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 Abstract 

The purpose of this thesis is to determine the consequences of the passing of bill L200 in September 2014, 

which has effectively altered the way that The Danish Business Tax Scheme (Virksomhedsordningen) 

can be utilized. The bill is designed mainly to neutralize the economic advantages linked to the 

contribution of private debt into the company and the provision of company assets as collateral for debt 

outside the company. 

Arrangement no. 1 previously allowed self-employed persons to deduct the interest on private debt from 

company profits, thus increasing the value of the deduction compared to if the debt had been placed 

outside the company. Furthermore, it was possible to use temporarily taxed profits as down payments on 

private debt contributed. To eliminate these advantages a negative deposit account (indskudskonto) now 

means that a temporary taxation of company profits can no longer be applied until the balance on this 

account is again zero or positive. Lastly, the interest correction rate has been increased by 3% in order to 

reduce the advantages of a deduction in company profits. 

Arrangement no. 2 made it possible for self-employed persons to refrain from withdrawing cash from 

their company and instead provide company assets as collateral to take out a loan. The consequences of 

this arrangement results in taxation of the lowest value of either the market value of the debt or the value 

of the asset. 

As a transition rule, a triviality limit has been introduced which means that in cases where the numerical 

value of the two arrangements combined does not exceed DKK 500,000 the new regulation does not 

apply. The triviality limit does, however, seem to pose some lingual difficulties which could render it 

more open to interpretation than originally intended. 

The real problem of the amendment to The Danish Business Taxation Act (Virksomhedsskatteloven) is 

that although it definitely has made the arrangements that it seeks to neutralize significantly more 

unfavourable, the scope of the amendment is not limited to the specific areas of abuse. Self-employed 

persons, in some cases, risk being adversely affected by the new rules although abuse was never the 

intention. This is especially the case in respect to liquid collateral. 

As a paradox, it was found that even if the objective of the amendment is to deter self-employed persons 

from contributing private debt into the company, it has in some cases proven to be more beneficial, as 

opposed to the alternative of having company assets provided as collateral. Chances are that the new rules 

will cause self-employed persons to choose other company types in future. This is likely to be the case 

for newly started entrepreneurs
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 Indledning 

Virksomhedsordningen er et skatteretligt instrument, som den selvstændigt erhvervsdrivende kan benytte 

sig af i driften af sin virksomhed, som et direkte alternativ til at drive den i selskabsform. Den giver bl.a. 

mulighed for at opspare en del af årets overskud til en lempeligere beskatning svarende til selskabsskatten 

og også at opnå fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter. Som virksomhedsejer betales der 

skat af det overskud, der oparbejdes, hvilket skaber et naturligt incitament til at forsøge at minimere denne 

skattebetaling for at gøre så stor en del af overskuddet disponibelt som muligt. Denne skatteoptimering 

har givet anledning til dispositioner, som i nogle tilfælde har afveget fra formålet med 

virksomhedsordningen. 

Den 11. juni 2014 fremsatte regeringen derfor et lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven i dens 

daværende form1 med det formål at eliminere nogle af de fordele, der har eksisteret hidtil i forbindelse 

med anvendelsen af virksomhedsordningen. Lovændringen har ikke til hensigt at eliminere de 

erhvervsmæssige fordele, som den selvstændigt erhvervsdrivende opnår ved at anvende 

virksomhedsordningen, men derimod de privatøkonomiske fordele. 

Et af hovedpunkterne i lovforslaget var at gøre indlæg af private gældposter i virksomhedsordningen 

uinteressant. Da det aldrig har været hensigten, at indlæggelse af privat gæld i virksomhedsordningen 

skulle kunne medføre privatøkonomiske fordele, er de selvstændigt erhvervsdrivende derfor kun i 

enkeltstående tilfælde blevet nægtet medtagelse af private gældsposter i virksomhedsordningen2. Dette 

skyldes formentlig det indbyggede kontrolapparat i virksomhedsordningen, hvis formål er at udligne den 

rentefordel, som indlæggelse af privat gæld skaber. Kontrolapparatet har dog ikke vist sig at fungere efter 

hensigten, hvilket har betydet, at virksomhedsordningen i nogle tilfælde har ført utilsigtede 

privatøkonomiske fordele med sig.  

Derudover har det været muligt at afdrage på den private gæld, der ligger i virksomhedsordningen, med 

midler beskattet med en sats svarende til selskabsskattesatsen. Dette har resulteret i et sparet privatforbrug 

for den selvstændigt erhvervsdrivende. Under normale omstændigheder ville den selvstændigt 

erhvervsdrivende først skulle foretage en hævning, som beskattes i personligt regi, hvorefter det 

beskattede beløb ville kunne anvendes til at afdrage på gælden.  

Lovforslaget søger også at fjerne muligheden for at finansiere et privatforbrug med lempeligere 

beskattede midler ved at stille aktiver i ordningen til sikkerhed for gæld optaget uden for ordningen. Det 

kunne eksempelvis komme til udtryk ved, at virksomhedens opsparede overskud stilles til sikkerhed for 

                                                           
1 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven. 
2 TfS 1991, 568 LSR, TfS 1992, 386 LSR, TfS 1998, 99 HR.  
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en privat kassekredit. På den måde ville den selvstændigt erhvervsdrivende kunne undlade at foretage en 

hævning og nøjes med at betale en skat svarende til selskabsskattesatsen af den del af overskudet, der i 

stedet spares op. 

Da lovforslagets vedtagelse vil forårsage ændringer i praksis af, hvordan virksomhedsordningen hidtil 

har kunnet anvendes, vil det derfor være relevant at se nærmere på, hvilke konsekvenser disse ændringer 

af virksomhedsskatteloven vil få for de selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender 

virksomhedsordningen. 

2.1 Problemformulering 

Afhandlingen vil undersøge, hvilke konsekvenser det fremsatte lovforslag vil få for de selvstændigt 

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og samtidig se på, hvorvidt indgrebet er 

tilstrækkeligt i forhold til at eliminere de privatøkonomiske fordele, som det hidtil har været muligt at 

opnå. På baggrund af denne problemstilling tages udgangspunkt i nedenstående problemformulering: 

Hvilke skattemæssige konsekvenser vil vedtagelsen af lov nr. 992 af 16/9 2014 få for 

de selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen? 

Til besvarelse af problemformuleringen anvendes nedenstående opbygning. 

 Afhandlingen bygges op med en introduktion af reglerne i virksomhedsordningen, som de var 

før vedtagelsen af den nye lov. Der er med den nye lov ikke ændret på selve grundstammen af 

reglerne, hvorfor dette kapitel medtages for at klargøre de mekanismer, som 

virksomhedsordningen er bygget op omkring, da de benyttes gennemgående i afhandlingen i 

forbindelse med eksempler.  

 Dernæst vil der blive set nærmere på de utilsigtede fordele, som loven skal dæmme op for. Dette 

vil blive belyst ved eksempler for at præcisere og klargøre motiverne for lovændringen. 

 Herefter bevæger afhandlingen sig over i behandlingen af den konkrete lovændring. Kapitlet vil 

foretage en sideløbende beskrivelse og analyse af de nye regler. Dette gøres på grund af lovens 

kompleksitet og ud fra den antagelse, at overblikket over reglerne hurtigt kan gå tabt i forbindelse 

med en ren gennemgang efterfulgt af en analyse. 

 Der vil blive taget udgangspunkt i to praktiske cases, hvor de nye regler vil blive anvendt for at 

klargøre de specifikke konsekvenser i de konkrete tilfælde. 
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 Herefter vil afhandlingen forsøge at klargøre, hvorvidt den nye lov i sin helhed kan siges at være 

tilstrækkelig, eller om der fortsat findes måder at opnå privatøkonomiske fordele i strid med 

virksomhedsordningens formål. 

 I en perspektivering vil der afslutningsvis blive lagt op til en diskussion af, om 

virksomhedsordningen i fremtiden kan siges at være et attraktivt valg af virksomhedsform. 

2.2 Afgrænsning 

Afhandlingens fokus vil hovedsageligt ligge på de ændringer af virksomhedsskatteloven, som det nye 

lovforslag lægger op til. Det betyder, at der ikke vil blive gået i dybden med områder, der ligger uden for 

berøringsfeltet af lovforslaget, men at disse områder godt kan findes i afhandlingen i beskrivende karakter 

af hensyn til forståelsen af emnet. 

For at fokus så vidt muligt holdes på lovforslagets ændringer, vil det være nødvendigt at foretage en 

afgrænsning af, hvilke elementer der inkluderes og udelades: 

 Der vil i afhandlingen kun blive fokuseret på selvstændigt erhvervsdrivende, som er fuldt 

skattepligtige til Danmark, jf. kildeskatteloven § 1, stk.1, nr. 1. 

 Kapitel 5 i virksomhedsskatteloven omhandlende afståelse, ophør og omdannelse vil ikke blive 

behandlet, da det vurderes at være for omfangsrigt til at kunne inkluderes under denne 

afhandlings sidemæssige begrænsning. 

 I det nye lovforslag er der også indlagt ændringer i behandlingen af ægtefæller, men da disse 

ændringer kun knytter sig til afståelse af virksomhed, medtages de ikke, jf. forrige punkt. 

 Afsnit II, II A og II B i virksomhedsskatteloven omhandler henholdsvis reglerne om 

kapitalafkastordningen, en særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter samt en 

udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere. Afhandlingen afgrænser sig også fra 

disse områder ud fra den indledende betragtning, at den nye lov ikke vurderes at påvirke 

kapitalafkastordningen, og da reglerne i afsnit II A og II B er mindre hyppigt anvendte. 

