kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast er, at man vil forsøge

at sidestille investering i selvstændigvirksomhed med investering i eksempelvis obligationer eller

tilsvarende. Det beregnede kapitalafkast kan derfor karakteriseres som en form for rente af den

selvstændige erhvervsdrivendes investering i sin egen virksomhed.

Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres årligt ved indkomstårets begyndelse. For nyetablerede

selvstændige erhvervsvirksomheder skal kapitalafkastgrundlaget opgøres på tidspunktet for

virksomhedens start, jf. virksomhedsskatteloven § 8.

4.2.6.1 Opgørelsesmetode

Kapitalafkastgrundlaget skal, jf. virksomhedsskatteloven § 8, stk. 1, opgøres som virksomhedens aktiver

med fradrag af gæld og saldo på mellemregningskonto, beløb hensat til senere hævning samt

overførsler fra virksomheden til privatøkonomien, der foretages med virkning fra indkomstårets

begyndelse.

Ved en skematisk oversigt, kan opgørelsesmetoden illustreres således:

Figur 4

Virksomhedens aktiver, primo + XXX

Fradrag:

Virksomhedens gæld, primo - XXX

Saldo på mellemregningen, primo - XXX

Hensat til senere hævning, primo - XXX

Overførsler til privatøkonomi, primo - XXX

Kapitalafkastgrundlag +/- XXX

(Egen tilvirkning)

Årsagen til at opgørelsen foretages primo er, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke skal kunne

påvirke afkastberegningen ved indskud af aktiver i løbet af indkomståret. Kapitalafkastgrundlaget kan
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både være positivt og negativt. I de tilfældet var afkastgrundlaget er negativt beregnes der ikke et

kapitalafkast.

4.2.6.2 Værdiansættelse af aktiver og passiver

Værdiansættelsen af de aktiver som indgår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, skal findes i

virksomhedsskatteloven § 8, stk. 2. Denne foreskriver at både aktiver og passiver indregnes med samme

værdier som gøres gældende ved opgørelsen af indskudskontoen, jf. afsnit 4.2.3.2, dog med undtagelse

af de tilfælde hvor fast ejendom medregnes i kapitalafkastgrundlaget.

Hovedreglen er fortsat, at fast ejendoms medregnes i kapitalafkastgrundlaget til kontant

anskaffelsessum. Men i modsætningen til indskudskontoen, hvor ejendommen kan medregnes til

ejendomsværdien ved indkomstårets begyndelse eller værdien pr. 1. oktober i det forudgående

indkomstår, begge tillagt omkostninger til ombygning og forbedringer mv., kan den selvstændige

erhvervsdrivende i forbindelse med beregningen af kapitalafkastgrundlaget, for ejendomme der er

anskaffet før 1. januar 1987, vælge at medregne ejendommen til værdien pr. 1. januar 1986 (18. alm.

vurdering).

4.2.6.3 Kapitalafkast

Kapitalafkastet beregnes ifølge virksomhedsskatteloven § 7, stk. 1 som kapitalafkastgrundlaget ganget

med kapitalafkastsatsen, som opgøres i henhold til virksomhedsskatteloven § 9. Kapitalafkastsatsen er i

2014 2 %, hvilket svarer til et gennemsnit af den effektive obligationsrente for de første seks måneder af

indkomståret. Satsen beregnes en gang om året.

Som nævnt i afsnit 4.2.6.1 kan der ikke beregnes kapitalafkast når kapitalafkastgrundlaget er negativt,

hvorfor man i disse tilfælde ser bort herfor.

Det beregnede kapitalafkast, på baggrund af det positivte kapitalafkastgrundlag, kan samtidig ikke

overstige årets skattepligtige overskud. Det skattepligtige overskud skal desuden beregnes efter fradrag
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for eventuel overførsel til medarbejdende ægtefælle, i henhold til reglerne i virksomhedsskatteloven §

12.

Hvis regnskabsperioden for den erhvervsmæssige virksomhed er afvigende fra de sædvanlige 12

måneder, beregnes kapitalafkastet forholdsmæssigt i henhold til den givne periode.

Som beskrevet i tidligere afsnit har virksomhedsordningen indlagt en række selvkontrollerende effekter.

Ligesom i tilfælde hvor indskudskontoen er negativ som følge af indskud af privat gæld, vil indskud af

privat gæld også have effekt på beregningen af kapitalafkastet. Effekten vil i forbindelse med

kapitalafkast beregningen komme til udtryk ved, at kapitalafkastgrundlaget vil blive reduceret svarende

til den private gæld, og på den måde ligeledes reducere kapitalafkastet.

Kapitalafkast som efter virksomhedsskatteloven § 4, stk. 1 ikke bliver overført fra virksomheden til den

selvstændige erhvervsdrivende, anses som indskudt i virksomhedsskatteordningen, og bliver beskattet

sammen med det overførte overskud til en foreløbig skat på 24,5 % og kan herefter hæves i henhold til

hæverækkefølgen. Indskudt kapitalafkast som ikke hidrører fra virksomhedens varedebitorer mv., men

øvrige finansielle aktiver, anses altså for at være tvangshævet og herefter indskudt i virksomheden.

Det vurderes dog umiddelbart at indskud af kapitalafkast ikke er særlig favorabelt, idet en efterfølgende

hævning af det indskudte kapitalafkast, vil medføre en beskatning svarende til marginalskatten, mens en

øjeblikkelig overførsel blot vil udløse skat i forhold til kapitalindkomst beskatningen. Herudover vil der

ligeledes blive beregnet AM-bidrag af det opsparede kapitalafkast, hvilket heller ikke er tilfældet ved

beskatning i kapitalindkomsten.

4.2.7 Opsparet overskud

Selvstændige erhvervsdrivende som vælger at lade deres virksomhed beskatte efter reglerne i

virksomhedsskatteordningen, har mulighed for at lade overskud fra virksomhedens drift, der ikke er

overført til den selvstændige erhvervsdrivende, blive stående i virksomheden.
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Fordelen ved at lade det resterende overskud opspare i virksomheden er, at rest overskuddet i første

omgang ikke vil blive beskattet hos den selvstændige med marginalskatten på 56,2 %, men vil i stedet,

som nævnt i tidligere afsnit, blive beskattet med en foreløbig skat på 24,5 %.

Selvstændige erhvervsdrivende, som har anvendt virksomhedsskatteordningen gennem flere år og har

haft mulighed for at foretage opsparing af overskud, har foretaget opsparingen til forskellige

skatteprocenter, idet selskabsskatteprocenten har udviklet sig løbende gennem de seneste år. Den

selvstændige erhvervsdrivende skal derfor holde styr på, hvilken del af overskuddet der er opsparet med

hvilken skattesats.

Årsagen til, at den selvstændige erhvervsdrivende skal opdele det opsparede overskud, er at man ved

hævning af tidligere års opsparet overskud, i henhold til FIFO-princippet, hæver den del af overskuddet

som er opsparet først, jf. virksomhedsskatteloven § 10, stk. 5.

Når der foretages hævning på kontoen for opsparet overskud, bliver dette medregnet i den

erhvervsdrivendes personlige indkomst inklusiv den foreløbige betalte virksomhedsskat. Ligesom den

øvrige virksomhedsindkomst beregnes der ligeledes AM-bidrag af hævningen. Den foreløbige

selskabsskat som allerede er indbetalt i forbindelse med opsparingen af overskuddet, med den på det

givne tidspunkt gældende skatsats, modregnes til sidst i den selvstændige erhvervsdrivendes slutskat. I

de tilfælde hvor den foreløbigt indbetalte skat af det opsparede overskud, som bliver modregnet,

overtiger den erhvervsdrivendes slutskat, bliver den resterende del udbetalt, jf. virksomhedsskatteloven

§ 10, stk. 3.

4.2.7.1 Udjævning af indkomst og hensættelse til senere hævning

Formålet med virksomhedsskatteordningen er som tidligere beskrevet, at give den selvstændige

erhvervsdrivende mulighed for at udjævne sin indkomst over flere år. Ved at foretage opsparing af

overskud på kontoen ”opsparet overskud”, kan den selvstændige erhvervsdrivende opspare i de år hvor

det går godt, og efterfølgende hæve i de år hvor virksomhedens resultater er faldende.
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Ud over muligheden for at opspare overskud, kan den selvstændige erhvervsdrivende ligeledes

hensætte beløb til ”senere hævning”. Ved hensættelse til senere hævning kan den selvstændige

erhvervsdrivende i de indkomstår, hvor dennes personlige indkomst er under grænsen for beskatning

med topskatteprocenten, optimere sin slutskat ved at øge sine hævninger, og derved lade sig beskatte

af en yderligere hævning svarende til forskellen mellem topskattegrænsen og det beløb som allerede er

medtaget som personlig indkomst. Hensættelsen til senere hævning kan i det efterfølgende indkomstår

således skattefrit overføres fra virksomheden til den selvstændige erhvervsdrivende uden om

hæverækkefølgen. Beløbet som hensættes til senere hævning kan dog maksimalt udgøre et beløb

svarende til, at indskudskontoen i henhold til hæverækkefølgen ikke bliver påvirket. Idet hævningen ikke

fysisk har fundet sted i indkomståret, bliver denne ”parkeret” i virksomhedens balance og fragår

ligeledes i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget for det pågældende indkomstår. Dette fremgår

desuden af tabeloversigterne i de tidligere gennemgåede afsnit.

4.2.8 Hæverækkefølgen

Overførsler mellem virksomheden og den selvstændige erhvervsdrivende foretages i henhold til

hæverækkefølgen, som fremgår af virksomhedsskattelovens § 5. Der er dog visse overførsler som ligger

uden for hæverækkefølgen såsom mellemregningskontoen, rentekorrektion og overførsler til betaling af

virksomhedsskat, jf. virksomhedsskattelovens § 5, stk. 3.

Ud over reglerne i virksomhedsskattelovens § 5, taler man i praksis ligeledes om ”Den udvidede

hæverækkefølge”, idet denne tager højde for de overførsler som ligger uden for reglerne i § 5. Den

udvidede hæverækkefølge fremgår desuden af ligningsvejledningens afsnit C.C.5.2.7.3 samt afsnit 18 i

cirkulæret om virksomhedsskatteloven.

Hæverækkefølgen i henhold til virksomhedsskattelovens § 5 kan skitseres således:

 Kapitalafkast vedrørende forudgående indkomstår

 Overskud efter fradrag af kapitalindkomst vedrørende forudgående indkomstår

 Overskud vedrørende det indeværende indkomstår, herunder:

o Kapitalafkast vedrørende det pågældende indkomstår
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o Overskud efter fradrag af kapitalindkomst vedrørende det gældende indkomstår

 Opsparet overskud (fra tidligere år)

 Indestående på indskudskontoen

Af stk. 2 og 3 fremgår det, at overførsler som ligger udover ovenstående, skal håndteres i henhold til

virksomhedsskattelovens § 11 omkring negativ indskudskonto, samt at overførsler til betaling af

virksomhedsskat ligger forud for den almindelige hæverækkefølge.

Den udvidede hæverækkefølge, som er anført i både cirkulæret samt ligningsvejledningen, kan gengives

på følgende måde: (Nedenstående opstilling er udarbejdet på forudsætning af, at overførsel i

forbindelse med medarbejdende ægtefælle og refusioner ikke føres over mellemregningskontoen)

 Beløb til refusion af driftsomkostninger afholdt af den erhvervsdrivende

 Beløb overført i forbindelse med medarbejdende ægtefælles

 Beløb overført til betaling af virksomhedsskat

 Beløb hensat til senere faktisk hævning, primo

 Årets overskud

o Først kapitalafkast, derefter resterende overskud

 Opsparet overskud (fra tidligere år)

 Indestående på indskudskontoen

 Beløb overført ud over indestående på indskudskontoen.

Beløb som er hævet ud over indskudskontoen anses for ”lån” i virksomheden, idet indskudskontoen

derved bliver negativ. Ved negativ indskudskonto skal der som nævnt i de tidligere afsnit beregnes

rentekorrektion. Herudover skal det igen bemærkes, at de vedtagende ændringer til

virksomhedsskatteloven, har medført yderligere konsekvenser i tilfælde af negativ indskudskonto, som

beskrives i de senere afsnit.
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5. Lovforslag L200 og Lov nr. 992 af 16/9 2014

5.1 Formål med lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Som tidligere beskrevet var det oprindelige formål med indførslen af virksomhedsskatteloven, at sikre

fradrag for erhvervsmæssige renteudgifter samt give mulighed for opsparing i personlige virksomheder

og på den måde sidestille drift af en personlig erhvervsvirksomhed med drift af et kapitalselskab. Lovens

hidtidige regler har dog skabt mulighed for, at udnytte virksomhedsskattelovens regler i strid med

lovens oprindelige hensigt. Formålet med lovforslag L200 af den 11. juni 2014 og Lov nr. 992 af den 16.

september 2014 er derfor, at dæmme op for den utilsigtede anvendelse af reglerne i

virksomhedsskatteloven11.

Ved anvendelse af de tidligere regler i virksomhedsskattelovens afsnit I omkring

virksomhedsskatteordningen, har det hidtil været muligt for selvstændige erhvervsdrivende, at

finansiere deres privatforbrug samt afdrage på privat gæld med lavt beskattede midler og aktiver i

virksomhedsskatteordningen, uden at skulle svare personskat af midlerne.

Med vedtagelsen af ændringerne i Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven - L200, har

regeringen gjort det mindre attraktivt at placere privat gæld i virksomhedsskatteordningen, samt at stille

sikkerhed for gæld (herunder privat gæld) uden for virksomhedsordningen med aktiver i

virksomhedsskatteordningen.

5.2 Lovændringens indhold

Helt overordnet indeholder lovforslaget og de vedtagende lovændringer følgende væsentlige elementer,

som vil blive gennemgået nærmere i de efterfølgende afsnit:

11 Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven – fremsat den 11. juni 2014 – bemærkninger til lovforslaget – afsnit 2 ”Lovforslagets

formål og baggrund”.