Kapitalafkastordningen vil dog blive behandlet kort i forbindelse med perspektiveringen. 
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2.3 Metode 

Afhandlingen vil være en før-efter-undersøgelse og har således til formål at undersøge, hvilken effekt en 

given fremtidig begivenhed vil få. Disse typer af undersøgelser fortsætter typisk også under og efter, 

begivenheden indtræffer, hvilket også er tilfældet i udarbejdelsen af denne afhandling3. 

Der vil igennem afhandlingen blive anvendt regneeksempler for at illustrere pointer i forbindelse med 

anvendelsen af både gældende og nye regler i virksomhedsordningen. Tallene i eksemplerne vil være 

konstruerede bortset fra case-eksemplerne i kapitel 7. 

For at få et sammenligneligt grundlag for beregningerne er der i den løbende gennemgang af L200 valgt 

en selvstændigt erhvervsdrivende fra Københavns kommune som case-eksempel med en kommuneskat 

på 23,8 % og en kirkeskat på 0,8 %4. Øvrige relevante skattesatser og beløbsgrænser, der anvendes i 

afhandlingen, kan findes i tabel 2.3.1 nedenfor. De fleste anvendte skattesatser og beløbsgrænser i 

afhandlingen vil være gældende for indkomståret 2014, da det er her de fleste af de ændrede regler finder 

anvendelse. Dog findes i tabellen også relevante satser og beløbsgrænser for 2015, da 2015 vil blive 

anvendt i nogle tilfælde som sammenligningsår. 

2014 2015
Skatteprocent for virksomhedsindkomst 24,5% 23,5%

Bundgrænse for topskat 449.100kr       459.200kr       
Personfradrag 42.800kr         43.400kr         
Beskæftigelsesfradrag % 7,65% 8,08%
Beskæftigelsesfradrag maksimalt 25.000kr         26.800kr         

Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8%
Bundskat 6,83% 8,08%
Kommuneskat 23,8% 23,8%
Sundhedsbidrag 5% 4%
Kirkeskat 0,80% 0,80%
Topskat 15% 15%

Skatteloft  (personlig indkomst) 51,70% 51,95%
Skatteloft  (positiv nettokapitalindkomst) 42% 42%
Nedslag for negativ nettokapitalindomst < 50.000 kr. 3% 4%

Kilde: www.skat.dk/satser

Tabel 2.3.1 - Satser og beløbsgrænser

 

Da de samlede skattesatser for en selvstændigt erhvervsdrivende i Københavns kommune ikke overstiger 

skatteloftet på henholdsvis 51,7 % i 2014 og 51,95 % i 20155, vil der ikke skulle beregnes nedslag i de 

beregnede skatter. 

                                                           
3 Ib Andersen: Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave 2013 forlaget samfundslitteratur s. 107 
4 http://www.skm.dk/skattetal/satser/kommuneskatter/#/kommune/koebenhavn 
5 6,83 % + 23,8 % + 5 % + 0,8 % + 15 % = 51,43 % 
8,08 % + 23,8 % +4 % + 0,8 % + 15 % = 51,68 % 
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Der vil i afhandlingen hovedsageligt blive anvendt primære litteraturkilder i form af relevante love, i 

særdeleshed det vedtagne lovforslag og de dertilhørende forarbejder. Sekundære litteraturkilder i form af 

lærebøger og tidsskrifter vil også blive anvendt lejlighedsvist. 

2.4 Målgruppe 

Det vurderes, at de kommende ændringer af reglerne i virksomhedsskatteloven vil skabe et behov for, at 

mange selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, vil skulle have revideret og 

tilpasset forhold i deres virksomheder for at få tilpasset sig de nye regler. Målgruppen for afhandlingen 

vil derfor være revisorer og andre rådgivere inden for virksomhedsordningen, der ønsker viden om, 

hvordan de bør forholde sig til de kommende lovændringer, og hvilke konsekvenser indgrebet kan eller 

vil få for deres klienter. 

Virksomhedsordningen og virksomhedsskatteloven samt de ændringer, de har undergået, vil være de 

bærende elementer i afhandlingen, og på baggrund af den valgte målgruppe antages det, at læseren af 

afhandlingen har kendskab til personskattelovens almindelige regler. Der vil derfor ikke blive anvendt 

yderligere plads i afhandlingen til forklaring af personskattelovens systematik, men personskattelovens 

regler vil til gengæld blive anvendt gennemgående i afhandlingen i forbindelse med diverse 

skatteberegninger. 

2.5 Forkortelser 

Nedenfor i tabel 2.5.1 findes en liste over forkortelser, der løbende vil blive anvendt i afhandlingen: 

Virksomhedsordningen VO
Virksomhedsskatteloven VSL
Kildeskatteloven KSL
Personskatteloven PSL
Ejendomsværdiskatteloven EVSL
Personlig indkomst PI
Kapitalindkomst KI
Skattepligtig indkomst SI
Tinglysningsloven TL
Ejendomsavancebeskatningsloven EABL
Selskabsloven SL

Kilde: Egen illustration

Tabel 2.5.1 - Forkortelser
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 VO 

3.1 Formål med VO 

Årsagen til, at VO i sin tid blev introduceret, var at man ønskede at udligne de skattemæssige forskelle, 

der eksisterede mellem at drive virksomhed i personligt regi og i selskabsform. Med VO blev det derved 

gjort muligt for selvstændigt erhvervsdrivende at drive virksomhed i personligt regi men med 

selskabslignende fordele. De væsentligste fordele er oplistet nedenfor: 

 Fuld fradragsværdi af erhvervsmæssige renteudgifter 

 Konvertering af en del virksomhedens overskud til kapitalindkomst 

 Opsparing af overskud 

I modsætning til de almindelige regler i PSL er det med VO muligt at opnå fuld fradragsværdi af 

erhvervsmæssige renteudgifter. Dette sker ved, at renteudgifterne trækkes fra i virksomhedens overskud 

i stedet for i kapitalindkomsten. Herved opnås en fradragsværdi på helt op til ca. 55,3 % i modsætning til 

ca. 33,6 %6. Årsagen til den højere fradragsværdi skal findes i, at grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag 

og eventuelt topskat på denne måde bliver reduceret, da overskuddet, der skal fordeles, bliver det mindre. 

Der er også mulighed for at konvertere en del af virksomhedens overskud til kapitalindkomst. Tanken 

bag er at give den selvstændigt erhvervsdrivende et afkast af den investerede kapital. Dette skaber igen 

en reduktion i det endelige beløb, der beskattes som personlig indkomst, hvorfor der opnås en besparelse 

i arbejdsmarkedsbidrag og eventuelt topskat. For en nærmere behandling henvises til afsnit 3.4. 

Efter beregningen af kapitalafkastet har den selvstændigt erhvervsdrivende endvidere mulighed for at 

spare en del af det resterende overskud op i virksomheden. Vælges dette, skal der kun betales en foreløbig 

virksomhedsskat på 24,5 %7 af det opsparede beløb svarende til skattesatsen for selskaber. Når 

opsparingen hæves, bliver denne beskattet som personlig indkomst, men med fradrag for allerede betalt 

virksomhedsskat. Dette gør det muligt for den selvstændigt erhvervsdrivende at foretage en 

indkomstudligning mellem gode og mindre gode år samt at optimere skattebetalingen op til 

topskattegrænsen. En nærmere behandling heraf kan findes i afsnit 3.5. 

 

                                                           
6 Gælder kun for negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr., jf. PSL § 11, stk. 1. 
7 Selskabsskatten nedsættes gradvist de kommende år og udgør 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % i 2016 og 
efterfølgende indkomstår, jf. lov nr. 792 af 28/6/2013 § 1, nr. 1. 
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3.2 Betingelser for anvendelse af VO 

For at kunne anvende VO skal den selvstændigt erhvervsdrivende drive selvstændig 

erhvervsvirksomhed8. Kravet er ikke udspecificeret i VSL, men en nærmere definition af begrebet 

udspringer derimod af gældende retspraksis på området. Eksempelvis kan VO ikke anvendes, hvis 

virksomheden falder ind under kategorien hobbyvirksomhed, eller hvis der er tale om 

lønmodtagerforhold9.  

Afgrænsningen af erhvervsmæssig virksomhed over for hobbyvirksomhed bygger typisk på to kriterier, 

hvor der kigges på rentabiliteten og intensiteten af virksomhedens drift. De to begreber er ikke gensidigt 

udelukkende, således at en manglende intensitet alene eksempelvis ikke er ensbetydende med, at VO ikke 

kan anvendes, men skal ses ud fra en samlet vurdering. Er virksomheden således underskudsgivende, og 

er der ikke udsigt til, at den i fremtiden kan generere et overskud, kan virksomheden i denne sammenhæng 

ikke siges at være erhvervsmæssig10. 

Virksomheden skal drives for egen regning og risiko og må ikke bære præg af et lønmodtagerforhold. I 

denne sammenhæng ses for eksempel på, om den selvstændigt erhvervsdrivende selv tilrettelægger sit 

arbejde, om indkomsten er afhængig af et overskud, eller om der er etableret virksomhed i egne lokaler11.  

Der er endvidere krav om, at der skal udarbejdes et regnskab for virksomheden, som overholder 

bogføringslovens krav, samt at bogføringen sker på en måde, så virksomhedsøkonomien og 

privatøkonomien er adskilt12. 

Hvert år skal den selvstændigt erhvervsdrivende oplyse om størrelsen af indestående på henholdsvis 

indskudskonto og konto for opsparet overskud, samt kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag13. Disse fire 

begreber vil blive behandlet i det følgende. 

 

 

 

 

                                                           
8 VSL § 1, stk. 1 
9 Lærebog om indkomstskat s. 216 
10 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.1.3.1 – Generelt om afgrænsningen af erhvervsmæssig virksomhed over 
for ikke erhvervsmæssig virksomhed. 
11 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.1.2.1 – Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning over for 
lønmodtager. 
12 VSL § 2, stk. 1 
13 VSL § 2, stk. 2 



 3 - VO 

 

12  

 

3.3 Indskudskontoen 

Ved indtrædelse i virksomhedsordningen skal der ved regnskabsårets begyndelse opgøres en 

indskudskonto14. Indskud defineres i VSL som overførsler fra privatøkonomien til 

virksomhedsøkonomien15. 

Indskudskontoen opgøres som nettoværdien af de aktiver og gældsposter, som overføres til 

virksomheden. Efter indskud fastlåses kontoen og kan derefter kun påvirkes af yderligere indskud og 

hævninger. Det forhindrer den selvstændigt erhvervsdrivende i at kunne hæve værdistigninger skattefrit, 

men sikrer samtidig at den selvstændigt erhvervsdrivende altid kan hæve det indskudte, uden at det 

påvirkes af værdiforringelser. Man kan derfor sige at indskudskontoen er et udtryk for virksomhedens 

egenkapital, og hævninger på denne konto vil derfor også være skattefri. Der kan dog først foretages 

hævninger på indskudskontoen, når alle andre indeståender i virksomheden er hævet. Dette vil blive 

omtalt nærmere i afsnit 3.8 omkring hæverækkefølgen. 

En negativ indskudskonto kan fremkomme ved, at den selvstændigt erhvervsdrivende har hævet ud over, 

hvad der er af værdier, og derved har gæld til virksomheden eller ved indskud af for meget gæld. I sådanne 

tilfælde skal der beregnes rentekorrektion, som vil blive behandlet i afsnit 3.7. Hvis den selvstændigt 

erhvervsdrivende kan påvise, at den negative indskudskonto ikke skyldes private gældsposter, men at alle 

indskudte aktiver og gældsposter er erhvervsmæssigt begrundede, kan indskudskontoen nulstilles helt 

eller delvist i forbindelse med opstart16. Indskudskontoen reguleres herefter hvert år ultimo ved at tillægge 

årets indskud og fradrage hævninger, der ikke er overskud17. 

3.3.1 Bruttoprincippet 

Selvom selve opgørelsen af værdien på indskudskontoen sker efter et nettoprincip, så behandles 

overførslerne af værdier i VO efter et bruttoprincip. Det betyder, at en gældspost, der indskydes behandles 

for sig, og et aktiv, der indskydes, behandles for sig18. Da gældsposter optræder med negativt fortegn i 

kraft af nettoopgørelsen og derved påvirker indskudskontoen negativt, behandles de i VO som hævninger 

i hæverækkefølgen, hvorimod aktiver optræder med positivt fortegn og derfor behandles som indskud. 

Bruttoprincippet gør, at der ikke kan ske en nettoopgørelse af et gældsbehæftet aktiv, inden det indskydes 

i VO for på den måde at udligne hævningen, som gælden skaber. 

 

                                                           
14 VSL § 3, stk. 2 
15 VSL § 3, stk. 1 
16 VSL § 3, stk. 5 
17 VSL § 3, stk. 6 
18 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.5.2.5.5 – Årlige reguleringer af indskudskontoen. 
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3.4 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Som nævnt tidligere har den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for af få konverteret en del af sit 

overskud til kapitalindkomst og opnå en skattemæssig besparelse. Dette såkaldte kapitalafkast beregnes 

af kapitalafkastgrundlaget, som i grove træk opgøres på samme måde som indskudskontoen, dvs. som 

nettoværdien af aktiver og gæld. I opgørelsen fragår dog følgende poster, da de ikke tilhører 

virksomheden19: 

 Beløb afsat til senere hævning. 

 Indestående på mellemregningskonto. 

 Overførte beløb i starten af året til privatøkonomien. 

Kapitalafkastgrundlaget skal, i modsætning til indskudskontoen, opgøres hvert år ved indkomstårets 

begyndelse. Hvor indskudskontoen kun påvirkes af efterfølgende hævninger eller indskud, påvirkes 

kapitalafkastgrundlaget dog løbende i takt med eksempelvis nyerhvervelser af aktiver. 

Når kapitalafkastgrundlaget er beregnet, ganges det med kapitalafkastsatsen, som er en sats, SKAT 

beregner en gang om året på baggrund af Nationalbankens kassekreditrente20. Kapitalafkastsatsen er for 

2014 sat til 2 %21. Kapitalafkastet er begrænset af, at det ikke kan beregnes, hvis kapitalafkastgrundlaget 

er negativt, og kan desuden maksimalt udgøre virksomhedens skattepligtige overskud22. 

Man kan derfor sige, at kapitalafkastet er en form for forrentning af egenkapitalen i virksomheden og skal 

give den selvstændigt erhvervsdrivende et incitament til at investere i sin egen virksomhed. Den 

selvstændigt erhvervsdrivende ville alternativt kunne have investeret sine penge i obligationer eller aktier, 

hvilket ville have givet et lignende afkast. Fordelen er således en skatterabat på en del af det overskud, 

der hæves, for at tage hensyn til den alternativomkostning der er forbundet med, at der er givet afkald på 

andre investeringsformer. 

3.5 Konto for opsparet overskud 

I stedet for at hæve hele virksomhedens overskud i det indkomstår, det er genereret, har den selvstændigt 

erhvervsdrivende også mulighed for at spare en del af overskuddet op i virksomheden, hvor det kun bliver 

                                                           
19 VSL § 8, stk. 1 
20 VSL § 9, stk. 1 
21 SKM2014.579.SKAT 
22 VSL § 7, stk. 1, 2-3. pkt. 
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beskattet med en midlertidig procentsats svarende til selskabsskattesatsen23. Denne beskatning kaldes i 

VO for virksomhedsskat. 

Når det opsparede overskud på et tidspunkt hæves, skal det beskattes i den personlige indkomst. Det 

beløb, der falder til beskatning, er beløbet der hæves fra konto for opsparet overskud med tillæg af allerede 

betalt virksomhedsskat. Til gengæld kan den allerede betalte virksomhedsskat fradrages i den nye 

beregnede skat. Grunden til dette skal findes i, at den selvstændigt erhvervsdrivende ellers ville opnå en 

besparelse i arbejdsmarkedsbidrag på den del af den personlige indkomst, der stammede fra konto for 

opsparet overskuden.  

I tabel 3.5.1 er opstillet et eksempel til at vise, hvordan beskatningen af en del af virksomhedens overskud 

kan udskydes ved at spare op i VO, og hvordan der derved også foretages en indkomstudjævning mellem 

årene. Dette kan eksempelvis være praktisk, hvis overskuddet er varierende, eller hvis der er planer om 

fremtidige investeringer. I eksemplet hæves i 2014 600.000 kr. af overskuddet på 1.000.000 kr., hvorved 

400.000 kr. spares op. De 400.000 kr. hæves i 2015 sammen med dette års overskud, og det bemærkes, 

at den samlede skattebetaling bliver fordelt mere jævnt på de to indkomstår. I nedenstående udtryk ses 

det endvidere, at dispositionen medfører en besparelse i den samlede skat: 

457.133	 . 62.138 300.489	 . 177.448	 . 41.334	 . 

2014 (uden udligning) 2015 (uden udligning) 2014 (med udligning) 2015 (med udligning) Forrentning
Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr                     1.500.000kr                   1.500.000kr                  1.500.000kr                 2%
Overskud efter renter 1.000.000kr                     200.000kr                      1.000.000kr                  200.000kr                    

Kapitalafkast 30.000kr                          30.000kr                        30.000kr                       30.000kr                      

Opsparet overskud 400.000kr                     -kr                            
PI 970.000kr.                       170.000kr.                      440.199kr                     699.801kr                    
KI 30.000kr.                         30.000kr.                        30.000kr                       30.000kr                      
SI 1.000.000kr.                    200.000kr.                      470.199kr                     729.801kr                    

AM-bidrag 77.600kr.                         13.600kr.                        35.216kr                       55.984kr                      
Bundskat 63.000kr.                         15.061kr.                        29.709kr                       54.444kr                      
Kommuneskat 219.531kr.                       44.363kr.                        103.526kr                     160.368kr                    
Sundhedsbidrag 46.120kr.                         7.456kr.                          21.749kr                       26.953kr                      
Kirkeskat 7.379kr.                           1.491kr.                          3.480kr                         5.391kr                        
Topskat 66.495kr.                         -kr.                              -kr                             27.693kr                      
Virksomhedsskat -kr.                               -kr.                              129.801kr.                     -129.801kr.                  
Personfradrag -15.592kr.                        -15.919kr.                       -15.592kr.                      -15.919kr.                     
Beskæftigelsesfradrag -7.400kr.                          -3.914kr.                         -7.400kr.                        -7.665kr.                       

Samlet skat 457.133kr.                       62.138kr.                        300.489kr                     177.448kr                    

Kilde: Egen illustation
Anm.: For overskudsdisponeringer og beregninger henvises til bilag 1.

Tabel 3.5.1 - Indkomstudligning med konto for opsparet overskud

  

                                                           
23 VSL § 10, stk. 2 
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Opsparingsfunktionen i VO gør også den selvstændigt erhvervsdrivende i stand til at skatteoptimere ved 

kun at foretage hævninger op til topskattegrænsen og herefter spare det resterende overskud op. En sådan 

skatteoptimering vil blive behandlet i afsnit 3.11. 

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan også vælge at opspare det beregnede kapitalafkast. I dette tilfælde 

skal kapitalafkastet også beskattes med virksomhedsskat, og når det hæves igen henføres det til den 

personlige indkomst og ikke kapitalindkomsten. Derved mistes den skattemæssige fordel ved 

kapitalafkastet også. 