Page 38 of 79

 Suspendering af muligheden for opsparing af overskud i virksomhedsskatteordningen, såfremt

indskudskontoen er negativ.

 Sidestilling af sikkerhedsstillelser for gæld med en hævning, hvor sikkerheden er stillet i aktiver i

virksomhedsordningen, men hvor gælden er placeret uden for ordningen.

 Ny rentekorrektionssats.

Udover ovenstående hovedpunkter indeholder lovændringerne ligeledes en række overgangsregler og

undtagelser til ovenstående hovedelementer, som ligeledes vil blive beskrevet i tilknytning til de enkelte

områder.

Det er i forbindelse med folketingets behandlingen af lovforslaget fundet nødvendigt, ud over

justeringerne i virksomhedsskatteloven, at foretage ændringer i kildeskatteloven, for at sikre at

ændringerne i virksomhedsskatteloven ikke vil kunne omgås. Idet ændringen i kildeskatteloven er en

konsekvensændring, som følge af ændringerne i virksomhedsskatteloven, er disse ændringer som

udgangspunkt ikke relevante i forhold til forståelsen af ”den nye virksomhedsskattelov”. Ændringerne i

kildeskatteloven vil derfor kun blive beskrevet kort i afsnit 6.5, som omhandler de muligheder den

erhvervsdrivende har for at tilpasse sig de nye regler.

5.2.1 Suspendering af mulighed for opsparing ved negativ indskudskonto

Regeringens primære formål med ændringerne i virksomhedsskatteloven er at sikre, at der ikke bliver

skudt privat gæld ind i virksomhedsskatteordningen, med henblik på at afdrage herpå med lavt

beskattede midler og derved undgå at midlerne først beskattes som personlig indkomst.

Som beskrevet i de tidligere afsnit har det hidtil været muligt for en selvstændig erhvervsdrivende, ved

etablering af en virksomhedsskatteordning, at indskyde privat gæld i ordningen. Indskud af privat gæld

kan for eksempel ske ved optagelse af et privat lån, hvor låneprovenuet bliver udbetalt til den

selvstændige erhvervsdrivendes private konto, mens gælden bliver placeret i virksomheden. Dette vil i

mange tilfælde medføre at indskudskontoen bliver negativ, idet indskuddet af passiver herved højst

sandsynligt vil overstige indskuddet af aktiver. Ideen med denne transaktion er at anvende

virksomhedens lavt beskattede midler til at afdrage på den private gæld, mens finansieringsudgifterne



Page 39 of 79

ligeledes vil kunne fratrækkes i virksomhedens skattemæssige resultat, og derved finansiere

privatforbruget med virksomhedshedens overskud som blot er beskattet med 24,5%.

Finansieringsudgifterne vil dog blive modsvaret af den beregnede rentekorrektion, som de senere år har

været væsentlig lavere end de faktiske udlånsrenter. Rentekorrektion beregnes dog, som tidligere

nævnt, kun hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt. Placering af store private gældsposter i

virksomhedsskatteordningen, vil dog som regel medføre negativt kapitalafkastgrundlag, eller som

minimum reducering af kapitalafkastgrundlaget, der er beregningsgrundlaget for kapitalafkastet.

Havde den selvstændige i stedet foretaget hævninger i virksomhedsskatteordningen og anvendt disse til

at afdrage på den private gæld, skulle den erhvervsdrivende have svaret skat heraf med op til

marginalskatten på 56,2 % (2014)12.

Regeringen har med ændringerne til virksomhedsskatteloven forsøgt, at lukke for denne utilsigtede

mulighed for, at finansiere privatforbruget med lavt beskattede midler. Dette er blandt andet sket ved,

at nægte mulighed for at foretage opsparing af overskud i virksomhedsskatteordningen, så længe

indskudskontoen er negativ og dermed fratage virksomhedsejerne muligheden for at foretage

indkomstudjævning. Idet den selvstændige erhvervsdrivende, med negativ indskudskonto, ikke længere

har mulighed for at foretage opsparing af virksomhedens overskud med skat svarende til

selskabsskatteprocenten på 24,5 %, vil overskuddet i stedet blive betragtet som en hævning og derved

blive beskattet med op til marginalskatten på 56,2 %.

Lovændringerne gælder ligeledes med tilbagevirkende kraft, hvilket er kritiseret i flere høringssvar til

lovforslaget13. Ændringen med tilbagevirkende kraft skal forstås på den måde, at de erhvervsdrivende

som tidligere år har foretaget dispositioner i overensstemmelse med, de på det tidspunkt, gældende

regler, og på den baggrund har opbygget en negativ indskudskonto ligeledes omfattes af de ændrede

regler. Dette uagtet om den negative indskudskonto skyldes indskud af privat gæld ved etableringen

eller andre senere dispositioner.

Lovændringerne har ikke påvirket at indskudskontoen, ved etablering af en virksomhedsordning fortsat

kan nulstilles, såfremt denne bliver negativ. Det skal dog fortsat dokumenteres eller sandsynliggøres, at

de indskudte passiver er erhvervsmæssige, og ikke vedrører indskud af privat gæld. Herudover er der i

12 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/
13 Høringssvar fra Dansk Byggeri og Danske Advokater
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forbindelse med vedtagelse af ændringer til virksomhedsskatteloven, indsat en ekstraordinær mulighed

for eksisterende virksomhedsskatteordninger for at søge om nulstilling af indskudskontoen med

tilbagevirkende kraft, såfremt at det fortsat kan dokumenteres at årsagen til at indskudskontoen

oprindeligt er blevet negativ, skyldes indskud af udelukkende erhvervsmæssig gæld. Fristen herfor er

fastsat til den 31. marts 2015. På denne måde sikres det at eksisterende erhvervsdrivende i

virksomhedsskatteordningen, som ikke i forbindelse med indtrædelsen i ordningen fik nulstillet deres

indskudskonto, kan undgå at blive påvirket af de vedtagende lovændringer.

Ændringerne vedrørende suspendering af muligheden for opsparing af overskud, såfremt

indskudskontoen er negativ, træder i kraft fra tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget den 11. juni

2014. Dette betyder at selvstædige erhvervsdrivende som pr. den 10. juni 2014 har negativ

indskudskonto samt eventuelle sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomheden i aktiver i

virksomheden omfattes af de nye regler. Der er dog vedtaget en bagatelgrænse, som medfører at

selvstændige i virksomhedsskatteordninger med negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelser for privat

gæld i aktiver som indgår i virksomhedsordningen på mindre end kr. 500.000 (opgjort numerisk) pr. den

10. juni 2014 ikke omfattes af de nye regler. I første udkast til Lov om ændring af

virksomhedsskatteloven af 11. juni 2014, var bagatelgrænsen oprindeligt fastsat til kr. 100.000, men

blev i 2. udkast forhøjet til kr. 500.000 som følge af forhandlinger mellem regeringen og Venstre omkring

”Vækstpakke 2014” den 17. juni 2014. Forhold omkring sikkerhedsstillelser for gæld uden for

virksomhedsordningen, med sikkerhed i aktiver som indgår i virksomhedsordningen, beskrives nærmere

i de efterfølgende afsnit.

5.2.2 Måder at få negativ indskudskonto

Ændringerne i virksomhedsskatteloven omkring suspendering af muligheden for at foretage opsparing af

overskud, såfremt indskudskontoen er negativ, er ikke begrænset til kun at gælde de tilfælde, hvor der

beviseligt er indskudt privat gæld i virksomhedsskatteordningen. De ændrede regler omfatter alle som

har negativ indskudskonto, uanset hvordan den negative indskudskonto er opstået. Det er derfor

vurderet relevant at se på, hvordan indskudskontoen kan blive negativ, for at vurdere hvilke situationer

lovændringerne regulerer, og om dette sker i henhold til regeringens oprindelige formål og hensigt.
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Den mest åbenlyse årsag til at indskudskontoen bliver negativ er, at den selvstændige erhvervsdrivende

har indskudt ikke erhvervsmæssig gæld i virksomhedsordningen, som overstiger de aktiver som ellers er

indskudt. Det er ligeledes primært disse, ifølge regeringen, utilsigtede transaktioner som den ændrede

virksomhedsskattelov skal forsøge at dæmme op for.

Indskudskontoen kan ligeledes blive negativ, såfremt de løbende hævninger foretaget i henhold til

hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskatteloven § 5 stk. 1, overstiger virksomhedens overskud. Hævninger

som overstiger virksomhedens overskud samt opsparede overskud fra tidligere år, vil medføre en

forlods hævning af fremtidige overskud samt hævning på indskudskontoen, som dermed kan blive

negativ. Når den selvstændige erhvervsdrivende hæver mere end hvad der er muligt, i forhold til

virksomhedens løbende overskud, kan dette sammenlignes med at den erhvervsdrivende har optaget et

privat lån i virksomheden. Den negative indskudskonto vedrører dermed, ligesom i ovenstående

eksempel, privat gæld i virksomhedsordningen.

Der kan ligeledes opstå negativ indskudskonto, som tidligere beskrevet, hvis den erhvervsdrivende

indskyder et aktiv som tidligere har været et privat aktiv, og som er finansieret ved låne optagelse. Her

kan et indskud af både aktivet og gæld medføre, at indskudskontoen bliver negativ. Dette skyldes, at

driftsmidler skal indgå i indskudskontoen til handelsværdien, jf. tidligere beskrevet, som oftest vil være

lavere end restgælden, idet gælden ofte afdrages langsommere end aktivet reelt værdiforringes.

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende har valgt at drive virksomhed efter regler i

virksomhedsskatteloven, og har den selvstændige flere virksomheder, skal alle virksomhederne indgå i

ordningen. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende beslutter sig for at sælge én eller flere

virksomheder, og samtidigt vælger at blive i virksomhedsskatteordningen efter salget, kan salget

foretages efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 15 a14. Her indgår salgsprovenuet i

virksomhedsordningen som en del af opgørelsen af virksomhedens skattepligtige overskud. Den

erhvervsdrivende har her mulighed for, at overfører et beløb svarende til maksimalt det kontante

nettovederlag i forbindelse med salget fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, hvilket muligvis

kan medfører at indskudskontoen herved bliver negativ. Det overførte beløb sker udenom

14 Ligningsvejledningen 2013 – C.C.5.2.13.2
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hæverækkefølgen og indgår ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog skal der, såfremt

den erhvervsdrivende vælger at udføre denne transaktion, ske beskatning af en forholdsmæssig andel af

konto for opsparet overskud, som beregnes efter forholdet mellem kapitalafkastgrundlaget og det beløb

som er overført mellem indskudskontoen og mellemregningskontoen. Såfremt det opsparede overskud

som er kommet til beskatning, eksklusiv den betalte skat, indskydes på ny, vil dette påvirke

indskudskontoen positivt. Hele modellen hvor der flyttes beløb fra indskudskontoen til

mellemregningskontoen medfører altså, at indskudskontoen risikerer at blive negativ og der sker ikke

umiddelbart beskatning af overførslen, udover at en andel af opsparet overskud kommer til beskatning.

Den del som kommer til beskatning svarer altså ikke nødvendigvis til det beløb som er overført til

mellemregningskontoen. Der vil derfor ligeledes i denne situation reelt være tale om, at den

erhvervsdrivende har optaget et privat lån i virksomheden (hævet uden beskatning), også selvom

transaktionen er foretaget i henhold til gældende lov.

Herudover kan der opstå negativ indskudskonto, hvis den selvstændige vælger at delomdanne én eller

flere virksomheder under virksomhedsordningen. Dette kan f.eks. være for at indskyde aktiviteten i et

selskab efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 16 a omkring skattefrivirksomhedsomdannelse15.

Ligesom i ovenstående situation med delvis afståelse, indgår vederlaget for afståelsen i forbindelse med

den delvise omdannelse ligeledes i virksomhedsskatteordningen. Vederlaget er i denne situation dog i

form af aktier og anparter, som jf. virksomhedsskatteloven § 1 stk. 2, samt beskrivelsen i afsnit 4.2.2.1,

ikke kan indgå i virksomhedsskatteordningen. De aktier eller anparter som modtages i forbindelse med

den delvise skattefrivirksomhedsomdannelse efter virksomhedsskattelovens § 16 a, anses derfor for

overført fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien, ved at et beløb svarende til kontantværdien af

vederlaget for den solgte virksomhed overføres fra indskudskontoen til mellemregningskontoen.

Aktierne eller anparterne anses samtidigt for overført fra mellemregningskontoen til privatøkonomien.

Hermed kan indskudskontoen ligeledes ofte blive negativ, dette til trods for at indskudskontoen, såfremt

denne er negativ før omdannelsen, jf. virksomhedsskattelovens § 16 a stk. 3, skal være udlignet inden

omdannelsen kan foretages. Overførsel af aktierne og anparterne fra virksomheden til privatøkonomien

sker ligeledes uden at virksomheden bliver godtgjort i forhold til værdien heraf fra den

erhvervsdrivende. Situationen er derfor her, ligesom ovenfor, at den erhvervsdrivende reelt har optaget

et lån eller overført aktiver ud af virksomhedsskatteordningen, som ikke er blevet beskattet.

15 Ligningsvejledningen 2013 – C.C.5.2.13.4
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Regler omkring afståelse og delomdannelse vil ikke blive gennemgået yderligere og er udelukkende

medtaget for at give en forståelse for, hvordan en negativ indskudskonto kan opstå, og hvilke situationer

som derved påvirkes af de foretagende ændringer i virksomhedsskatteloven. Der henvises i øvrigt til

beskrivelsen af opgavens afgrænsning i afsnit 2.1. Herudover kan det bemærkes at ministeren i svar til

spørgsmålene nr. 19-22 blandt andet har taget stilling til, at den negative indskudskonto som opstår ved

for eksempel delomdannelse skal anses som en hævning.