Det skal pointeres, at konto for opsparet overskud ikke nødvendigvis er en konto med et pengemæssigt 

beløb stående på. Det er først og fremmest en regnskabsmæssig post, der skal sikre, at de dele af overskud 

der bliver sparet op i VO bliver endeligt beskattet i fremtiden. Posten kan således kun reduceres ved, at 

der foretages hævninger i hæverækkefølgen, og ikke ved at de opsparede overskud anvendes i VO. 

3.6 Den selvkontrollerende effekt 

Når privat gæld medtages i VO, sker der grundlæggende to ting: 

1. De private renteudgifter fratrækkes i virksomhedens overskud. 

2. Kapitalafkastgrundlaget reduceres. 

Da VO ikke skelner mellem privat og erhvervsmæssig gæld i forbindelse med behandlingen af 

renteudgifter, betyder det, at den selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt kan opnå en 

skattemæssig rentefordel ved eksempelvis at medtage sit private boliglån i VO. 

Dette skyldes, at renteudgifter i VO trækkes fra i virksomhedens skattepligtige overskud, hvilket 

reducerer grundlaget for den personlige indkomst og dermed også grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag 

og eventuelt topskat. Det betyder derfor også, at den skattemæssige fradragsværdi af de private 

renteudgifter kan nå helt op på ca. 55,3 % i modsætning til, hvis gælden ikke var lagt i VO, hvor 

renteudgiften for det private lån kun kunne fradrages i kapitalindkomsten med en skatteværdi på 

maksimalt ca. 33,6%. 

Når privat gæld medtages i VO formindskes kapitalafkastgrundlaget dog også, da det som forklaret 

opgøres som nettoværdien af aktiver og gæld. Det betyder, at den private gæld reducerer det beløb, som 

den selvstændigt erhvervsdrivende kan hæve som kapitalindkomst, hvilket kompenserer for det øgede 

rentefradrag i virksomheden24. Effekten er illustreret i tabel 3.6.1, hvor det tydeligt ses, at indlæggelsen 

                                                           
24 Forudsat at årets hævning er den samme. 
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af den private gæld ingen indvirkning har på fordelingen af indkomsten for den selvstændigt 

erhvervsdrivende og dermed heller ikke påvirker skatten – hverken positivt eller negativt.  

Gæld privat Gæld i VO Forrentning
Erhvervsmæssig gæld 500.000kr           500.000kr           2%
Privat gæld 500.000kr           500.000kr           2%
Renteudgift  (erhverv) 10.000kr             20.000kr             
Renteudgift  (privat) 10.000kr             

Aktiver 2.000.000kr        2.000.000kr        
Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr.        1.000.000kr        2%
Overskud 1.000.000kr        1.000.000kr        

Kapitalafkast 30.000kr             20.000kr             

PI 960.000kr           960.000kr           
KI 20.000kr             20.000kr             
SI 980.000kr           980.000kr           

AM-bidrag 76.800kr             76.800kr             
Bundskat 61.689kr             61.689kr             
Kommuneskat 214.962kr           214.962kr           
Sundhedsbidrag 45.160kr             45.160kr             
Kirkeskat 7.226kr               7.226kr               
Topskat 65.115kr             65.115kr             
Personfradrag -15.592kr.           -15.592kr.           
Beskæftigelsesfradrag -7.400kr.             -7.400kr.             

Samlet skat 447.959kr           447.959kr           

Kilde: Egen illustration
Anm.: For overskudsdisponeringer og beregninger henvises t il bilag 2.

Tabel 3.6.1 - Den selvkontrollerende effekt

 

Denne effekt kaldes den selvkontrollerende effekt, da den i udgangspunktet er selvjusterende. Dette er 

dog kun tilfældet, når renten på den private gæld er sammenfaldende med kapitalafkastsatsen. Når renten 

på den private gæld afviger fra kapitalafkastsatsen, virker den selvkontrollerende effekt ikke efter 

hensigten. Dette vil blive gennemgået nærmere i afsnit 4.1. 

Når indskudskontoen er positiv, skelnes normalt heller ikke mellem erhvervsmæssig og privat gæld, da 

den selvkontrollerende effekt i udgangspunktet udligner rentefordelen. Hvis indskudskontoen og 

kapitalafkastgrundlaget bliver negativt, virker den selvkontrollerende effekt ikke, da der ikke længere vil 

kunne beregnes et kapitalafkast og derved heller ikke vil kunne foretages reduktioner i dette. Der skal i 

disse tilfælde i stedet foretages rentekorrektion, som bliver omtalt i afsnit 3.7.  
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3.7 Rentekorrektion 

Der beregnes efter VSL rentekorrektion i to tilfælde: 

1. Hvis indskudskontoen er negativ primo eller ultimo året25. 

2. Hvis der foretages både en hævning og et indskud på indskudskontoen i samme indkomstår26. 

Ad. 1) 

Indskudskontoen repræsenterer som omtalt de værdier, som den selvstændigt erhvervsdrivende kan hæve 

skattefrit, og derfor er det et udtryk for, at der er lånt penge i virksomheden, hvis indskudskontoen bliver 

negativ efter indtræden i VO.  

Når indskudskontoen bliver negativ, stopper den selvkontrollerende effekt med at virke, da der ikke 

længere kan beregnes noget kapitalafkast. Renteudgifterne kan derimod fortsat fradrages i virksomhedens 

overskud, hvilket ikke længere modsvares af en reduktion i kapitalafkastet. I disse tilfælde skal der derfor 

foretages rentekorrektion, som beregnes ud fra det mindst negative af nedenstående beløb som grundlag, 

ganget med kapitalafkastsatsen: 

 Den talmæssigt største negative værdi af indskudskontoen primo og ultimo året27. 

 Den talmæssigt største negative værdi af kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo året28. 

Derudover er der en maksimeringsregel, der siger, at det beregnede rentekorrektionsbeløb ikke kan 

overstige virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er 

skattepligtige efter kursgevinstloven29. 

Det betyder derfor også, at indskudskontoen godt kan være negativ, uden at der skal beregnes 

rentekorrektion i de tilfælde, hvor kapitalafkastgrundlaget er 0 eller positivt. 

Ad. 2) 

I tilfælde hvor der både foretages en hævning og et indskud på indskudskontoen i samme indkomstår, 

skal der også foretages rentekorrektion. Grundlaget for rentekorrektionen er summen af de værdier, der 

                                                           
25 VSL § 11, stk. 1 
26 VSL § 11, stk. 2 
27 VSL § 11, stk. 1, 2. pkt. 
28 VSL § 11, stk. 1, 3. pkt. 
29 VSL § 11, stk. 1, 4. pkt. 
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er hævet fra indskudskontoen, samt de værdier, der er hævet ud over indeståendet på indskudskontoen30. 

Dette grundlag kan dog maksimalt udgøre det indskudte beløb31.  

Denne værnsregel skal forhindre, at den selvstændigt erhvervsdrivende hæver et beløb i starten af året og 

indsætter beløbet igen i slutningen af året og på den måde optager et rentefrit lån i sin egen virksomhed. 

De to tilfælde, hvor der beregnes rentekorrektion, er uafhængige af hinanden, så i tilfælde af at 

indskudskontoen bliver negativ ultimo som resultat af, at der både foretages en hævning og et indskud i 

samme indkomstår, skal der både ske rentekorrektion af værdien af den mest negative værdi af 

indskudskonto og kapitalafkastgrundlag og af hævningen (maksimeret til indskuddet). 

3.7.1 Behandling af rentekorrektion 

Den skattemæssige behandling foregår ved, at den selvstændigt erhvervsdrivende bliver indkomstforhøjet 

i den personlige indkomst med den beregnede værdi af rentekorrektionen og derefter får fradrag for det 

samme beløb i kapitalindkomsten32. På den måde ændres kun på fordelingen mellem personlig indkomst 

og kapitalindkomst på samme måde som med den selvkontrollerende effekt. I tabel 3.7.1.1 er effekten af 

rentekorrektionen illustreret. 

                                                           
30 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.5.2.11 
31 VSL § 11, stk. 2, 3 pkt. 
32 VSL § 11, stk. 3 
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Gæld privat Gæld i VO Forrentning
Erhvervsmæssig gæld 500.000kr              500.000kr               2%
Privat gæld 500.000kr              500.000kr               2%
Renteudgift  (erhverv) 10.000kr                20.000kr                 
Renteudgift  (privat) 10.000kr                

Aktiver 700.000kr              700.000kr               
Kapitalafkastgrundlag 200.000kr.             -300.000kr.             2%
Overskud 1.000.000kr           1.000.000kr            

Kapitalafkast 4.000kr                  -kr                          
Rentekorrektion -kr                         6.000kr                   

PI 986.000kr              986.000kr               
KI -6.000kr.                -6.000kr.                 
SI 980.000kr              980.000kr               

AM-bidrag 78.880kr                78.880kr                 
Bundskat 61.956kr                61.956kr                 
Kommuneskat 214.467kr              214.467kr               
Sundhedsbidrag 45.056kr                45.056kr                 
Kirkeskat 7.209kr                  7.209kr                   
Topskat 68.703kr                68.703kr                 
Personfradrag -15.592kr.              -15.592kr.               
Beskæftigelsesfradrag -7.400kr.                -7.400kr.                 
Nedslag for negativ netto-KI < 50.000 kr. -180kr.                   -180kr.                    

Samlet skat 453.099kr              453.099kr               

Kilde: Egen illustration
Anm.: For overskudsdisponeringer og beregninger henvises til bilag 3.