5.3 Sidestilling af sikkerhedsstillelse for privat gæld med hævning

Ud over regeringens mål om at sikre, at privat gæld ikke indskydes i virksomhedsordningen har

regeringen i Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteordningen – L200 og senere vedtagende Lov

nr. 992 af den 16. september 2014, indsat en ny bestemmelse i virksomhedsskattelovens § 10 stk. 6,

som medfører at sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen, med sikkerhed i aktiver

som indgår i virksomhedsskatteordningen, fremadrettet betragtes som en hævning, også selvom der

reelt ikke er flyttet aktiver ud af ordningen.

Det har hidtil været muligt at foretage sikkerhedsstillelse i aktiver i virksomhedsordningen for lån som

placeres i privatøkonomien, hvilket blandt andet fremgår af Ligningsvejledningens afsnit C.C.5.2.5.5

(2013). Det fremgår desuden af afsnittet at såfremt låneprovenuet placeres i virksomhedsheden, vil

dette blive anset som et indskud, eller en transaktion på mellemregningen.

Selvstændige erhvervsdrivende har på denne måde haft mulighed for, på baggrund af lån optaget med

sikkerhed i virksomhedsaktiver, at finansiere privatøkonomien uden at skulle betale skat heraf, svarende

til skatten ved en tilsvarende hævning16 med op til marginalskatten på 56,2 %.

Som følge af ændringer til virksomhedsskatteloven vil det fra den 11. juni 2014 eller senere, blive anset

som en hævning i virksomhedsskatteordningen, såfremt aktiver i virksomheden stilles til sikkerhed for

gæld uden for virksomhedsordningen. Etableringen af en sikkerhedsstillelse vil blive anset for en

16 Artikel – ”Virksomhedsskatteordningen lappes – Lov nr. 992 af 16/9 2014” af professor, ph.d. Jacob Graff Nielsen
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hævning, uanset om sikkerhedsstillelsen er stillet til sikkerhed for gæld optaget til privatforbrug eller til

sikkerhed over for en given tredje mand.

Værdien af en sikkerhedsstillelse opgøres som det laveste beløb af enten gældens kursværdi, eller

størrelsen på sikkerhedsstillelsen. Opgørelsen af værdien foretages på tidspunktet hvor

sikkerhedsstillelsen foretages, jf. ændringerne i virksomhedsskatteloven § 10 stk. 6. Dog opgøres

sikkerhedsstillelser som eksisterer på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse, pr. den 10. juni 2014.

At sikkerhedsstillelsen skal opgøres til det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller størrelsen på

sikkerhedsstillelsen, er ændret efter 1. udkast til lovforslaget, idet sikkerhedsstillelsen i henhold til

regeringens første udkast skulle værdiansættes til værdien af sikkerhedsstillelsen alene.

Det er forsøgt illustreret nedenfor, hvordan værdien af sikkerhedsstillelsen fastsættes:

Figur 5

Eksempel Lån Værdi af aktiv som

stilles til sikkerhed

1 2.000.000 1.000.000

2 2.000.000 2.500.000

(egen tilvirkning)

I eksempel 1 vil værdien af sikkerhedsstillelsen, og dermed det hævede beløb, blive fastsat til kr.

1.000.000, idet værdien af aktiverne i virksomhedsordningen som står til sikkerhed for lånet uden for

virksomhedsskatteordningen er lavest. Omvendt er lånet i eksempel 2 mindre end værdien af de aktiver

som er stillet til sikkerhed for den optagede gæld, hvorfor værdien af sikkerhedsstillelsen og den dermed

ansete hævning og overførsel til privatøkonomien, vil blive fastsat til kr. 2.000.000.

Der er i ændringerne til virksomhedsskatteloven § 10 stk. 7-9 indsat en række undtagelser for, hvornår

den erhvervsdrivende uden risiko for at en sikkerhedsstillelse vil blive anset for en hævning, kan stille

aktiver i virksomhedsskatteordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i

virksomhedsskatteordningen. Dette er beskrevet yderligere i de efterfølgende delafsnit.

Herudover har ministeren, i svar til spørgsmål 249 af den 5. december 2014, beskrevet at såfremt andre

kreditorer har sikkerhed i de aktiver, som stilles til sikkerhed for den private gæld, skal disse kreditorers
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pantrettigheder tages i betragtning, såfremt disse har fortrinsret. På tidspunktet for opgørelsen af

værdien af sikkerhedsstillelsen for den private gæld, skal der derfor tages stilling til om andre kreditorers

fortrinsret medfører, at kreditoren for den private gæld ikke kan opnå dækning for sit krav ved

sikkerhedsstillelsen eller pantet. Såfremt dette ikke er muligt anses sikkerhedsstillelsen derfor ikke for at

have en reel værdi, og har derved ingen umiddelbare skattemæssige konsekvenser.

I henhold til betænkningen og bemærkningerne17 til lovforslaget samt ministerens svar til spørgsmål 36,

er det anført at det beløb som anses for overført til den skattepligtige i tilfælde af sikkerhedsstillelser for

privat gæld, sker uden for den almindelige hæverækkefølge. Overførslen sker ved at beløbet tillægges

virksomhedens indkomst og anses for hævet af den skattepligtige, hvorfor der alene er tale om

bogholderimæssige posteringer, idet der ikke medfølger kontanter.

Som følge af ovenstående begrænses muligheden for opsparing af overskud derfor ikke, idet værdien af

sikkerhedsstillelserne derved allerede er blevet beskattet hos den erhvervsdrivende, og således allerede

blevet omfattet af ændringerne i virksomhedsskattelovens oprindelige formål.

5.3.1 Sikkerhedsstillelser som erstatter eksisterende sikkerhedsstillelser

Sikkerhedsstillelser som etableres fra og med den 11. juni 2014 og indtil den 31. december 2017,

omfattes ikke af ændringerne i virksomhedsloven omkring beskatning af sikkerhedsstillelser som

hævning, i det omfang at nyetablerede sikkerhedsstillelser afløser allerede eksisterende

sikkerhedsstillelser, som var etableret den 10. juni 2014, og hvis de nyetablerede sikkerhedsstillelser

beløbsmæssigt ikke overstiger de sikkerhedsstillelser som afløses, jf. ændringer i

virksomhedsskatteloven § 10 stk. 9. Sikkerhedsstillelser som eksisterede allerede den 10. juni 2014

anses derfor som fastfrosset, hvilket giver de selvstændige erhvervsdrivende mulighed for frit at stille

aktiver i virksomhedsordningen til sikkerheds for gæld, uden for virksomhedsskatteordningen, uden

skattemæssige konsekvenser.

Dette medfører ligeledes at de selvstændige erhvervsdrivende, på en mere smidig måde, kan skifte

pengeinstitut for eventuelt at opnå bedre vilkår, samt at foretage dispositioner som gør det muligt at få

17 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven – Bemærkninger ”Til nr. 2”, afsnit 11.
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afviklet de eksisterende sikkerhedsstillelser. Det anses derfor ikke som etablering af en ny

sikkerhedsstillelse, såfremt den selvstændige i perioden frem til den 31. december 2017 vælger at skifte

pengeinstitut og derved annullere de gamle sikkerhedsstillelser, til fordel for oprettelse af nye

sikkerhedsstillelser over for den nye bank. Det er dog væsentligt at det er de samme aktiver som der

stilles sikkerhed i. Såfremt sikkerhedsstillelsen sker i andre eller nye aktiver, vil sikkerhedsstillelsen blive

anset for en nyetableret sikkerhedsstillelse, og dermed blive omfattet af hovedreglen i

virksomhedsskattelovens nye § 10 stik. 6 og anset for en hævning18.

Eksisterende sikkerhedsstillelser giver desuden, ligesom nyetablerede sikkerhedsstilleler, ingen

begrænsninger i opsparingsmuligheden af virksomhedens overskud i virksomhedsskatteordningen.

Årsagen hertil er at sikkerhedsstillelser fremadrettet anses for en hævning, og derved allerede ér

beskattet hos den selvstændige erhvervsdrivende. Sikkerhedsstillelser som eksisterede allerede på

tidspunktet for lovforslagets fremsættelse og ikrafttrædelsesdato, er dog ikke allerede beskattet,

hvorfor det er vurderet nødvendigt at indsætte en overgangsbestemmelse, som sikrer at også disse

sikkerhedsstillelser påvirkes. Ud over muligheden for udskiftning af eksisterende sikkerhedsstillelser

frem til den 31. december 2017, er der derfor også indsat en bestemmelse som sikrer, at disse

sikkerhedsstillelser reelt afvikles eller delvist kommer til beskatning efter den 1. januar 2018, jf. § 3 stk. 5

i lov nr. 992 af den 16. september 2014, som beskrives nedenfor.

Det er altså fortsat mulig at foretage opsparing efter de gamle bestemmelser i perioden fra den 11. juni

2014 og frem til den 31. december 2017. Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende har benyttet sig af

muligheden for fortsat at foretage opsparing af overskud til den lave foreløbige skat, for overskud

opnået efter den 11. juni 2014 og frem til den 31. december 2017, men den 31. december 2017 endnu

ikke har fået afviklet sikkerhedsstillelserne i aktiver i virksomhedsskatteordningen for gæld uden for

virksomhedsskatteordningen, vil det overskud som er opsparet i perioden fra den 11. juni 2014 indtil

den 31. december 2017, blive overført til privatøkonomien i henhold til reglerne i hæverækkefølgen pr.

den 1. januar 2018. Herefter vil det ikke være muligt at foretaget løbende opsparing af overskud fra den

1. januar 2018, så længe eksisterende sikkerhedsstillelser pr. den 10. juni 2014 ikke er endeligt afviklet.

Denne begrænsning gælder derfor som tidligere nævnt ikke sikkerhedsstillelser som er etableret efter

den 11. juni 2014, da disse allerede er blevet beskattet som hævninger.

18 Ministerens svar til spørgsmål 54 fra Finansrådet
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Konsekvenserne og anvendelsen af de indførte overgangsordningerne, vil blive beskrevet yderligere i et

senere afsnit.

5.3.1 Sikkerhedsstillelser som led i almindelig drift

Der er i ændringerne til virksomhedsskatteloven indsat en undtagelse, som er tilføjet efter det 1. udkast

til lovforslaget. Bestemmelsen giver undtagelsesvist selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at stille

aktiver der indgår i virksomhedsskatteordningen til sikkerhed for gæld, uden for

virksomhedsskatteordningen, såfremt dispositionen er foretaget som led i en sædvanlig

forretningsmæssig disposition. Der er i lovforslaget og den senere vedtagende lov, ikke taget endelig

stilling til hvad der reelt forstås ved begrebet ”en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, hvorfor der

i disse tilfælde vil skulle foretages en konkret vurdering af den foretagende sikkerhedsstillelse. Det er

dog væsentligt at sikkerhedsstillelsen skal have et erhvervsmæssigt formål, og være med til at erhverve,

sikre og vedligeholde indkomsten for virksomheden19. Det er i betænkningen til lovforslaget anført, at

en sikkerhedsstillelse stillet som led i ”en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, for eksempel kan

være stillet over for en leverandør, som grundet likviditetsmæssige problemer ikke kan udføre den

leverance, som den selvstændige erhvervsdrivende ellers har bestilt via sin virksomhedsordningen. Der

vil i denne situation være mulighed for, at den selvstændige erhvervsdrivende over for leverandørens

pengeinstitut, vil kunne stille sikkerhed i sine aktiver i virksomhedsordningen mod at leverandøren får

adgang til den nødvendige kapital for at udføre ordren.

Skatteministeren har desuden i svar til spørgsmål nr. 34 af den 3. september 2014, udarbejdet en

beskrivelse af hvad der almindelig vis kan forstås ved begrebet ”sædvanlig forretningsmæssig

disposition”. Ministeren anfører i sit svar at det, som nævnt ovenfor, skal bero på en konkret vurdering,

men at sikkerhedsstillelser skal kunne leve op til to krav. Det første er naturligvis at sikkerhedsstillelsen

skal være erhvervsmæssig, og desuden ikke er det bærende element for årsagen til samhandlen. Det

andet krav er, at sikkerheden skal være foretaget på armslængde vilkår, og at den modydelse den

skattepligtige får, afspejler den risiko sikkerhedsstillelsen medfører.

19 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven – Bemærkninger ”Til nr. 2” afsnit 11.
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5.3.2 Sikkerhedsstillelser i blandet benyttede ejendomme

Der er i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8 indsat en yderligere undtagelse vedrørende

sikkerhedsstillelser i aktiver som indgår i virksomhedsskatteordningen, for gæld uden for

virksomhedsskatteordningen. Undtagelsen omfatter gæld som er optaget med sikkerhed i blandet

benyttede ejendomme, som er omfattet af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., der er

omtalt i afsnit 4.2.2.2.

Undtagelsen medfører at skattepligtige kan stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld

uden for virksomhedsskatteordningen, herunder gæld optaget til private formål. Gælden som der er

stillet sikkerhed for, må dog ikke overstige værdien af stuehuset, eller andelen af den blandede

benyttede ejendom som tjener til privat bolig for den skattepligtige.

Værdien af stuehuset opgøres som seneste ejendomsvurdering tillagt forbedringer, som svarer til de

forbedringer som, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, kan indgå i virksomhedsskatteordningen, og

som er foretaget efter den offentlige vurdering. Alternativt kan den kontakte anskaffelsessum, for den

andel af den blandede benyttede ejendom som anvendes til privat beboelse, også anvendes.

Nedenfor er indsat eksempel på, hvordan sikkerhedsstillelser i blandede benyttede ejendomme

håndteres:

Figur 6

Eksempel Privat lån Kontant
anskaffelsessum

Ejendomsværdi
stuehus (offentlig

vurdering)

Maks værdi uden
beskatning

1 2.000.000 3.000.000 2.500.000 3.000.000

2 3.500.000 3.000.000 2.500.000 3.000.000
(egen tilvirkning)

I eksempel 1 ses det at den maksimale værdi af et eventuelt privat lån, med sikkerhed i den blandede

benyttede ejendom, højest kan udgøre værdien af ejendommen, som i eksemplet er fastsat til den

største værdi af henholdsvis den kontante anskaffelsessum og den offentlige ejendomsværdi. Idet lånet i

eksempel 1 er mindre end værdien af ejendommen, kan sikkerhedsstillelsen foretages uden
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skattemæssige konsekvenser for den skattepligtige. I eksempel 2 er lånet større end

værdien/anskaffelsessummen på stuehuset, hvorfor en sikkerhedsstillelse i den blandede benyttede

ejendommen for dette lån, vil medføre at et beløb svarende til forskellen mellem værdien af stuehuset

og lånet som i eksemplet udgør kr. 500.000, vil blive anset for overført til den skattepligtige uden om

hæverækkefølgen.