Tabel 3.7.1.1 - Rentekorrektion af privat gæld i  VO  sammenholdt med gæld uden for VO

 

I eksemplet ses det, hvordan den private gæld gør kapitalafkastgrundlaget negativt med 300.000 kr. Den 

selvkontrollerende effekt sørger kun for, at der sker en omfordeling mellem den personlige indkomst og 

kapitalindkomsten, så længe kapitalafkastgrundlaget er positivt, da der som forklaret ikke kan beregnes 

noget kapitalafkast af et negativt kapitalafkastgrundlag. Derfor skal der beregnes rentekorrektion, således 

at den selvkontrollerende effekt i princippet fortsætter med at fungere korrekt. 

Det ses, at der beregnes et rentekorrektionsbeløb svarende til 6.000 kr., som derefter tillægges den 

personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten. Rentekorrektionsbeløbet er mindre end 

virksomhedens nettorenteudgifter, hvorfor beløbet ikke bliver ramt af maksimeringsreglen som omtalt 

tidligere. På den måde bliver indkomstfordelingen uændret i forhold til, hvis den private gæld var holdt 

ude af VO. 

Ligesom med den selvkontrollerende effekt er reglen om rentekorrektion også afhængig af, at 

kapitalafkastsatsen og forrentningen af den private gæld er sammenfaldende for at fungere korrekt, da 

kapitalafkastsatsen bruges til at beregne rentekorrektion med33. 

                                                           
33 Dette ændres dog i den nye lov, jf. afsnit 5.4. 
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3.8 Hæverækkefølgen 

Når den selvstændigt erhvervsdrivende foretager overførsler af værdier fra virksomhedsøkonomien til 

privatøkonomien i VO, anses det skattemæssigt for at ske i en bestemt prioriteret rækkefølge. Denne 

rækkefølge står nærmere beskrevet i VSL § 5, men i praksis anvendes den udvidede hæverækkefølge som 

uddybes i SKATs juridiske vejledning34: 

1. Refusioner 

2. Medarbejdende ægtefælle 

3. Virksomhedsskat 

4. Hensættelser til senere faktisk hævning 

5. Årets kapitalafkast som ikke spares op 

6. Personlig indkomst 

7. Konto for opsparet overskud 

8. Beløb fra indskudskontoen 

9. Beløb ud over indestående på indskudskontoen 

Ad. 1 og 2) 

Punkt 1-4 er alle poster, der giver udtryk for beløb, som kan hæves skattefrit af den selvstændigt 

erhvervsdrivende. Refusioner omhandler driftsomkostninger, som den selvstændige har afholdt for 

private midler, og overførsler til medarbejdende ægtefælle er lønindkomst, som beskattes hos ægtefællen. 

Der tages kun hensyn til disse to poster i den udvidede hæverækkefølge, når de ikke er bogført på 

mellemregningskontoen35. 

Ad. 3) 

Virksomhedskat skal ikke beskattes, da den selvstændigt erhvervsdrivende netop hæver dette beløb til at 

betale virksomhedens skat af den del af overskuddet, der ikke hæves. 

Ad. 4) 

Hensættelse til senere hævning er et allerede beskattet beløb som følge af VOs systematik, hvorfor det 

ikke skal udsættes for beskatning igen. Posten kan fremkomme på to måder: 

                                                           
34 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.5.2.7.3 
35 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.5.2.7.3 
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 Ved at der i årets løb ikke er foretaget nok hævninger. 

 Ved at indkomstoptimere op til grænsen for topskat. 

I tilfælde af at der i årets løb ikke hæves nok i VO til betaling af virksomhedsskatten af det beløb, der 

opspares i året, skal der tvungent hensættes et beløb til at dække den skyldige skat. Dette vil kun kunne 

ske i tilfælde af, at den selvstændigt erhvervsdrivende i årets løb ikke har hævet mere, end hvad der svarer 

til virksomhedsskatten af årets skattepligtige overskud. 

Hensættelsen kan også fremkomme frivilligt, i tilfælde af at den selvstændigt erhvervsdrivendes 

hævninger samlet set ikke overstiger bundfradraget for topskat. I disse tilfælde er der mulighed for at 

hensætte et beløb til senere hævning, som beskattes i samme år, for på den måde at maksimere indkomsten 

op til topskattegrænsen. Dette vil blive belyst nærmere i afsnit 3.11.2. 

Det er vigtigt at pointere, at hensættelsen i begge tilfælde er en regnskabsteknisk post og ikke 

nødvendigvis en faktisk konto med et beløb stående på. Dog får posten indflydelse på den selvstændigt 

erhvervsdrivendes skattebetaling i det efterfølgende indkomstår. 

Ad. 5 og 6) 

Punkt 5 og 6 er de beløb, som den selvstændigt erhvervsdrivende hæver til sig selv og beløbene henføres 

til henholdsvis kapitalindkomsten og den personlige indkomst. 

Ad. 7) 

Er den samlede hævning dækket af punkt 1-6, skal et evt. tilbageværende overskud tilgå virksomhedens 

konto for opsparet overskud. Er den samlede hævning for året større end punkt 1-6, skal det resterende i 

hævning søges dækket på konto for opsparet overskud. 

Ad. 8 og 9) 

Er den samlede hævning for året større, end hvad konto for opsparet overskud kan rumme, skal det 

resterende beløb hæves på indskudskontoen. Beløb, der hæves på indskudskontoen, skal som tidligere 

nævnt ikke beskattes, jf. afsnit 3.3. Er der hævet ud over indeståendet på indskudskontoen, vil dette 

resultere i, at indskudskontoen bliver negativ, og der skal dermed beregnes rentekorrektion, medmindre 

kapitalafkastgrundlaget er positivt. 

Hæverækkefølgens formål er at sikre, at alle beløb, der ikke skal beskattes, bliver hævet først, og dernæst, 

at alle beløb, der er skattepligtige, bliver hævet forud for indeståendet på indskudskontoen. 
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3.9 Mellemregningskontoen 

Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at anvende en mellemregningskonto til at overføre 

værdier til virksomheden, som dermed ikke skal anses som indskud, samt hæve beløb skattefrit fra denne 

konto uden om den almindelige hæverækkefølge36. 

Mellemregningskontoen vil typisk blive anvendt i tilfælde af, at der er afholdt private udgifter for 

virksomheden, som så kan bogføres herpå som en skyldig omkostning for virksomheden, eller kan 

anvendes til beløb, der skal udbetales som løn til medarbejdende ægtefælle som omtalt i afsnit 3.8. 

Mellemregningskontoen må ikke blive negativ, da det i så fald er et udtryk for et privat lån i 

virksomheden, men som ikke udsættes for rentekorrektion, jf. afsnit 3.7. I stedet skal der, i tilfælde af at 

kontoen bliver negativ, foretages en tvungen hævning i hæverækkefølgen til udligning. Indestående på 

mellemregningskontoen fragår i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget37. 

3.10 Underskud 

Opstår der i et år underskud for den selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender VO, skal underskuddet 

som udgangspunkt søges dækket i tidligere års opsparede overskud38. Det sker ved at underskuddet 

modregnes i det opsparede overskud inklusiv virksomhedsskat. Her anvendes FIFO-princippet39, således 

at der først sker modregning i det ældste overskud og så fremdeles. Dette gøres for at tage hensyn til de 

historiske ændringer, som virksomhedsskatten har undergået. Den allerede betalte virksomhedsskat, der 

knytter sig til det overskud, der modregnes i, fradrages herefter i den selvstændigt erhvervsdrivendes 

slutskat for året. Hvis ikke den kan rummes i slutskatten, udbetales resten kontant40. 

Kan underskuddet ikke modregnes eller kun modregnes delvist i tidligere opsparede overskud, skal det 

resterende underskud modregnes uden for VO. Dette sker først i den selvstændigt erhvervsdrivendes 

positive nettokapitalindkomst, og kan det heller ikke rummes her, skal det modregnes i den personlige 

indkomst, selvom denne eventuelt bliver negativ som et resultat41. Det beløb, der samlet set bliver 

modregnet i både kapitalindkomsten og den personlige indkomst, skal også modregnes i den 

skattepligtige indkomst, da alle tre indkomstarter bliver opgjort hver for sig. Selvom den skattepligtige 

indkomst herefter bliver negativ, skal modregningen foretages fuldt ud42. 

                                                           
36 VSL § 4a, stk. 1 og 3 
37 VSL § 8, stk. 1 
38 VSL § 13, stk. 1 
39 First in first out, jf. VSL § 10 stk. 5 
40 VSL § 10, stk. 3 
41 VSL § 13, stk. 2 og 3 
42 VSL § 13, stk. 4 
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3.11 Overskudsdisponering 

Der blev i afsnittet om hæverækkefølgen redegjort for, hvorledes årets samlede hævning skal fordeles. I 

dette afsnit skal der ses på, hvordan den selvstændigt erhvervsdrivende beregner fordelingen af årets 

genererede overskud, således at den er i overensstemmelse med hæverækkefølgens systematik. Det 

forudsættes her, at der hverken er beløb, der skal refunderes, eller beløb, der skal udbetales til 

medarbejdende ægtefælle. 

Overskuddet i VO, med fradrag af renteudgifter, skal overordnet set fordeles i tre forskellige kategorier, 

hvor virksomhedsindkomsten yderligere skal opdeles i opsparet overskud og virksomhedsskat: 

1. Kapitalindkomst 

2. Personlig indkomst 

3. Virksomhedsindkomst 

3.1. Opsparet overskud 

3.2. Virksomhedsskat 

Årets samlede hævning skal fordeles i punkt 1, 2 og 3.2, og for at overskueliggøre denne proces kan den 

selvstændigt erhvervsdrivende anvende kassesystemet, som vist i figur 3.11.1. 

Årets hævning

Kapitalafkast

Resultat efter renter Personlig indkomst

Resterende overskud Virksomhedsskat

Virksomhedsindkomst

O psparet overskud

Kilde: Undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Figur 3.11.1 - Kassesystem til  overskudsdisponering

Kapitalafkastet beregnes som omtalt i afsnit 3.4 og er det første, der trækkes fra virksomhedens overskud. 

Dette efterlader et resterende overskud, som skal fordeles på henholdsvis personlig indkomst og 

virksomhedsindkomst. For at foretage denne fordeling er man først nødt til at se på forholdet mellem 
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årets resultat efter renter og årets hævning. Forskellen mellem disse to tal er den del af årets overskud, 

som ikke er hævet, og skal derfor tilgå kontoen for opsparet overskud. Da dette tal er et nettobeløb, kan 

man ved at tillægge det virksomhedsskatten komme frem til virksomhedsindkomsten og dernæst lægge 

virksomhedsskatten i den dertilhørende kasse. Den personlige indkomst kan nu findes ved at trække 

virksomhedsindkomsten fra det resterende overskud. 

På denne måde kan den selvstændigt erhvervsdrivende sikre sig, at årets samlede hævning bliver fordelt 

korrekt i hæverækkefølgen, og at beskatningen derved også bliver korrekt. Kasserne indeholdende 

kapitalafkastet, den personlige indkomst og virksomhedsskatten skal udgøre den samlede hævning. 

3.11.1 Minimum/maksimum hævning 

Da det resterende overskud skal fordeles på henholdsvis personlig indkomst og virksomhedsindkomst 

kan de to sidstnævnte ikke overstige det resterende overskud. Denne situation kan forekomme i to 

tilfælde: 

1. Årets hævninger kan ikke rumme de tvungne hævninger. 

2. Årets hævninger overstiger årets skattepligtige overskud. 

Systematikken i kassesystemet er, at des mindre der hæves, des mere skal der spares op i virksomheden. 

De tvungne hævninger skal dog kunne dækkes af hævningen, og i takt med at hævningen falder, stiger 

det beløb, der skal hæves til betaling af virksomhedsskat. Kan årets hævninger ikke dække de tvungne 

hævninger, skal der afsættes et beløb til senere hævning. 

Hvis årets hævninger, isoleret set, overstiger det skattepligtige overskud, er der hævet mere, end der er 

tjent, og der er derfor hævet for meget. Er dette tilfældet, skal der foretages en supplerende hævning fra 

en af nedenstående eller som en kombination: 

1. Hensat til senere hævning primo 

2. Konto for opsparet overskud 

3. Indskudskonto 

Hæves der så meget, at der er behov for at trække på indskudskontoen, risikerer den selvstændigt 

erhvervsdrivende, at indskudskontoen får en negativ saldo. Denne negative saldo rammes så af 

rentekorrektionsberegningen som omtalt i afsnit 3.7. 

3.11.2 Optimal hævning 

Har man i årets løb foretaget hævninger, der gør, at man ikke overskrider bundgrænsen for topskat, kan 

overskudsdisponeringen også benyttes til at optimere årets hævninger til at ligge lige under denne grænse. 
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For at illustrere dette kan der tages udgangspunkt i nedenstående eksempel, hvor en selvstændigt 

erhvervsdrivende har genereret et overskud på 1.000.000 kr. efter fradrag af renteudgifter. Der er 

derudover foretaget hævninger i årets løb for i alt 600.000 kr. 

Årets hævning
600.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
1.000.000 440.199

Resterende overskud Virksomhedsskat
970.000 129.801

Virksomhedsindkomst
529.801

O psparet overskud
400.000

Kilde: Undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet med egne tal.

Figur 3.11.2.1 - Kassesystem til  overskudsdisponering

Det ses i figur 3.11.2.1, at overskudsdisponeringen giver en personlig indkomst på 440.199 kr., men da 

bundgrænsen for topskat før arbejdsmarkedsbidrag er 449.100/0,92 = 488.152 kr., kan der med fordel 

hensættes et beløb til senere hævning for at udnytte indeværende års bundfradrag. Denne hensættelse vil 

være forskellen mellem hævningen og den optimale hævning, som kan udledes ud fra nedenstående 

formel: 

Optimal	hævning Overskud	efter	renter Overskud	efter	renter kapitalafkast
Bundfradrag

1
∙ 1

virksomhedsskat

100
 

Sættes tallene fra ovenstående eksempel ind i formlen, fås den optimale hævning: 

Optimal	hævning 1.000.000 1.000.000 30.000
449.100

1
∙ 1

24,5

100
636.205 

Der skal derfor hensættes 636.205 kr. – 600.000 kr. = 36.205 kr. til senere hævning for at bundfradraget 

udnyttes fuldt ud. 

Der er i formlen ikke taget hensyn til, hvis kapitalafkastet overstiger bundfradraget, for topskat for 

kapitalindkomst på 40.800 kr. Havde dette været tilfældet, skulle differencen herimellem være trukket fra 

bundfradraget på 449.100 kr., før beregningen kunne udføres. 
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 Utilsigtet anvendelse af VO 

Regeringen fremsatte den 11. juni 2014 lovforslag L200, som skulle sikre, at selvstændigt 

erhvervsdrivende, der anvender VO ikke benytter virksomhedens midler til at finansiere et privatforbrug. 

Den 9. september 2014 blev L200 vedtaget i folketinget som lov nr. 992 af 16/9/2014, og selv om loven 

træder i kraft den 15. september 2014, så får den reelt virkning allerede fra fremsættelsestidspunktet. 

Inden hovedpunkterne i L200 gennemgås, vil det være nødvendigt at gennemgå de situationer, som den 

nye lovændring skal dæmme op for. Dernæst vil selve lovindgrebet blive gennemgået i detaljer i kapitel 

5. Indeværende kapitel vil derfor fungere som en overskueliggørelse af baggrunden for den nye lov og de 

dispositioner, der har givet anledning til at gennemføre lovændringen. 

Grundlæggende er der to dispositioner, som lovændringen ønsker at gøre uinteressante: 

1. Indskud af privat gæld i VO. 

2. Sikkerhedsstillelse for gæld uden for VO med aktiver i VO. 

4.1 Indskud af privat gæld 

I og med at VO i sin behandling af renteudgifter ikke skelner mellem, hvad der stammer fra 

erhvervsmæssig gæld, og hvad der stammer fra privat gæld, har selvstændigt erhvervsdrivende kunnet 

opnå en skattemæssig fordel ved eksempelvis at indskyde deres private boliglån i forbindelse med opstart. 

Det har ført to skattemæssige fordele med sig: 

1. Højere fradragsværdi af renteudgifter på privat gæld. 

2. Mulighed for at afdrage på privat gæld med virksomhedens midler. 

Ad. 1) 

Renteudgifter kan privat kun fradrages i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien maksimalt kan antage 

ca. 33,6 %. Ligger lånet i VO, fradrages renteudgiften i virksomhedens overskud, hvorfor 

fradragsværdien kan komme helt op på ca. 55,3 %. 

Umiddelbart bliver skattefordelen udlignet af den selvkontrollerende effekt og reglerne om 

rentekorrektion som omtalt i afsnit 3.6-3.7 med undtagelse af de tilfælde, hvor kapitalafkastsatsen er 

lavere end forrentningen af den private gæld. 
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Hvis renten på den private gæld er højere, vil reduktionen i kapitalafkastet forholdsmæssigt ikke udligne 

fradraget i virksomhedens overskud, hvilket skaber en skattemæssig fordel. Effekten er illustreret i tabel 

4.1.1. 

Gæld privat Gæld i VO Forrentning
Erhvervsmæssig gæld 500.000kr           500.000kr         2%
Privat gæld 500.000kr           500.000kr         4%
Renteudgift (erhverv) 10.000kr             30.000kr           
Renteudgift (privat) 20.000kr             

Aktiver 2.000.000kr        2.000.000kr      
Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr.       1.000.000kr      2%
Overskud 1.000.000kr        1.000.000kr      

Kapitalafkast 30.000kr             20.000kr           

PI 960.000kr           950.000kr         
KI 10.000kr             20.000kr           
SI 970.000kr           970.000kr         

AM-bidrag 76.800kr             76.000kr           
Bundskat 61.006kr             61.060kr           
Kommuneskat 212.582kr           212.772kr         
Sundhedsbidrag 44.660kr             44.700kr           
Kirkeskat 7.146kr               7.152kr             
Topskat 65.115kr             63.735kr           
Personfradrag -15.592kr.           -15.592kr.         
Beskæftigelsesfradrag -7.400kr.             -7.400kr.           

Samlet skat 444.316kr           442.427kr         

Kilde: Egen illustration.
Anm.: For overskudsdisponeringer og beregninger henvises til bilag 4.

Tabel 4.1.1 - Øget rentefradrag for privat gæld i VO

 

I eksemplet er der valgt en rente på den private gæld, der ligger 2 % højere end kapitalafkastsatsen, hvilket 

ses giver en skattemæssig besparelse i den selvstændigt erhvervsdrivendes samlede skat på 1.889 kr.43 

Det ses, at det skyldes en forrykkelse fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten, hvilket skaber 

et mindre grundlag for arbejdsmarkedsbidrag og topskat. Besparelsen kan også tydeliggøres i 

nedenstående udtryk som forskellen mellem marginalskatten og summen af bundskat, kommuneskat, 

sundhedsbidrag og kirkeskat ganget med den del af renteudgiften på den private gæld, der overstiger 

forrentningen, som kapitalafkastsatsen giver: 

55,3% 6,83%	23,8% 4% 0,8% ∙ 4% 2% ∙ 500.000	kr. 1.889	kr. 