Værdien af sikkerhedsstillelsen opgøres på det tidspunkt hvor sikkerhedsstillelsen oprettes. Værdien af

sikkerhedsstillelsen påvirkes desuden ikke af løbende værdireguleringer af stuehuset, dette uanset om

der er tale om værdistigninger eller -fald.

Værdireguleringer kan kun få en effekt for den skattepligtige, såfremt eksisterende sikkerhedsstillelser

bortfalder og der efterfølgende oprettes nye. Her vil det være muligt, såfremt den offentlige

ejendomsvurdering på stuehuset er steget, at foretage nye og større sikkerhedsstillelser for privat gæld.

Omvendt risikere den skattepligtige, såfremt ejendomsvurderingen på stuehuset er faldet, at det

oprindelige lån nu er større end værdien af stuehuset, og en ny sikkerhedsstillelse derfor vil medføre at

forskellen mellem kursværdien på lånet og den nye sikkerhedsstillelse, skal overføres fra

virksomhedsordningen til privatøkonomien.

5.4 Ny rentekorrektionssats

De vedtagende ændringer til virksomhedsskatteloven har ikke medført ændringer til, hvornår og

hvordan rentekorrektion skal beregnes. Som beskrevet i afsnit 4.2.5 beregnes rentekorrektion derfor

fortsat i de tilfælde hvor indskudskontoen primo eller ultimo er negativ, eller der i året er foretaget både

hævninger og indskud på indskudskontoen.

Konsekvensen som følge af lovændringen er derimod, at rentekorrektionen ikke som tidligere skal

beregnet på baggrund af kapitalafkastsatsen, jf. virksomhedsskatteloven § 9, men fremadrettet i stedet

skal beregnes af en nyindført rentekorrektionssats, som skal opgøres i henhold til den nye bestemmelse

i virksomhedsskatteloven § 9 a. Effekten af dette er, at rentekorrektionssatsen fremadrettet fastlægges
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3 pct. point højere end kapitalafkastsatsen, hvorfor erhvervsdrivende med negativ indskudskonto

påvirkes hårdere end tidligere.

Indførelsen af den nye rentekorrektionssats er vedtaget for at sikre tilstrækkelig effekt, af den

rentekorrektion som, i henhold til beskrivelsen i afsnit 4.2.5, flyttes fra den personlige indkomst til

kapitalindkomsten. Som følge af kapitalafkastsatsens lave niveau på 1-2 % gennem de seneste år, har

det været fordelagtigt af indskyde private lån i virksomhedsskatteordningen, idet disse lån ofte har

været forrentet med en væsentlig højere rente f. eks. 4-5 %. På den måde har den selvstændige

erhvervsdrivende kunne opnå fradrag for sine private renteudgifter på, i eksemplet, 4-5% i den

personlige indkomst, mod blot at skulle betale rentekorrektion i forhold til kapitalafkastsatsen på 1-2%,

såfremt indskudskontoen var negativ.

Ændringerne vedrørende forhøjelsen af rentesatsen for beregning af rentekorrektion, træder i kraft for

indkomståret 2015, medmindre indkomståret 2015 allerede er påbegyndt inden 11. juni 2014, hvorfor

ændringerne i dette tilfælde først træder i kraft fra og med indkomståret 2016. Rentekorrektionssatsen

vil blive offentliggjort af SKAT i august måned for det kommende år.

Selve beregningen og opgørelsen af rentekorrektion er dog fortsat uændret. Konsekvenserne som følge

af indførsel af den nye rentekorrektionssats vil blive gennemgået i et senere afsnit.

5.5 Periodeopgørelse

Ændringer i Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven – L200 og senere vedtagende Lov nr.

992 af den 16. september 2014 træder i kraft fra fremsættelsesdatoen for lovforslaget, som er den 11.

juni 2014. Som følge af at ændringerne til loven allerede træder i kraft fra datoen for lovforslaget

fremsættelse, vil de fleste skattepligtige opleve at deres indkomst for indkomståret reelt er erhvervet i

perioden før og efter den 11. juni 2014. Idet indkomst erhvervet før den 11. juni 2014 ikke omfattes af

de ændrede regler, og indkomst erhvervet efter den 11. juni 2014 omfattes af ændringerne, er det

nødvendigt at foretage en opdeling heraf. Der er derfor indsat særlige overgangsregler for hvordan

indkomst erhvervet henholdsvis før og efter den 11. juni 2014 skal opdeles.
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Ved fordeling af indkomst og resultat på perioderne før og efter den 11. juni 2014, kan den selvstændige

erhvervsdrivende vælge at foretage en reel opdeling af de erhvervede indtægter og afholdte udgifter.

Denne opdelingen kan for eksempel foretages på baggrund af fakturadatoer på omsætnings- og

omkostningsfakturaer, hvorefter der blot skal foretage en forholdsmæssig fordeling af de udgifter som,

til trods for fakturadatoen, ikke kan henføres til en bestemt periode, såsom revisorhonorar,

skattemæssige afskrivninger og lignende. Alternativt kan der blot udarbejdes en simpel forholdsmæssig

fordeling af virksomhedens skattepligtige overskud på perioden før og efter den 11. juni 2014. Ved at

give adgang til at foretage en simpel forholdsmæssig fordeling af det skattepligtige overskud, får

sæsonbetonede virksomheder, hvis omsætning er koncentreret i en kortere bestemt periode, mulighed

for at fordele indkomsten og overskuddet ligeligt henover året. Herudover har det ligeledes været et

ønske for regeringen, at minimere virksomhedernes omkostninger til udarbejdelse af en

delårsopgørelse20.

5.6 Omgørelse af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013

Der er i lovforslaget og senere vedtagende lov givet mulighed for at omgøre visse selvangivne

oplysninger for indkomståret 2013. Overgangsbestemmelsen er medtaget for at ligestille selvstændige

erhvervsdrivende som allerede havde indgivet deres selvangivelse den 10. juni 2014 med skattepligtige,

som først har indgivet deres selvangivelse efter den 11. juni 2014, og derved havde mulighed for at

reagere i forhold til lovforslaget som blev fremsat den 11. juni 2014.

Det er dog besluttet at det kun er selvstændige erhvervsdrivende, som anvender reglerne i

virksomhedsskattelovens afsnit 1 omkring virksomhedsskatteordningen, og for indkomståret 2014 enten

primo eller ultimo har negativ saldo på indskudskontoen, eller pr. den 10. juni 2014 har stillet aktiver

som indgår i virksomhedsskatteordningen til sikkerhed for gæld, som ikke indgår i

virksomhedsskatteordningen, der har mulighed for at foretaget omgørelser på selvangivelsen for 2013.

Herudover har de selvstændige erhvervsdrivende som omfattes af bestemmelserne omkring

bagatelgrænsen, ligeledes ikke mulighed for at foretage omgørelser. Det er derfor afgrænset i

20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven - Bemærkninger ”Til nr. 9”
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lovforslaget således, at kun selvstændige erhvervsdrivende som reelt påvirkes af ændringerne i

lovforslaget fra dag et kan foretage ændringer.

Det er fundet nødvendigt at foretage denne afgrænsning af muligheden for at foretage ændringer i

tidligere selvangivne oplysninger, idet skattepligtige som ikke omfattes af ændringerne ellers ville have

mulighed for at foretage omdisponeringer og herved indskyde privat gæld i virksomheden og på den

måde bevist udnytte den indførte bagatelgrænse optimalt, hvilket vil være i strid med lovforslagets

oprindelige formål om at nedbringe de negative indskudskonti.

Det vil desuden ikke være muligt at foretage ændringer i samtlige selvangivne oplysninger. Det er

udelukkende overførsler af finansielle aktiver og passiver og indskud, samt flytning af bogført beløb på

mellemregningskonto til indskudskontoen som vil være mulige at ændre. De selvstændige

erhvervsdrivende får på denne måde mulighed for, at nedbringe den negative indskudskonto og derved

bevare muligheden for at foretage opsparing af overskud i virksomhedsskatteordningen.

Eventuelle omgørelser skal være foretaget senest den 31. marts 2015.

Der er desuden i flere høringssvar blevet stillet spørgsmål til, om fristen for ændringer ikke er for kort.

Dette er dog blevet afvist i flere omgange af ministeren.21

21 Jf. svar på spørgsmålene 259-261
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6. Sammenholdelse af gamle og nye regler i virksomhedsskatteloven

samt øvrig lovgivning

6.1 Negativ indskudskonto – lovændringernes konsekvenser

Det er i afsnit 5.2.2 beskrevet hvordan negativ indskudskonto kan opstå. Fælles for alle tilfældene er at

selvom transaktionerne er foretaget inden for lovens rammer, da er der i alle situationerne hævet

forlods af virksomhedens forventede fremtidige overskud, eller aktiver, og dermed reelt optaget et

privat lån i virksomheden. Jf. svar fra skatteminister Benny Engelbrecht på spørgsmål 19-24 hvor han

bekræfter, at også transaktioner i forbindelse med delsalg og delomdannelse på indskudskontoen

betragtes som ikke beskattede hævninger. Ministeren skriver ligeledes at det fortsat er muligt for

virksomhedsejere at hæve frie midler i virksomhedsskatteordningen, så længe disse bliver beskattet som

personlig indkomst.

Konsekvenserne for den selvstændige erhvervsdrivende ved indførelsen af ændringerne til

virksomhedsskatteloven, omkring begrænsning af muligheden for opsparing ved negativ indskudskonto,

er udelukkende at muligheden for opsparing af overskud i virksomheden svarende til skatteprocenten

for selskaber suspenderes, såfremt indskudskontoen er negativ med mere end bagatelgrænsen på kr.

500.000, eller hvis en negativ saldo på indskudskontoen forøges efter den 11. juni 2014 eller hvis en

ellers positiv indskudskontoen per den 11. juni 2014 efterfølgende bliver negativ.

Selvstændige erhvervsdrivende med negativ indskudskonto vil derfor, indtil den negative indskudskonto

udlignes, løbende blive beskattet af 100 % af virksomhedens skattepligtige overskud med op til

marginalskatten på 56,2 %, og ikke have mulighed for at foretaget opsparing af overskuddet til den lave

virksomhedsskatskat på 24,5 %.

Herudover vil den del af virksomhedens overskud, som ikke reelt er trukket ud af

virksomhedsskatteordningen via hæverækkefølgen i løbet af året, blive anset for indskudt i

virksomhedsskatteordningen, såfremt overførslen ikke er foretaget inden udløb af fristen for indgivelse

af selvangivelsen22. Efter de tidligere regler ville det beskattede restoverskud ellers blive hensat til

22 Lovforslag L200 – fremsat den 11. juni 2014 – Bemærkninger til lovforslaget enkelte bestemmelser - ”Til nr. 6”
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senere faktisk hævning, og derved ikke påvirke indskudskontoen. Overførslen af det beskattede

restoverskud til indskudskontoen vil herved medfører, at den negative indskudskonto løbende vil blive

udlignet, og med tiden nulstillet, således at der fremadrettet igen vil kunne foretages opsparing af

overskud i ordningen.

6.1.2. Negativ indskudskonto sammenlignet med lån i selskaber

Ændringerne til virksomhedsskatteloven er som tidligere nævnt foretaget for, at dæmme op for

muligheden for utilsigtet udnyttelse af lovens bestemmelser. Ændringerne i forhold til suspendering af

muligheden for opsparing i virksomhedsskatteordningen ved negativ indskudskonto og derved private

lån i ordningen, kan da også sammenlignes med de korrektioner som er foretaget i selskabsloven i

forhold til private lån i kapitalselskaber.

Folketinget vedtog i september 201223, at kapitalselskabers udlån til hovedaktionærer, selskabers

ledelse og andre nærtstående personer skal beskattes. Loven blev indført idet flere og flere

hovedaktionærer anvendte lån, som et skattefrit alternativ til udbetaling af løn eller udbytte. Ud over

lån omfatter reglen i Ligningslovens § 16 E ligeledes sikkerhedsstillelser, hvor et kapitalselskabs aktiver

stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i selskabet samt midler i selskabet, som stilles vederlagsfrit

til rådighed for hovedaktionæren mf.

Ligesom i de netop vedtagne ændringer til virksomhedsskatteloven, finder Ligningsloven § 16 E dog ikke

anvendelse, hvis lån eller sikkerhedsstillelser er ydet i som led i selskabets sædvanlige drift.

Det er derfor nærliggende at forestille sig, at ændringerne til virksomhedsskatteloven er inspireret af de

foretagende ændringer i ligningsloven.

Ud over at lån i kapitalselskaber ydet fra og med den 14. august 2012 er blevet beskattet, er det

ligeledes indført at de optagede lån samtidigt skal tilbagebetales. Hovedaktionærer og øvrige ledende

medarbejdere eller nærtstående personer som optager lån i deres selskaber, bliver altså både beskattet

23 Den Juridiske Vejledning 2014-2 - C.B.3.5.3.3 Aktionærlån
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af lånets værdi og skal samtidigt tilbagebetale lånet til selskabet, hvorved ”prisen” for at have optaget

det ulovlige lån bliver skatteværdien af lånet. Der er altså tale om en reel dobbeltbeskatning.

6.2 Sikkerhedsstillelser – lovændringernes konsekvenser

De umiddelbare konsekvenser af lovforslaget er, at selvstændige fremadrettet ikke har mulighed for at

finansiere privatforbrug og optage privat gæld, ved at yde sikkerhed i erhvervsmæssige aktiver uden at

dette vil få skattemæssige konsekvenser for den erhvervsdrivende. Det er fremadrettet således kun 100

% erhvervsmæssige sikkerhedsstillelser som, uden skattemæssige konsekvenser for den skattepligtige,

kan etableres i aktiver i virksomheden.

Idet sikkerhedsstillelser kan foretages på flere måder, og sikkerhedsstillelser ofte er et krav når blandt

andet banker yder lån, skal de selvstændige erhvervsdrivende være ekstra opmærksomme, hvordan

eksisterende og nye sikkerhedsstillelser er og bliver etableret. Det kan få konsekvenser hvis

sikkerhedsstillelser favner så bredt, at erhvervsmæssige aktiver enten direkte eller indirekte kommer til

at stå til sikkerhed for gæld, som ikke er en del af den erhvervsmæssige virksomhed.

Idet sikkerhedsstillelser ikke medfører en fysisk flytning af aktiver eller likvider fra virksomheden til

privatøkonomien, er konsekvensen for den erhvervsdrivende, at sikkerhedsstillelser som etableres efter

den 11. juni 2014 reelt vil medføre en dobbeltbeskatning. Dobbelt beskatningen sker idet

sikkerhedsstillelsen vil blive anset som en hævning uden om hæverækkefølgen på tidspunktet for

stiftelsen og tillagt virksomhedsindkomsten, mens de løbende hævninger som skal foretages for at

afvikle på gælden, som der er stillet sikkerhed for, ligeledes vil blive beskattet som personlig indkomst,

når disse fysisk flyttes ud af virksomhedsordningen. Man må derfor antage at de ændrede regler

omkring sikkerhedsstillelser, isoleret set, kan få de største konsekvenser for de erhvervsdrivende. Dette

skyldes at muligheden for ikke at kunne spare op ved en negativ indskudskonto ikke medfører en

dobbelt beskatning, men blot at det skattepligtige resultat som ellers ville have været opsparet, kommer

til beskatning tidligere end forventet.
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6.2.1 Definitionen af en sikkerhedsstillelse

Ændringerne til loven indeholder ikke en udtømmende oversigt eller en generel definition af, hvilke

former for sikkerhedsstillelser der omfattes af reglerne. Det er i bemærkningerne til lovforslaget samt i

ministerens svar til spørgsmålene 31-32 samt 54 nævnt, at hvorvidt der er tale om en sikkerhedsstillelse

kommer an på en konkret vurdering i den enkelte situation.

Ministeren anfører desuden i sit svar, at et pengeinstituts generelle modregningsadgang, i de tilfælde

hvor en selvstændig erhvervsdrivende har både privat og erhvervsmæssige engagementer, ikke som

udgangspunkt medfører at aktiver i virksomhedsordningen er stillet til sikkerhed for privat gæld.

Ministeren anfører dog at dette kun er udgangspunktet, idet effekterne ved indgrebet i

virksomhedsskatteloven ellers ikke vil få den effekt som oprindeligt er tiltænkt. Der henvises i øvrig i

svaret til en tænkt situation, hvor det efter en konkret vurdering kan fastlægges, at der er en klar

sammenhæng mellem muligheden for lån og kredit i privatsfæren, som følge af store indeståender på

erhvervsmæssige konti. Ministeren mener at en modregningsadgang i en sådan situation vil kunne anses

for en sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomheden, og dermed blive omfattet af de

nye bestemmelser i virksomhedsskatteloven, hvor sikkerhedsstillelser anses for overførsler til privat

økonomien.

Det skal dog bemærkes at dette kun vil være tilfældet, såfremt der ikke er stillet særskilt sikkerhed for

den private gæld med aktiver i privatsfæren. Denne situation vil blive beskrevet yderligere i afsnit 6.2.4.

6.2.2 Flydende sikkerhedsstillelser – virksomhedspant

Vedtagelsen af lov nr. 992 af den 16. september 2014 har medført at selvstændige erhvervsdrivende

som har stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, skal være ekstra

opmærksomme, hvis sikkerhedsstillelsen er etableret som virksomhedspant. Som det er beskrevet i

afsnit 5.3 opgøres sikkerhedsstillelser på tidspunktet hvor sikkerhedsstillelsen foretages, og påvirkes

derfor ikke løbende af eventuelle værdistigninger eller –fald, i de aktiver hvori der er stillet sikkerhed,

f.eks. ejendomme. Sådanne værdistigning og -fald har derfor ikke skattemæssige konsekvenser for den
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erhvervsdrivende. I forhold til de såkaldte ”flydende sikkerhedsstillelser” såsom virksomhedspant, vil det

dog få konsekvenser hvis der tilkøbes nye aktiver i virksomheden, idet værdien af sikkerhedsstillelsen

hermed vokser. Dette er dog kun et problem, såfremt det optagede lån som der er stillet sikkerhed for,

er større end sikkerhedsstillelsen på tidspunktet for optagelsen. Hvis kursværdien på lånet er mindre,

anses sikkerheden ikke for vokset24.

Det er i eksemplet nedenfor illustreret, hvordan den selvstændige erhvervsdrivende påvirkes, når der er

stillet virksomhedspant for en privat gæld, og der tilkøbes aktiver i virksomheden.

Figur 7

År Lån Værdi af sikkerhedsstillelse
(virksomhedspant/værdi)

Anses for hævet

2014 2.000.000 1.200.000 0

2015 2.000.000 1.700.000 500.000

2016 2.000.000 2.200.000 300.000
(egen tilvirkning)

Der er i eksemplet taget udgangspunkt i, at der optaget et privat lån på kr. 2.000.000, med

sikkerhedsstillelse i den personlige virksomhed i form af virksomhedspant. Værdien af virksomheden er i

2014 kr. 1.200.000, hvorfor værdien af sikkerhedsstillelsen tilsvarende er opgjort til kr. 1.200.000. I 2015

købes et aktiv for kr. 500.000 – det kunne f. eks. være en bil. Som følge heraf stiger værdien

virksomheden, og dermed også værdien af sikkerhedsstillelsen for det private lån, hvormed den

erhvervsdrivende bliver anset for at have overført et beløb til privatøkonomien, svarende til stigningen i

sikkerhedsstillelsen.

I 2016 købes endnu et aktiv for kr. 500.000. Værdien af virksomhedens stiger derfor igen med kr.

500.000, men idet sikkerhedsstillelsen maksimalt kan tilsvarende værdien af det lån som der er stillet

sikkerhed for, anses blot kr. 300.000 for overført til den erhvervsdrivendes privatøkonomi.

Ovenstående er ligeledes beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget, og ministeren har i hans svar til

spørgsmål 52 bekræftet denne beskrivelse.

24 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven – Bemærkninger ”Til nr. 2” nederst.
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6.2.3 Sikkerhedsstillelse for privat kassekredit

Selvstændige erhvervsdrivende skal være særligt opmærksomme, såfremt der er stillet sikkerhed i

virksomhedens aktiver for en privat kassekredit. Ved etableringen af en kassekredit er der oftest aftalt

en maksimal trækningsret, som privatpersonen kan udnytte på kontoen. Som beskrevet tidligere

opgøres sikkerhedsstillelser til den laveste værdi af enten aktiverne som der er stillet til sikkerhed eller

værdien af den gæld, som aktiverne står til sikkerhed for. Ved etablering af en kassekredit er der reelt

ikke foretaget nogen sikkerhedsstillelse, idet der ikke er optaget nogen gæld, men blot aftalt en

trækningsret eller kreditfacilitet. Jf. ligeledes ministerens svar til spørgsmål 38, hvori han bekræfter at

der ikke sker beskatning af en trækningsret, som ikke er anvendt.

Det er altså først på det tidspunkt, hvor den selvstændige erhvervsdrivende benytter sig af muligheden

for at trække på den private kassekredit, at der reelt opstår en gæld og derved en relevant og anvendt

sikkerhedsstillelse. Det er helt almindeligt at der på en kassekredit foretages både indsætninger og

hævninger i løbet af året. Det er derfor både i ministerens svar til spørgsmål 38, og i betænkningen til

lovforslaget, beskrevet at det beløb som anses som overført til den selvstændige erhvervsdrivende uden

om hæverækkefølgen, ikke er saldoen på kassekreditten ultimo året, men periodens største samlede

træk på kreditfaciliteten.

Det er nedenfor illustreret hvordan løbende træk på en privat kreditfacilitet, med sikkerhed i aktiver

som indgår i virksomhedsskatteordningen, påvirker skatteopgørelsen for den selvstændige

erhvervsdrivende. Der er i det illustrerede eksempel taget udgangspunkt i, at trækningsretten på

kassekreditten er aftalt til maksimalt at udgøre kr. 50.000, og at virksomhedens ejendom til kr.

2.000.000 er stillet til sikkerhed for kreditfaciliteten.

Figur 8

År Saldo ultimo Største træk på
kontoen i året

Beskattes som
hævning

1 -15.000 -25.000 25.000

2 -18.000 -25.000 0

3 -5.000 -35.000 10.000

(egen tilvirkning)
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Det er i eksemplet ovenfor illustreret at selvom saldoen ultimo år 1 kun er kr. 15.000, så er det kontoens

største negativt udvisende saldo, som betragtes som overført til den skattepligtige uden om

hæverækkefølgen, der i eksemplet er fastsat til kr. 25.000. Dette er uanset, at trækningsretten på

kreditfaciliteten er aftalt til kr. 50.000. I år 2 er det forsøgt illustreret, at til trods for at saldoen ultimo år

2 er steget med kr. 3.000, i forhold til år 1, så har der ikke været et samlet træk på kontoen med mere

end kr. 25.000, der blev beskattet i år 1. De foretagende dispositioner på kassekreditten i år 2 medfører

derfor ikke, at der er optaget yderligere gæld eller reelt stillet større sikkerhed end i år 1. I år 3 er ultimo

saldoen på kassekreditten ligeledes faldet yderligere, men der er i året trukket på kreditten således at

den største negativt udvisende saldo i året er kr. 35.000. Idet der i år 3 er anvendt yderligere kr. 10.000 i

forhold til det største tidligere træk på kr. 25.000 af kreditfaciliteten på kassekreditten, anses dette

beløb som overført til den selvstændige erhvervsdrivende. Dette princip vil fortsætte indtil den

skattepligtige har anvendt den maksimale trækningsret, som i dette eksempel er kr. 50.000, eller indtil

at det foretagende træk på kreditten overstiger værdien af det aktiv som er stillet til sikkerhed.

6.2.4 Sikkerhedsstillelser i både private og erhvervsmæssige aktiver for privat gæld

Sikkerhedsstillelser i aktiver i virksomhedsskatteordningen, for privat gæld uden for

virksomhedsskatteordningen, anses ikke for en hævning hvis den selvstændige erhvervsdrivende

ligeledes har foretaget sikkerhedsstillelser i private aktiver. Det er dog en betingelse, at værdien af de

private aktiver overstiger den beløbsmæssige værdi af det privat lån, som der er stillet sikkerhed for.

Dette skyldes, at så længe den private gæld er sikret ved værdien af private aktiver, så kan

erhvervsmæssige aktiver samtidigt stå til sikkerhed for den private gæld. Det er herefter først i det

tilfælde, hvor den private gæld overstiger værdien af de private aktiver, som der er stillet til sikkerhed

herfor, at sikkerhedsstillelsen i de erhvervsmæssige aktiver bliver relevant. Der vil i dette tilfælde blive

anset et beløb for overført til den selvstændige erhvervsdrivende, som vil udgøre forskellen mellem den

del af gælden som er sikret i private aktiver, og den del af gælden, som nu er sikret ved aktiver i

virksomhedsskatteordningen.
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6.2.5 Anvendelse af bagatelgrænse og overgangsregel omkring afvikling af eksisterende

sikkerhedsstillelser

Der er som tidligere beskrevet, vedtaget en række overgangsbestemmelser, som er indført for at lette

overgangen for de selvstændige erhvervsdrivende fra de tidligere regler i virksomhedsskatteloven, til de

nye regler. I forhold til de ændrede regler vedrørende indskudskonto og sikkerhedsstillelser, er de

væsentligste overgangsregler den før nævnte bagatelgrænse på kr. 500.000 i lovens § 3 stk. 6, samt

muligheden i lovens § 3 stk. 5 for fortsat at opspare overskud op ved eksisterende sikkerhedsstillelser

efter den 1. januar 2018, såfremt disse er afviklet. Begge undtagelsesbestemmelser er ligeledes

beskrevet i de tidligere afsnit, men det som dog er vigtigt at holde sig for øje er, hvordan netop disse

overgangsregler påvirker hinanden.

Bagatelgrænsen fungerer på den måde, at virksomhedsskatteordninger hvor den numeriske værdi af

negativ indskudskonto tillagt værdien af sikkerhedsstillelser for privat gæld, i aktiver som indgår i

virksomheden, ikke overstiger kr. 500.000, som udgangspunkt ikke omfattes af lovens ændringer

omkring suspendering af muligheden for opsparing af overskud til den lave aconto beskatning.

Overgangsreglen omkring sikkerhedsstillelser der eksisterede allerede på tidspunktet for fremsættelsen

af lovforslaget den 11. juni 2014 medfører, at selvstændige med sikkerhedsstillelser for privat gæld i

aktiver i virksomhedsskatteordningen, fortsat kan foretage opsparing af overskud, såfremt

sikkerhedsstillelserne er afviklet inden den 1. januar 2018.

Det man skal være opmærksom på er, at såfremt indskudskontoen er positiv, så er det udelukkende

lovens § 3 stk. 5 omkring den fortsatte mulighed for opsparing frem til den 1. januar 2018, hvis

sikkerhedsstillelserne er afviklet inden, som er relevant. Det er derfor muligt at have sikkerhedsstillelser

som overstiger bagatelgrænsen på kr. 500.000 uden at dette giver begrænsninger i muligheden for

opsparing af overskud, idet bagatelgrænsen i lovens § 3 stk. 6 ikke omfatter sikkerhedsstillelser alene,

men kun de tilfælde hvor der både er negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelser.