På samme måde bliver reglen om rentekorrektion ligeledes gjort ineffektiv, da denne også bliver beregnet 

på baggrund af kapitalafkastsatsen.  

                                                           
43 444.316 kr. – 442.427 kr. = 1.889 kr. 
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Ad. 2) 

Derudover har det også været muligt at foretage afdrag på den private gæld med opsparede midler i VO, 

med den betydning at man har kunnet nedbringe sin private gæld med midler beskattet med den 

midlertidige virksomhedsskat. På den måde har den selvstændigt erhvervsdrivende kunnet undlade at 

hæve, hvad der svarer til afdraget på gælden, og derved opnå en skattemæssig besparelse på forskellen 

mellem virksomhedsskatten og marginalskatten44. 

For at illustrere dette tages udgangspunkt i tabel 4.1.1, men hvor kapitalafkastsatsen er sammenfaldende 

med lånerenten på den private gæld. I eksemplet forudsættes det, at den selvstændigt erhvervsdrivende 

afdrager 50.000 kr. årligt på den private gæld, og at dette beløb ønskes opsparet i VO med henblik på at 

foretage dette afdrag. 

Gæld privat Gæld i VO Forrentning
Erhvervsmæssig gæld 500.000kr           500.000kr           2%
Privat gæld 500.000kr           500.000kr           2%
Renteudgift (erhverv) 10.000kr             20.000kr             
Renteudgift (privat) 10.000kr             

Aktiver 2.000.000kr        2.000.000kr        
Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr.        1.000.000kr        2%
Overskud 1.000.000kr        1.000.000kr        

Kapitalafkast 30.000kr             20.000kr             

Opsparet overskud -kr                       50.000kr             
PI 960.000kr           893.775kr           
KI 20.000kr             20.000kr             
SI 980.000kr           913.775kr           

AM-bidrag 76.800kr             71.502kr             
Bundskat 61.689kr             57.527kr             
Kommuneskat 214.962kr           200.461kr           
Sundhedsbidrag 45.160kr             42.114kr             
Kirkeskat 7.226kr               6.738kr               
Topskat 65.115kr             55.976kr             
Personfradrag -15.592kr.           -15.592kr.           
Beskæftigelsesfradrag -7.400kr.             -7.400kr.             
Virksomhedsskat 16.225kr             

Samlet skat 447.959kr           427.551kr           

Kilde: Egen illustration.
Anm.: For overskudsdisponeringer og beregninger henvises til bilag 5.

Tabel 4.1.2 - Afdrag på privat gæld i VO

 

I tabel 4.1.2 ses hvordan indkomstfordelingen ændres, således at den personlige indkomst falder med 

værdien af det opsparede overskud og den dertilhørende virksomhedsskat. Virksomhedsskatten tillægges 

derefter den samlede skat.  

                                                           
44 Forudsat at den selvstændigt erhvervsdrivende er topskattepligtig. 
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For at vurdere effekten af afdraget på den private gæld i VO er det også nødvendigt at foretage afdraget 

på den private gæld, i det tilfælde hvor gælden holdes ude af VO. Beregningen for dette er illustreret i 

tabel 4.1.3. 

PI 960.000kr           893.775kr          
 + Kapitalafkast 30.000kr             20.000kr            
 + Virksomhedsskat -kr                      16.225kr            
 - Samlet skat -447.959kr.         -427.551kr.        
Rådighedsbeløb efter skat 542.041kr.          502.449kr.          
 - Renteudgift  (privat gæld) -10.000kr.           -kr                      
 - Afdrag (privat gæld) -50.000kr.           -kr                      
Rådighedbeløb 482.041kr.          502.449kr          

Kilde: Egen illustration.

Tabel 4.1.3 - Rådighedsbeløb

 

Det ses, at effekten af dispositionen bevirker, at den selvstændigt erhvervsdrivende opnår en samlet 

skattemæssig besparelse på 20.408 kr.45 i forhold til, hvis gældsafviklingen fandt sted i privat regi. Det er 

værd at bemærke, at besparelsen svarer nøjagtigt til forskellen mellem virksomhedsskatten og 

marginalskatten, hvilket også var forventet. Dette kan også tydeliggøres ved at beregne skatten af det 

opsparede overskud inklusive virksomhedsskatten og derefter fradrage virksomhedsskatten heri: 

50.000	kr. 16.225	kr. ∙ 55,3% 16.225	kr. 20.408	kr. 

Ydermere kunne man forestille sig et scenarie, hvor den private gæld både er højere forrentet end 

kapitalafkastsatsen, og hvor der foretages afdrag på gælden i VO. Med udgangspunkt i tabel 4.1.1 og 

4.1.3 vil dette samlet set bringe besparelsen op på 22.297 kr.46 

4.2 Sikkerhedsstillelse for gæld 

Indtil nu har det også været muligt at lade virksomhedens aktiver stå til sikkerhed for lån optaget i 

privatsfæren. På denne måde har den selvstændigt erhvervsdrivende kunnet slippe for at foretage 

hævninger til at finansiere et privatforbrug og har derved indirekte sikret sig brugsretten af det 

virksomhedsbeskattede opsparede overskud. I tabel 4.2.1 er denne disposition anskueliggjort. 

                                                           
45 502.449 kr. – 482.041 kr. = 20.408 kr. 
46 1.889 kr. + 20.408 kr. = 22.297 kr. 
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Ingen sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse Forrentning
Erhvervsmæssig gæld 500.000kr                                 500.000kr                      2%
Sikkerhedsstillelse 747.450kr                      
Renteudgift  (erhverv) 10.000kr                                   10.000kr                        

Aktiver 2.000.000kr                              2.000.000kr                   
Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr.                              1.500.000kr                   2%
Overskud 1.000.000kr                              1.000.000kr                   

Kapitalafkast 30.000kr                                   -kr                                  

Opsparet overskud 747.450kr                      
PI 960.000kr                                 -kr                                  
KI 30.000kr                                   -kr                                  
SI 990.000kr                                 -kr                                  

AM-bidrag 76.800kr                                   -kr                                  
Bundskat 62.372kr                                   -kr                                  
Kommuneskat 217.342kr                                 -kr                                  
Sundhedsbidrag 45.660kr                                   -kr                                  
Kirkeskat 7.306kr                                     -kr                                  
Topskat 65.115kr                                   -kr                                  
Personfradrag -15.592kr.                                  -kr                                  
Beskæftigelsesfradrag -7.400kr.                                    -kr                                  
Virksomhedsskat 242.550kr                      

Samlet skat 451.602kr                                 242.550kr                      

Kilde: Egen illustration.

Tabel 4.2.1 - Sikkerhedsstil le lse  for privat gæld med aktiver i VO

Anm.: Et aktiv i VO er stillet  t il sikkerhed for en privat kassekredit , hvor trækningsretten på 747.450 kr. 
er udnyttet  fuldt ud. Af fremstillingsmæssige årsager er der valgt en kassekredit  med en trækningsret 
svarende til årets opsparede overskud. For overskudsdisponeringer og beregninger henvises til bilag 6.  

I eksemplet åbnes en privat kassekredit uden for VO med en trækningsret på 747.450 kr., som stilles til 

sikkerhed for VOs opsparede overskud. Trækningsretten vælges udnyttet fuldt ud i indkomståret. Det 

vælges derfor at opspare hele virksomhedens overskud, hvilket derfor kun udløser en virksomhedsskat 

på 242.550 kr., som svarer til årets hævning. På den måde har den selvstændigt erhvervsdrivende kunnet 

finansiere et helt års hævninger ved i princippet kun at betale virksomhedsskat af overskuddet i 

virksomheden. Dette resulterer samlet set i en skattemæssig besparelse på 209.052 kr.47 

4.3 Opsummering 

Indskud af privat gæld i VO har i de tilfælde, hvor forrentningen af den private gæld er større end 

kapitalafkastsatsen, haft den effekt, at den selvstændigt erhvervsdrivende har opnået et større 

rentefradrag, end hvis gælden var placeret i privatøkonomien. Dette til trods for de indbyggede 

værnsmekanismer i VO i form af den selvkontrollerende effekt og rentekorrektion, da fundamentet her 

har været kapitalafkastsatsen. 

                                                           
47 451.602 – 242.550 kr. = 209.052 kr. 
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Den selvstændigt erhvervsdrivende har dog kunnet opnå endnu større skattemæssige besparelser i forhold 

til, at det har været muligt at afdrage på den private gæld i VO. Dette har bevirket, at selve afdraget på 

gælden kun er blevet beskattet med virksomhedsskat. 

Dispositionen omhandlende sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i VO har potentielt medført 

de største skattemæssige besparelser, da det i princippet har været muligt at finansiere et helt års 

privatforbrug uden at foretage andre hævninger end til betaling af virksomhedsskatten af årets opsparede 

overskud. 

I begge dispositioner har det således været målet at omgå hæverækkefølgen og på den måde få 

virksomhedens midlertidigt beskattede overskud gjort disponibelt til privatøkonomiske formål. Det er 

dog væsentligt at tilføje, at den eneste reelle privatøkonomiske fordel ligger i den øgede fradragsværdi på 

den private gæld. Med hensyn til at foretage afdrag på gælden med virksomhedens midler eller stille 

sikkerhed for privat gæld med virksomhedens aktiver, medfører det reelt kun en udskydelse af skatten på 

virksomhedens overskud. Skatten udskydes enten til det indkomstår, hvor årets hævninger ikke kan 

rummes i virksomhedens skattepligtige overskud, og et træk på konto for opsparet overskud bliver 

nødvendigt, eller til det indkomstår hvor den selvstændigt erhvervsdrivende udtræder af VO. 