Omvendt omfattes den selvstændige erhvervsdrivende af bagatelgrænsen i lovens § 3 stk. 6, hvis

indskudskontoen er negativ og sammen med de eventuelle sikkerhedsstillelser numerisk overstiger

bagatelgrænsen på kr. 500.000, og kan i disse tilfælde ikke gøre brug af overgangsbestemmelsen i lovens
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§ 3 stk. 5 for så vidt angår opsparingsmuligheden, såfremt sikkerhedsstillelsen er afviklet inden den 1.

januar 2018.

Der er nedenfor indsat et eksempel, som skal illustrere ovennævnte:

Figur 9

Eksempel Indskudskonto Sikkerhedsstillelse

1 2.000 600.000

2 -2.000 600.000
(egen tilvirkning)

I eksempel 1 har den erhvervsdrivende en positiv indskudskonto, men en sikkerhedsstillelse for privat

gæld, i aktiver som indgår i virksomhedsskatteordningen. Den erhvervsdrivende har dog i denne

situation mulighed for fortsat at foretage opsparing af overskud i virksomhedsskatteordningen, såfremt

sikkerhedsstillelsen på kr. 600.000 er afviklet inden den 1. januar 2018, hvorefter den foretagende

opsparing ellers vil komme til beskatning, i henhold til overgangsbestemmelsen i lovens § 3 stk. 5, og

muligheden for opsparing efter den 1. januar 2018 vil være suspenderet indtil sikkerhedsstillelsen er

fuldt ud afviklet.

I eksempel 2 har den erhvervsdrivende fortsat den samme sikkerhedsstillelse, men har her en negativ

indskudskonto. Idet den numeriske værdi af den negative indskudskonto tillagt sikkerhedsstillelser

overstiger bagatelgrænsen i henhold til lovens § 3 stk. 6 på kr. 500.000, omfattes den erhvervsdrivende i

denne situation omgående af de ændrede regler, og har derfor ikke mulighed for at foretage opsparing

af overskud i virksomhedsskatteordningen før indskudskontoen er positiv, og sikkerhedsstillelsen er

afviklet. Dette er heller ikke muligt selvom sikkerhedsstillelsen forventes afviklet inden den 1. januar

2018.

Ovenstående eksempel er ligeledes beskrevet, og præciseret af ministeren i hans svar til spørgsmålene

nr. 251-256 af den 5. december 2014.

Som det fremgår af både ministerens svar og eksemplet ovenfor, er det altså ikke muligt at anvende

begge undtagelsesbestemmelser samtidigt, og man vil derfor altid blive omfattet af suspenderingen af

opsparingsmuligheden, såfremt man har negativ indskudskonto som tillagt sikkerhedsstillelser numerisk
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overstiger kr. 500.000, men såfremt indskudskontoen er positiv har man en overgangsperiode frem til

den 1. januar 2018, til at få afviklet sine eksisterende sikkerhedsstillelser og derved opretholde sin

mulighed for løbende opsparing af overskud i virksomhedsskatteordningen.

Det må hermed vurderes, at lovforslaget og den senere vedtagende lov påvirker hårdere, såfremt der

den 11. juni 2014 er negativ indskudskonto, end hvis der udelukkende eksisterer sikkerhedsstillelser som

er etableret før den 11. juni 2014. Det er dog forfatterens opfattelse, at forståelsen af hvordan netop

disse to undtagelsesbestemmelser kan påvirke hinanden, er svær at tolke direkte ud af lovteksten.

6.2.6 Sikkerhedsstillelser i virksomhedsskatteordningen sammenlignet med pantsætninger

i selskaber

De vedtagende ændringer i virksomhedsskatteloven omkring etablering af sikkerhedsstillelser, er højst

sandsynligt inspireret af de gældende regler for selskaber i Ligningslovens § 16 E, hvilket også blev

beskrevet i afsnittet 6.1.2 omkring negativ indskudskonto, som ligeledes vurderes inspireret af reglerne i

Ligningsloven.

Det er i henhold til Ligningslovens § 16 E ikke tilladt, at stille aktiver i kapitalselskaber til sikkerhed for

lån, ydet til fysiske personer som kan karakteriseres som nærtstående, herunder anpartshavere og

hovedaktionærer. Dette er i overensstemmelse med ændringerne i virksomhedsskattelovens § 10 stk. 6,

hvor det efter vedtagelsen af Lov nr. 992 af den 16. september 2014 nu heller ikke er tilladt, at stille

aktiver i virksomhedsskatteordningen til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsskatteordningen.

Sammenhængen mellem Ligningsloven, og de netop vedtagende ændringer til virksomhedsskatteloven,

er da også bekræftet af ministeren i hans svar til spørgsmål 29, hvor ministeren selv henviser til

Ligningsloven § 16 E, som svar på spørgsmålet om, hvor i skattelovgivningen sikkerhedsstillelser i øvrigt

udløser beskatning.

Selvom ændringerne i virksomhedsskattelovens § 10 stk. 6 derfor umiddelbart ser ud til at medføre, at

reglerne for personlige virksomheder og selskaber nu gøres mere ens, er der dog fortsat en væsentlig

forskel i forhold til muligheden for at anvende erhvervsmæssige aktiver som sikkerhed for privat gæld,

for selskabsejere og selvstændige erhvervsdrivende.
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Kapitalejeren har nemlig mulighed for at stille sine aktier eller anparter til sikkerhed for eventuelle

private lån. Såfremt et kapitalselskabs aktier eller anparter stilles til sikkerhed for lån, skal der i henhold

til selskabsloven § 53 ske meddelelse herom, som indføres i ejerbogen. Dette er ikke muligt for

personlige erhvervsvirksomheder, idet den erhvervsdrivendes ejerskab af en virksomhed ikke er i form

af aktier eller anparter.

Selvstændige erhvervsdrivende har derfor, i modsætning til kapitalejere, ikke mulighed for at anvende

værdien af deres virksomhed som sikkerhed for gæld i privatøkonomien, uden skattemæssige

konsekvenser.

Det kan dog synes urimeligt at der skal være denne forskel, idet selvstændig erhvervsdrivende hæfter

personligt, solidarisk og ubegrænset for deres virksomhed, mens en kapitalejer udelukkende hæfter

med sit indskud/anskaffelsessum på sine aktier eller anparter.

Til trods for at en personlig erhvervsdrivendes risiko er markant større end en kapitalejers, kan en

personlig erhvervsdrivende ikke anvende sine indirekte værdier i en personlig virksomhed som

sikkerhedsstillelser, mens en kapitalejer som har væsentlig mindre økonomisk risiko kan.

6.2.7 Skattemæssig effekt ved negativ indskudskonto og etablering af sikkerhedsstillelse

Det er tidligere beskrevet i afsnit 6.2.5, at selvstændige erhvervsdrivende som har negativ

indskudskonto på tidspunktet for lovændringernes vedtagelse, i første omgang påvirkes hårdere end

selvstændige med ”gamle” sikkerhedsstillelser, idet selvstændige med negativ indskudskonto mister

muligheden for opsparing af overskud allerede fra den 11. juni 2014, mens erhvervsdrivende med

sikkerhedsstillelser har en overgangsperiode frem til den 1. januar 2018 til at få afviklet disse.

Det er dog forfatterens opfattelse, at det for transaktioner som foretages efter den 11. juni 2014 er

direkte omvendt.

De skattemæssige konsekvenser ved at etablere en negativ indskudskonto efter den 11. juni 2014, er

efter forfatterens opfattelse lempeligere, end hvis der optages private lån med sikkerhed i
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erhvervsmæssige aktiver efter denne dato. Dette synspunkt er forsøgt beskrevet i nedenstående 2

eksempler.

I eksempel 1 optager den selvstændige erhvervsdrivende et lån på kr. 1.000.000, som placeres i

virksomheden. Til sikkerhed for lånet er der stillet pant i virksomhedens ejendom, hvis værdi overstiger

kursværdien på lånet. Idet både lånet og sikkerhedsstillelsen er etableret erhvervsmæssigt, er der ingen

skattemæssige konsekvenser forbundet med denne disposition. Den skattepligtige vælger herefter at

overføre det kontante provenu på kr. 1.000.000 til privatøkonomien, hvilket sker i henhold til reglerne i

hæverækkefølgen. Idet det, for eksemplet skyld, antages at der ikke er opsparet overskud, medfører

hævningen at indskudskontoen bliver negativ. Som tidligere beskrevet fratages den erhvervsdrivende

derved muligheden for at foretage opsparing af overskud, og der skal foretages beregning af

rentekorrektion, samtidigt med at kapitalafkastet ligeledes må antages at være faldet, idet

kapitalafkastgrundlaget, som følge af gældsoptagelsen, er formindsket.

I eksempel 2 optager den selvstændige erhvervsdrivende ligeledes et lån på kr. 1.000.000, men placerer

i denne situation lånet direkte i privatøkonomien. Til sikkerhed for lånet stilles der igen sikkerhed i

ejendommen, som er placeret i virksomheden. Der er hermed optaget en privat gæld med sikkerhed i

aktiver i virksomhedsskatteordningen, hvilket derfor omfattes at de nye regler i virksomhedsskatteloven

§ 10 stk. 6. Idet sikkerhedsstillelser for privat gæld anses som overført til den erhvervsdrivende uden om

hæverækkefølgen, der sker ved at tillægge beløbet virksomhedsindkomsten og derved anse beløbet for

hævet af den selvstændige, medfører det derfor en beskatning af sikkerhedsstillelsen hos den

erhvervsdrivende. Som følge heraf påvirkes den selvstændiges fortsatte mulighed for, at foretage

opsparing af overskud ikke, idet der i denne situation allerede er sket beskatning af sikkerhedsstillelsen.

I eksempel 2 sker der altså en indirekte dobbelt beskatning, idet der ved optagelse af lånet og

etableringen af sikkerhedsstillelsen ikke medfølger likvider fra virksomheden til privat økonomien, men

blot en beskatning af værdien af sikkerhedsstillelsen. Dobbeltbeskatningen indtræder idet den

erhvervsdrivende efterfølgende skal foretage hævninger, eller anvende beskattet overskud fra

virksomheden, for at kunne foretage afdrag på det private lån.

I eksempel 1 vil der ikke ske en dobbelt beskatning, idet den erhvervsdrivende ikke vil komme til at

betale skat af mere, end virksomhedens løbende overskud. Herudover må konsekvensen af det lavere

kapitalafkast, eller den beregnede rentekorrektion, ligeledes anses som en mindre påvirkning for den
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erhvervsdrivende, frem for en reel dobbeltbeskatning. Det skal ligeledes bemærkes, at

rentekorrektionen fortsat ikke kan overstige virksomhedens nettofinansieringsudgifter i henhold til

virksomhedsskatteloven § 11, hvilket er beskrevet i afsnit 4.2.5.

Det er forfatterens vurdering, at de ovenfor beskrevne eksempler reelt må anses for at være den samme

disposition, idet den erhvervsdrivende i begge eksempler får kr. 1.000.000 ud til privatforbrug, dog

foretaget på 2 forskellige måder. Det kan derfor virke uforståeligt, at den samme situation, alt efter

hvilken model som vælges, kan føre til to forskellige beskatninger hos den erhvervsdrivende.

Det er forfatterens vurdering, at hvis den kendte struktur i virksomhedsskatteordningen i stedet var

blevet videreført i lovforslaget, skulle det anses som en almindelig hævning i hæverækkefølgen, i de

situationer hvor der stilles sikkerhed for privat gæld med virksomhedens aktiver. Dette ville formentlig

medføre, at indskudskontoen i disse tilfælde ville blive negativ, eller at tidligere års opsparede overskud

ville komme til beskatning. Effekten ville derved blive den samme som beskrevet i eksempel 1. På den

måde ville sikkerhedsstillelser ikke medføre en dobbelt beskatning, og den selvstændige ville kun blive

beskattet af de faktisk genererede overskud fra virksomheden.

6.3 Rentekorrektion – lovændringernes konsekvenser

Konsekvensen af lovens ændringer i forhold til beregning af rentekorrektion er som tidligere beskrevet,

at rentekorrektionen fremadrettet vil påvirke indkomstopgørelsen hårdere, idet den nye

rentekorrektionssats er højere end kapitalafkastsatsen, som tidligere blev anvendt ved beregning af

rentekorrektion.

Kapitalafkastsatsen som tidligere er anvendt ved beregning af rentekorrektion, er i princippet udtryk for

en afkastsats og ikke en lånesats25. Beregning af rentekorrektion foretages i de tilfælde hvor

indskudskontoen er enten negativ, eller hvor der er foretaget både indskud og hævninger i året. Som

nævnt i de tidligere afsnit, skyldes den negative indskudskonto ofte, at der er indskudt privat gæld i

virksomhedsskatteordningen eller foretaget større hævninger end årets resultat, hvilket anses som

25 Bemærkninger til lovforslaget – 1. udkast
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optagelse af private lån i virksomhedsskatteordningen. Det må derfor vurderes rimeligt at

rentekorrektionen fremadrettet skal beregnes på baggrund af en rentesats som, i modsætning til

kapitalafkastsatsen, er udtryk for en lånerente. Med indførsel af den nye rentekorrektionssats, vil

effekten af den beregnede rentekorrektionen i modsætning til tidligere, nogenlunde svare til den

renteudgift som den selvstændige erhvervsdrivende skulle have betalt, såfremt lånet var placeret i

privatøkonomien fremfor i virksomheden.

Nedenfor er indsat et eksempel på hvordan ændringerne i rentesatsen vil få effekt på opgørelsen af den

skattepligtige indkomst, for en selvstændig erhvervsdrivende med negativ indskudskonto. Eksemplet er

udarbejdet med den forudsætning, at den selvstændige erhvervsdrivende har en negativ indskudskonto

på kr. 500.000 og at skatteværdien af negativ kapitalindkomst er 30,6 %.

Figur 10

Inden L200: Efter L200:

Rentekorrektion 2% (2014) 10.000 Rentekorrektion 5% (2014) 25.000

Personlig indkomst 10.000 Personlig indkomst 25.000

Kapitalindkomst -10.000 Kapitalindkomst -25.000

Skatteeffekt (56,2 % - 30,6 %) 2.560 Skatteeffekt (56,2 % - 30,6 %) 6.400

(egen tilvirkning)

Det fremgår af ovenstående eksempelberegning, at ændringen i rentekorrektionssatsen, i dette

eksempel, vil medføre en større skattebetaling på kr. 3.840. Dog skal det bemærkes, at

rentekorrektionen fortsat maksimalt kan udgøre virksomhedens nettofinansieringsudgifter. Effekten af

ændringen af rentekorrektionssatsen ser derfor ud til at have den effekt som det oprindeligt var

tiltænkt, nemlig at mindske incitamentet til at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen, og

derved få fradrag for private finansieringsudgifter i den personlige indkomst.

6.3.1 Rentekorrektion sammenlignet med forrentning af aktionærlån

Rentekorrektion beregnes når der er negativ indskudskonto, som tidligere beskrevet, ofte skyldes

private lån i virksomheden. Det er i henhold til virksomhedsskatteloven ikke ulovligt at oprette private
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lån i virksomhedsskatteordningen, heller ikke efter vedtagelsen af lovændringerne. Det er det imidlertid

for selskaber i henhold til selskabsloven § 210. Lån i enkeltmandsvirksomheder, som følge af negativ

indskudskonto, forrentes efter ændringerne i Lov nr. 992 af den 16. september 2014 med

rentekorrektionssatsen på 5%, hvorimod ulovlige aktionærlån i henhold til selskabsloven § 210 forrentes

i henhold til selskabsloven § 215 med 10,2 %. Den store rente forskel skal naturligvis ses i sammenhæng

med, at aktionærlån i selskaber, er i strid med selskabsloven, hvorimod lån i enkeltmandsvirksomheder

ikke er i strid med lovgivningen. Det kan dog alligevel forekomme mærkeligt, at der på dette område er

så store forskelle, idet virksomhedsskattelovens oprindeligt formål var at sidestille personligt drevne

virksomheder, med virksomheder i selskabsform.

6.4 Lovens ikrafttrædelses tidspunkt

Regeringen har set det nødvendigt at ændringerne i Forslag til lov om ændring af

virksomhedsskatteloven træder i kraft allerede fra lovforslagets fremsættelse den 11. juni 2014, idet de

erhvervsdrivende, i perioden fra lovforslagets fremsættelse i juni og indtil den endelige vedtagelse i

september, ellers ville have mulighed for at foretage dispositioner, som kunne reducere samt helt eller

delvist omgå den ellers påtænkte effekt af de foreslåede ændringer.

Regeringen har ved at lade ændringerne i Lov nr. 992 af den 16. september 2014 gælde allerede fra

lovforslagets fremsættelse, sikret at selvstændige erhvervsdrivende ikke har kunne spekulere i at

anvende den indførte bagatelgrænse på kr. 500.000 optimalt. Hvis dette var gjort muligt, kunne der

være foretaget hævninger på indskudskontoen op til bagatelgrænsen, hvorved den erhvervsdrivende

fortsat ikke ville blive omfattet af lovændringerne, men udbyttet bagatelgrænsen optimal, hvilket ville

være i strid med ændringernes oprindelige formål. Herudover har regeringen ligeledes ville sikre, at

selvstændige erhvervsdrivende, som enten allerede anvendte virksomhedsskatteordningen eller som

kunne påtænke at træde ind i ordningen, ikke i den ovennævnte periode etablerede sikkerhedsstillelser

for privat gæld, med aktiver i virksomhedsskatteordningen26.

26 Lovforslag L200 – som oprindelig fremsat den 11. juni 2014
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6.5 Ændring i kildeskatteloven

Som nævnt i afsnit 5.2 er det fundet nødvendigt at foretage indgreb i kildeskatteloven, for at sikre at de

vedtagende ændringer i virksomhedsskatteloven får den effekt som oprindeligt er tiltænkt.

Det er i henhold til kildeskatteloven § 26 A muligt for ægtefæller at overdrage en del af deres

virksomhed til den modsatte ægtefælde via succession. Overdragelsen foretages ved at den ene

ægtefælle reelt overdrager en del af sin virksomhed til den anden ægtefælle. Overdragelsen medfører at

ægtefællen overtager en forholdsmæssig andel af den anden ægtefælles konto for opsparet overskud,

indskudskonto og mellemregningskonto, som svarer til den andel der overdrages.

Den forholdsmæssige andel som overdrages, beregnes som forholdet mellem de aktiver, der indgår i

kapitalafkastgrundlaget ved udløb af indkomståret forud for overdragelsen, som henholdsvis bliver hos

den overdragende og overføres til den modtagende ægtefælle. Der ses i dette tilfælde bort fra

finansielle aktiver.

Hvis det antages at den overdragende ægtefælle har en konsulent virksomhed samt en

udlejningsejendom i virksomhedsskatteordningen, og vælger at overdrage udlejningsejendommen til

ægtefællen, vil værdien af ejendommen formentlig udgøre den største andel af kapitalafkastgrundlaget,

hvorved også den største andel af det opsparede overskud og indskudskontoen, som måske er negativ,

overføres. På denne måde vil det reelt være muligt at reducere en eventuel negativ indskudskonto hos

den overdragende ægtefælle væsentligt, og det vil herefter være et forholdsvist mindre beløb som

efterfølgende skal udlignes, før det igen bliver muligt at foretage opsparing i virksomhedsordningen for

den overdragende ægtefælle. Den modtagende ægtefælle kan herefter ikke foretage opsparing af

overskud som følge af den negative indskudskonto som er blevet overført, hvilket dog må antages at

være af sekundær betydning.

Da dette vil medfører at erhvervsdrivende ved denne øvelse, reelt vil kunne omgå det oprindelige formål

ved indførelse af ændringerne i virksomhedsskatteordningen, er der i ændringsforslaget og

efterfølgende vedtagende lov blevet indført en ny bestemmelse i kildeskatteloven § 26 A stk. 6 pkt. 2.

Bestemmelsen i § 26 A stk. 6 pkt. 2 foreskriver, at det fremadrettet er en betingelse at indskudskontoen

er udlignet eller positiv, for at der kan foretages succession i henhold til kildeskatteloven § 26 stk. 5.
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Det er ved indførelsen af denne værnsregel sikret, at man ikke ved at udføre denne forholdsvis simple

transaktion, kan omgå de ændrede regler i virksomhedsskatteloven.
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7 Forslag til nedbringelse af negativ indskudskonto

Hvis en erhvervsdrivende som anvender virksomhedsskatteordningen bliver omfattet af ændringerne i

lov nr. 992 af den 16. september 2014, som følge af at indskudskontoen er negativ med mere end

bagatelgrænsen på kr. 500.000, har den erhvervsdrivende mulighed for at foretage en række

dispositioner, således at opsparingsmuligheden hurtigst muligt genoprettes. Som det er beskrevet i de

tidligere afsnit, genoprettes muligheden for at foretage opsparing først, når indskudskontoen er

udlignet.

Den erhvervsdrivende vil kunne udligne indskudskontoen ved at indskyde frie midler fra privatsfæren

ind i virksomhedsskatteordningen. Indskuddet kan være i form af både likvider og fysiske aktiver. Der er

ligeledes mulighed for, at den erhvervsdrivende kan belåne private aktiver, for at skaffe frie midler i

form af et låneprovenu, som herefter kan indskydes i virksomhedsskatteordningen for at nedbringe

værdien af den negative indskudskonto.

En selvstændig erhvervsdrivende som har et tilgodehavende i virksomheden i form af en

mellemregningen, eller en hensættelse til senere hævning, vil ligeledes kunne indskyde disse for at

nedbringe den negative indskudskonto.

En anden måde at få nedbragt den negative indskudskonto, er ved at hæve af tidligere års opsparede

overskud. Hermed skal der naturligvis betales en skat i forhold til reglerne som er beskrevet i de tidligere

afsnit, men det resterende hævede overskud efter skat, vil herefter kunne indskydes i virksomheden.

I modsætning til indskud af private aktiver, kan den erhvervsdrivende omvendt også flytte gæld ud af

virksomhedsskatteordningen og over i privatøkonomien, hvilket sidestilles med et indskud. Man skal ved

denne løsningsmodel dog være særlig opmærksom på, at den gæld som flyttes ud af

virksomhedsskatteordningen og over i privatøkonomien, ikke er sikret i aktiver som fortsat indgår i

virksomhedsskatteordningen, idet man så i stedet omfattes af de nye regler omkring sikkerhedsstillelser.

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende har negativ indskudskonto, men har lavt eller intet opsparet

overskud, vil den selvstændige erhvervsdrivende have mulighed for at træde ud af

virksomhedsskatteordningen. Dette vil medføre at eventuelt opsparet overskud kommer til beskatning
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som personlig indkomst, mens indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget nulstilles. Såfremt der er

store opsparede overskud, vil dette dog skattemæssigt være en dyr løsning.

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende på et senere tidspunkt vælger at indtræde i

virksomhedsskatteordningen, skal der på indtrædelsestidspunktet opgøres en ny indskudskonto samt

kapitalafkastgrundlag i henhold til de tidligere beskrevne regler i afsnit 4.2.3.3 og 4.2.6.

I afhandlingens afsnit 5.6 er muligheden for omgørelse af selvangivne dispositioner for indkomståret

2013 beskrevet, mens muligheden for ekstraordinær nulstilling indskudskontoen beskrevet i afsnit 5.2.1.

Beskrivelserne i begge afsnit åbner mulighed for at nedbringe, eller udligne den negative indskudskonto.



Page 72 of 79

8. Konklusion

Afhandlingens formål er at beskrive de konsekvenser, som ændringerne i Lov nr. 992 af den 16.

september 2014 får, i forhold til anvendelsen af virksomhedsskatteordningen, og hvilke forhold de

selvstændige erhvervsdrivende fremadrettet skal være særligt opmærksomme på.

Afhandlingen gennemgår indledningsvist de generelle skatteregler, samt de centrale elementer i

virksomhedsskatteordningen fra før fremsættelsestidspunktet for forlaget til lovændringerne den 11.

juni 2014. Beskrivelsen heraf danner grundlag for forståelsen af de konsekvenser, som lovændringerne

medfører. Herefter er elementerne i lovforslag L 200, som senere er vedtaget ved Lov nr. 992 af den 16.

september 2014, fortolket og beskrevet, med henblik på at kunne opstille eksempler og illustrationer,

som kan danne grundlag for gennemgangen af de konsekvenser som følger af lovændringerne.

Det er forfatterens vurdering, at de udarbejdede eksempler og opstillede illustrationer, sammen med

den gennemgåede teori og lovgivning, kan danne grundlag for afhandlingens konklusion.

Det er i opgavens afsnit 5 skitseret, at ændringerne i Forslag til lov om ændring af

virksomhedsskatteloven og Lov nr. 992 af den 16. september 2014 helt overordnet indeholder følgende

tre primære hovedelementer:

 Suspendering af muligheden for opsparing af overskud i virksomhedsskatteordningen, såfremt

indskudskontoen er negativ.

 Sidestilling af sikkerhedsstillelser for gæld med en hævning, hvor sikkerheden er stillet i aktiver i

virksomhedsordningen, men hvor gælden er placeret uden for ordningen.

 Ny rentekorrektionssats.

Skatteministerens baggrund for fremsættelse af det oprindelige lovforslag var, at regeringen var blevet

opmærksom på, at virksomhedsskatteordningen reelt blev anvendt i strid med lovens oprindelige

hensigt og formål.

Det oprindelige formål med indførelse af virksomhedsskatteloven, som blev vedtaget med virkning fra

indkomståret 1987, er beskrevet i afhandlingens afsnit 4.1. Formålet med loven var at sikre, at

erhvervsdrivende kunne opnå fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter, samt at give bedre
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mulighed for konsolidering, ved at beskatte opsparet overskud lempeligere end det overskud, som blev

anvendt til privatforbrug. Virksomhedsskatteloven skabte desuden større lighed mellem beskatning af

selskabsindkomst og indkomst fra personlige virksomheder. Beskrivelsen i afsnittet besvarer desuden i

hovedtræk problemfeltets første underspørgsmål.

Det har siden lovens oprindelige ikrafttrædelses tidspunkt i 1987 været muligt, at indskyde privat gæld i

virksomhedsskatteordningen samt at foretage forlods hævninger af virksomhedens fremtidige overskud,

hvilket reelt må anses for at være optagelse af private lån i virksomhedsskatteordningen.

Konsekvenserne heraf har, som følge af reglerne i virksomhedsskatteordningen omkring hævninger og

hæverækkefølgen, været at erhvervsdrivende har opbygget negative indskudskonti. Herudover har det

tillige været muligt for de selvstændige erhvervsdrivende, at stille deres virksomhedsaktiver og -værdier

til sikkerhed for private lån, og dermed kunne undgå at skulle hæve af virksomhedens overskud, til brug

for finansiering af deres privatforbrug, hvilket ellers ville medføre beskatning. For at reducere de

fordele, som den erhvervsdrivende vil kunne opnå ved indskud af privat gæld i

virksomhedsskatteordningen, er der allerede i den oprindelige virksomhedsskattelov indsat en såkaldt

selvkontrollerende effekt, idet privat gæld i virksomhedsskatteordningen vil påvirke både størrelsen på

et eventuelt kapitalafkast eller medføre beregning af en rentekorrektion, såfremt indskudskontoen er

negativ. Det er dog regeringens vurdering, at denne effekt ikke har haft tilstrækkelig påvirkning, og de

oprindelige regler har desuden heller ikke indeholdt bestemmelser, som har reguleret forhold omkring

sikkerhedsstillelser.

Negativ indskudskonto

Det er i afhandlingen beskrevet, at negativ indskudskonto sædvanligvis opstår som følge af indskud af

privat gæld eller forlods hævninger af virksomhedens fremtidige overskud. Afhandlingen har dog også

gennemgået andre situationer, hvor anvendelsen af de gældende reglerne i virksomhedsskatteloven

ligeledes medfører negativ indskudskonto. De beskrevne situationer omhandler foretagelse af et delsalg

eller en delomdannelse af den personlige virksomhed. Det kan på baggrund beskrivelsen i afsnittet

herom konkluderes, at transaktioner foretaget i henhold til reglerne omkring delsalg og delomdannelse,

reelt må anses for, at tidligere erhvervsmæssige værdier overføres til den erhvervsdrivendes

privatøkonomi. Det vurderes som følge heraf rimeligt, at også disse situationer omfattes af ændringerne

i virksomhedsskatteloven, hvilket også været hensigten fra ministeret.
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Ændringerne i virksomhedsskatteloven medfører at virksomhedsskatteordninger med negativ

indskudskonto, vil blive frataget muligheden for at foretage opsparing af overskud til den lavere

virksomhedsskatteprocent, og dermed muligheden for at udjævne indkomsten. Fratagelse af

opsparingsmuligheden vil bestå, indtil den negative indskudskonto enten er udlignet eller positiv. Der er

indsat en overgangsregel, således at virksomheder med negativ indskudskonto tillagt værdien af

eventuelle sikkerhedsstillelser, der numerisk ikke overstiger en bagatelgrænse på kr. 500.000, ikke bliver

omfattet af begrænsningen omkring opsparing af overskud.

Det er i afhandlingen beskrevet, at det forhold, at lovændringerne skal minimere incitamentet til at

optage private lån i virksomhedsordningen, er inspireret af reglerne for selskaber, hvor det for

hovedaktionærer er ulovligt at optage private lån i deres selskaber.

Det er forfatterens konklusion at en negativ indskudskonto, uanset hvordan den er fremkommet, i

forhold til opgavens beskrevne eksempler, reelt kan anses som et privat lån i

virksomhedsskatteordningen. Ændringerne i virksomhedsskatteloven skal medføre, at private lån i

virksomhedsordningen ikke længere er fordelagtige og dermed bliver udlignet, før det igen er muligt at

anvende fordelene i virksomhedsskatteordningen. Det er forfatterens konklusion, at lovændringerne har

mindsket incitamentet til at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen, samt at ændringerne

medfører, at den negative indskudskonto over tid vil blive udlignet såfremt virksomhedens overskud

overstiger de reelle hævninger til privatforbrug. Det er ligeledes forfatterens vurdering, at ændringerne

har medført, at reglerne i virksomhedsskatteloven tilnærmer sig de tilsvarende regler for

kapitalselskaber, i forhold til optagelse af private lån i virksomheder. Det kan hermed konkluderes at

ændringerne omkring suspendering af opsparingsmuligheden, vil få den effekt som oprindeligt er

tiltænkt og sikre at virksomhedsskattelovens regler i mindre omfang kan anvendes i strid med det

oprindelige formål.

Sikkerhedsstillelser

Virksomhedsskatteloven har ikke tidligere indeholdt bestemmelser om, hvordan sikkerhedsstillelser i

virksomhedsaktiver for privat gæld skal håndteres. Der har derfor ikke været nogen begrænsning for,

hvordan den erhvervsdrivende har kunne optage lån og/eller stille sikkerhed med virksomhedsaktiver.
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Det er i ændringerne til virksomhedsskatteloven indført, at sikkerhedsstillelser for gæld uden for

virksomhedsordningen som hovedregel, fremadrettet skal sidestilles med en hævning uden om

hæverækkefølgen og derved beskattes i den erhvervsdrivendes personlige indkomst. Sikkerhedsstillelser

i virksomhedens aktiver for privat gæld uden for virksomhedsskatteordningen, vil derfor reelt medføre

en dobbeltbeskatning af værdien af sikkerhedsstillelsen.

Der er indført to undtagelsesbestemmelser, således at det fortsat er muligt at foretage

sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsskatteordningen, såfremt sikkerhedsstillelsen er

foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, eller at sikkerhedsstillelsen er etableret

for en blandet benyttet ejendom, og hvor værdien af sikkerheden ikke overstiger værdien af den private

andel.

For at sikre at lovændringerne også får effekt på eksisterende sikkerhedsstillelser, er der indsat en

overgangsbestemmelse således at eksisterende sikkerhedsstillelser enten afvikles, eller medfører

begrænsning i muligheden for opsparing af overskud. Overgangsreglen indebærer at eksisterende

sikkerhedsstillelser skal afvikles inden den 1. januar 2018, hvorefter opsparet overskud fra perioden den

11. juni 2014 - 31. december 2017 ellers kommer til beskatning, og muligheden for opsparing af

fremtidige overskud efter den 1. januar 2018 fratages indtil sikkerhedsstillelsen er endelig afviklet.

Afhandlingens gennemgang af konsekvenserne, som følge af vedtagelsen af lovforslaget viser, at

selvstændige erhvervsdrivende skal være særligt opmærksomme på eventuelle flydende

sikkerhedsstillelser, såsom sikkerhed i form af virksomhedspant eller sikkerhed for en privat kassekredit.

Årsagen hertil er, at værdien af sikkerhedsstillelsen løbende kan udvikle sig; enten som følge af stigning i

gæld eller antallet, og dermed værdien, af de aktiver der er stillet sikkerhed i.

Det er i afhandlingen beskrevet at ændringerne omkring sikkerhedsstillelser, i lighed med ændringer

omkring negativ indskudskonto, er inspireret af de gældende regler for kapitalselskaber. Som det

fremgår af gennemgangen i afsnit 6.2.6, er det dog vurderet urimeligt at ændringerne i

virksomhedsskatteloven medfører, at den selvstændige erhvervsdrivendes muligheder for at stille

aktiver til sikkerhed for privat gæld, reelt bliver væsentligt forringet i forhold til kapitalejeren. Dette til

trods for, at den selvstændige erhvervsdrivende hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for sin

virksomhed, mens kapitalejerens hæftelse blot er begrænset til hans indskud.
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Herudover er der i afsnit 6.2.7 opstillet et eksempel, som viser at ændringerne i virksomhedsskatteloven

reelt påvirker forskelligt på en ellers sammenlignelig situation. Det er i eksemplet gennemgået, at den

erhvervsdrivende ved at optage lån i virksomheden som herefter hæves, kan undgå den beskatning som

ellers sker, hvis lånet placeres direkte i privatsfæren med sikkerhed i virksomhedsaktiver.

Det er forfatterens konklusion, at ændringerne i virksomhedsskatteloven omkring sikkerhedsstillelser vil

medføre, at erhvervsdrivende fremadrettet vil undgå at optage privat gæld med sikkerhed i

virksomhedsaktiver, hvilket må antages at være den effekt, som ministeren oprindeligt har tiltænkt. Det

er dog forfatterens vurdering, at lovændringernes konsekvenser som følge af dobbelt beskatningen

påvirker ud over det oprindelige tiltænkte formål, som kunne være opnået på andre måder. Det er

desuden forfatterens vurdering, at selvstændige erhvervsdrivende efter lovændringerne, er stillet

væsentligt ringere, end hovedaktionærer som driver virksomhed i selskabsregi, hvilket ikke vurderes at

være hensigten med lovændringen. Der er herudover forfatterens vurdering, at beskatningen af en

sikkerhedsstillelse i henhold til lovændringen ikke er i tråd med virksomhedsskatteordningens

almindelige struktur, idet sikkerhedsstillelser fremadrettet anses for en hævning uden om

hæverækkefølgen. Det vurderes bemærkelsesværdigt, såfremt hensigten med lovændringen har været

at omgå de sædvanlige mekanismer i virksomhedsskatteloven. Det er forfatterens overbevisning, at hvis

man i lovændringen havde anset en sikkerhedsstillelse som en hævning, inden for reglerne i

hæverækkefølgen i henhold til beskrivelserne i afsnit 6.2.7, ville den kendte struktur i

virksomhedsordningen blive videreført, og det havde fortsat været uattraktivt at optage privat gæld

med sikkerhed i virksomhedsaktiver. Herved ville den oprindeligt tiltænkte effekt fortsat kunne opnås.

Rentekorrektion

Det tiltænkte formål med vedtagelsen af ændringerne til virksomhedsskatteloven er, at mindske

incitamentet til at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen. Der er som nævnt ovenfor

indbygget en selvkontrollerende effekt i virksomhedsskatteordningen. Den selvkontrollerende effekt

bevirker, at der ved negativ indskudskonto og kapitalafkastgrundlag beregnes en rentekorrektion som

skal udligne fordelen ved at private renteudgifter ellers kan fradrages i den personlige indkomst.

Rentekorrektion er tidligere blevet beregnet med samme procentsats som kapitalafkast. Idet denne

procentsats har karakter af en afkastsats og ikke en lånesats, er det i lovændringerne indført at

rentekorrektion fremadrettet skal beregnes med en ny rentekorrektionssats, der effektivt er 3
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procentpoint højere end kapitalafkastsatsen. Stigningen skal ses som følge af, at rentekorrektionen

tidligere ikke har haft tilstrækkelig effekt, idet udlånsrenterne har været højere.

Det kan på baggrund af beregningseksemplet i afsnit 6.3 konkluderes, at stigningen i satsen til brug for

beregning af rentekorrektion, vil medfører at et større beløb flyttes mellem den personlige indkomst og

kapitalindkomsten, hvilket derved medfører en større skat hos den erhvervsdrivende end tidligere.

Det er forfatterens vurdering, at indførelse af rentekorrektionssatsen som er 3 procentpoint højere end

kapitalafkastsatsen medfører, at incitamentet til at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen

med negativ indskudskonto til følge falder, idet muligheden for at opnå fradrag for private renteudgifter

falder.

Stigningen i procentsatsen for beregning af rentekorrektion er desuden sammenholdt med

renteniveauet på ulovlige aktionærlån i selskaber, og det er blandt andet på baggrund af denne

sammenligning vurderet rimeligt, at procentsatsen er forøget. Stigningen har medført at forskellen i

renteniveauet for ulovlige aktionærlån og negativ indskudskonto er mindre.

Det kan hermed konkluderes at indførelsen af den nye rentekorrektion, vil få den effekt som oprindeligt

er tiltænkt.

Sammenfattende konklusion

Formålet med lovændringerne er som tidligere omtalt overordnet, at sikre at den selvstændige

erhvervsdrivende ikke kan udnytte virksomhedsskatteordningen utilsigtet, og i strid med den

oprindelige hensigt ved indførelse af virksomhedsskatteloven.

Overordnet kan forfatteren følge behovet for at foretage ændringerne i virksomhedsskatteloven, idet

gennemgangen i afhandlingens enkelte afsnit har vist, at det er muligt at foretage dispositioner, som

ifølge ministeren er i strid med lovens oprindelige hensigt. Det er med fremsættelsen af Forslag til lov

om ændring af virksomhedsskatteordningen og vedtagelsen af lov nr. 992 af den 16. september 2014

forsøgt, at dæmme op for den utilsigtede anvendelse af virksomhedsskatteloven.

Det er afhandlingens hovedkonklusion, at ændringerne i virksomhedsskatteloven vil få den konsekvens,

at selvstændige erhvervsdrivende fremadrettet vil undgå, at indskyde privat gæld i
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virksomhedsordningen, samt at finansiere privat forbruget ved at optage private lån med sikkerhed i

virksomhedsaktiver, idet dette fremadrette vil få store skattemæssige konsekvenser. Det er ligeledes

denne effekt, som skatteministeriet har tiltænkt indførelsen af lovforslaget. Det er dog forfatterens

vurdering, at ændringerne på enkelte områder strider imod den oprindelige grundstruktur i

virksomhedsskatteordningen, og at ændringerne reelt medfører at de selvstændige erhvervsdrivende i

virksomhedsskatteordningen fremadrettet vil blive stillet ringere end kapitalselskabsejerne, i forhold til

optagelse af lån.



Page 79 of 79

Litteraturliste

Bøger

1. Den Juridiske Vejledning 2014-2 / Ligningsvejledningen 2014 (samt fra 2013 og 2015)

2. SR-SKAT, Skatteinformation for de statsautoriserede revisorer – november 2014, 26. årgang

3. Skatteretten 1 & 2; 5. udgave; Jan Pedersen, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, Inge Langhave

Jeppesen, Malene Kerzel, Susanne Pedersen; Thomsons Reuters; 2009

4. Virksomhedsskatteregnskab og Virksomhedsbeskatning; Ole Bjørn, John Bygholm, K. Holst-Nielsen og Poul Nielsen,

FSR’s Forlag; 1988 - (brugt kritisk i forhold til satser og andre senere fornyelser)

5. Skattelovsamling for studerende 2011/1 – Redigeret af Tine Harboe – 21. udgave – 1. oplag – Magnus Informatik A/S

Hjemmesider

6. www.ft.dk – Folketinget

7. www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/

Artikler

8. Artikel – Karnov Group Denmark A/S – ”Virksomhedsskatteordningen lappes – Lov nr. 992 af 16/9 2014”, af professor,

ph.d. Jacob Graff Nielsen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

9. PwC – Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget – september 2014 – af Karina Hjejlesen Jensen

og Jørgen Rønning Pedersen

Lovgivning mv.

10. Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (herunder 1.-4. udkast) – afgivet af

skatteudvalget senest den 8. september 2014

11. Høringssvar samt svar fra skatteudvalget og ministeren på spørgsmål til Lovforslag L200 og Lov nr. 992 af den 16.

september 2014

12. Cirkulære om virksomhedsskatteloven - Ministeriet for skatter og afgifter – Isi Foighel – skattedepartementets

cirkulære af 9. december 1986 – J. H. Schultz A/S

13. Virksomhedsskatteloven

14. Selskabsskatteloven

15. Selskabsloven

16. Ligningsloven

17. Vurderingsloven

18. Personskatteloven

19. Statsskatteloven

20. Grundloven

21. Kildeskatteloven