Man kan derfor sige, at selvom den selvstændigt erhvervsdrivende opnår en skattemæssig besparelse her 

og nu, så vil besparelsen dog være tidsmæssigt betinget, og det opsparede overskud vil blive beskattet 

endeligt på et tidspunkt i fremtiden. Dette gælder dog ikke i tilfælde af konkurs, hvorfor den midlertidigt 

betalte skat i dette tilfælde bliver den endelige, eller ved succession hvor beskatningen udskydes 

yderligere48. Afhandlingen vil ikke beskæftige sig yderligere med konkurs eller succession, da det ligger 

uden for det afgrænsede område, jf. afsnit 2.2. Dog kunne det danne grundlag for videre arbejde. 

                                                           
48 VSL § 15b, stk. 2 og Den Juridiske Vejledning 2015-1 – C.C.5.2.13.8 – Succession 
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 Lov nr. 992 af 16/9/2014 – Nye regler i VO 

I indeværende kapitel skal der ses nærmere på den vedtagne lov og de ændringer, som den fører med sig. 

Overordnet er der forsøgt en opbygning ud fra de hovedpunkter i loven, som bliver ændret. Der er dog 

enkelte regler, der involverer flere hovedpunkter samtidig, hvorfor de er blevet tildelt selvstændige afsnit. 

5.1 Negativ indskudskonto 

VSL § 11 beskriver som omtalt i afsnit 3.7 de situationer, hvor der skal beregnes rentekorrektion, og hvor 

stk. 1 beskriver den situation, hvor indskudskontoen er negativ. 

I den nye lovs § 1, nr. 6 er der indsat en supplerende bestemmelse i VSL § 11, stk. 4 med følgende ordlyd: 

”Er betingelserne i stk. 1, 1. pkt., opfyldte, kan der ikke foretages foreløbig 

beskatning efter § 10, stk. 2.” 

Dette betyder, at den selvstændigt erhvervsdrivende fremover vil opleve en begrænsning i muligheden 

for at opspare en del af sit overskud i VO, såfremt indskudskontoen er negativ primo eller ultimo året. 

Dette skyldes, at en negativ indskudskonto kan være et udtryk for, at der er medtaget private gældsposter 

i VO, hvilket man fra lovgivers side vil forsøge at gøre uattraktivt. Man vil således fremover, i tilfælde 

af at indskudskontoen er negativ primo eller ultimo året, være tvunget til at lade sig beskatte af hele det 

skattepligtige overskud genereret i indkomståret uden mulighed for at lade en del af overskuddet blive 

underlagt foreløbig beskatning efter VSL § 10, stk. 2. 

I den nye lovs § 3, stk. 4 står der endvidere, at § 1, nr. 6 kun finder anvendelse på indkomst erhvervet fra 

og med den 11. juni 2014. Den nye bestemmelse påvirker således ikke et opsparet overskud fra før denne 

skæringsdato, men udelukkende muligheden for, såfremt man er omfattet af VSL § 11, stk. 4, at spare 

fremtidige overskud op. Saldoen på konto for opsparet overskud primo 2014 påvirkes derfor ikke, hvis 

indskudskontoen i 2014 enten primo eller ultimo er negativ. Denne saldo vil derfor fortsat kun kunne 

påvirkes af foretagne hævninger. 

5.1.1 Ikke hævet overskud 

Da det ikke længere skal være muligt at spare en del af eller hele årets ikke hævede overskud op i VO til 

den foreløbige virksomhedsskat efter VSL § 10, stk. 2, såfremt indskudskontoen er negativ primo eller 

ultimo indkomståret, betyder det også, at der vil være konsekvenser forbundet med ikke at foretage 

tilstrækkeligt store hævninger i løbet af året til, at der ikke kan efterlades noget til opsparing. 
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I bemærkningerne til det oprindelige lovforslag står der i tilknytning til VSL § 11, stk. 4, at såfremt en 

del af årets skattepligtige overskud ikke overføres til den selvstændigt erhvervsdrivende efter VSL § 10, 

stk. 1 inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse, vil dette blive anset for et indskud i 

virksomheden. 

Følges dette betyder det, at uanset om årets overskud hæves eller ej, så vil det blive anset for hævet og 

beskattet derefter, mens den del af overskuddet, der ikke faktisk hæves, derudover vil blive anset for et 

indskud på indskudskontoen. Efter VSL § 10, stk. 1 skal der altså foretages en faktisk hævning af beløbet, 

for at et indskud kan afværges. Dette forekommer at være forkert, idet hovereglen i den nyindsatte VSL 

§ 11, stk. 4 kun anfører, at et overskud ikke kan undergives foreløbig beskatning.  

For at underbygge denne antagelse har SKAT desuden anført, at overførslen kan ske som en hensættelse 

til senere hævning, så længe at de bogføringstekniske posteringer foretages inden fristen for indgivelse 

af selvangivelse49. Det vil sige, at så længe bogføringen foretages, således at hele det skattepligtige 

overskud falder til endelig beskatning, så må dette anses for at være tilstrækkeligt for ikke at skulle 

tvangsindskyde ikke hævede beløb på indskudskontoen. 

Uanset de ændrede bestemmelser vil det stadig være muligt at spare virksomhedens ikke hævede 

overskud op i VO, hvis den numeriske værdi af den negative indskudskonto med tillæg af værdien af en 

sikkerhedsstillelse for gæld uden for VO ikke overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr. Da 

bagatelgrænsen skal ses i forhold til både en negativ indskudskonto og en eventuel sikkerhedsstillelse vil 

begrebet først blive behandlet i afsnit 5.3. 

5.1.2 Årsag til negativ indskudskonto 

Indskudskontoen kan også blive negativ af andre årsager end ved indskud af privat gæld i VO, 

eksempelvis ved at årets samlede hævninger overstiger årets skattepligtige overskud. Det fremgår af 

forarbejderne til ændringsloven, at sådanne situationer også vil være omfattet af ændringslovens § 1, nr. 

650. 

Systematikken i VO gør, at alle erhvervsmæssige virksomheder, som den selvstændigt erhvervsdrivende 

driver, skal behandles som en og samme virksomhed, når VO anvendes51. Udlejning af en ejendom 

betegnes som hovedregel som selvstændig erhvervsvirksomhed, når ejendommen ikke bebos af den 

selvstændige selv52. Når udlejning af en ejendom, som den selvstændigt erhvervsdrivende tidligere har 

beboet, påbegyndes, skal ejendommen derfor indskydes som et erhvervsmæssigt aktiv. Det er valgfrit, 

                                                           
49 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.5.2.7.1 – Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.  
50 Svar på spørgsmål 22 og 23 til skatteministeren. 
51 VSL § 2, stk. 3. 
52 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.1.1.1 – Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed 
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om en evt. gæld i ejendommen skal følge med aktivet eller holdes uden for VO, dog skal værdien af 

gælden anses for en selvstændig hævning, såfremt den også indskydes53. 

Finansrådet har i den forbindelse fremlagt et eksempel hvor en selvstændigt erhvervsdrivende påbegynder 

udlejning af en tidligere privat benyttet bolig54. Har en ejendom tjent til bolig for den selvstændigt 

erhvervsdrivende inden udlejning, vil boligen være omfattet af parcelhusreglen55, og en eventuel gevinst 

ved et efterfølgende salg vil derfor også være skattefri.  

Problematikken er illustreret i tabel 5.1.2.1, hvor en ejendom udlejes i to år og derefter sælges med en 

gevinst på 300.000 kr. Det forudsættes endvidere, at gælden i ejendommen holdes uden for VO, og hele 

salgssummen af ejendommen efterfølgende overføres til privatøkonomien. 

Indskudskonto primo 100.000kr.                1.100.000kr.             Indskudskonto primo
Indskud ejendom 1.000.000kr.             -1.300.000kr.            Hævning af salgssum

Indskudskonto ultimo 1.100.000kr.             -200.000kr.               Indskudskonto ultimo

Kilde: Egen illustration med inspiration i Finansrådets eksempel i høringssvarene.

Tabel 5.1.2.1 - Negativ indskudskonto ved værdistigning af privat bolig

2010 2012

 

Efter et aktiv er indskudt på indskudskontoen, fastfryses værdien og ændres således ikke i tilfælde af, at 

aktivet stiger i værdi. Sælges ejendommen på et tidspunkt med gevinst i forhold til indskudsværdien, 

hvorefter hele salgssummen hæves, får det derfor den betydning, at indskudskontoen bliver negativ, på 

trods af at alle aktiver og passiver i VO har været erhvervsmæssige. 

Skatteministeren bekræfter i høringsskemaet til lovforslaget, at denne problematik kan opstå, men ser 

ingen grund til at der skal foretages dispensation i sådanne tilfælde, da det vil være svært at afgøre, 

hvorvidt den negative indskudskonto skyldes privat gæld eller ej56. Der vil således kunne komme til at 

ske begrænsning i den selvstændigt erhvervsdrivendes fremtidige opsparingsmuligheder, selvom 

gældende regler gennemgående er overholdt, og at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har opnået 

nogle uretmæssige privatøkonomiske fordele. 

Ud fra ovenstående eksempel fremgår det altså, at årsagen til den negative saldo på indskudskontoen 

således i udgangspunktet er underordnet, selvom formålet med opsparingsbegrænsningen kun er at straffe 

selvstændigt erhvervsdrivende, der lægger privat gæld ind i VO. 

 

                                                           
53 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.5.2.5.5 – Årlige reguleringer af indskudskontoen 
54 L 200, bilag 3, høringssvar side 16. 
55 EABL § 8, stk. 1. 
56 L 200, bilag 3, høringsskema side 25 
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5.1.3 Indkomstopgørelse 

I og med at den nye bestemmelse i VSL § 11, stk. 4 allerede får virkning for indkomst erhvervet fra og 

med den 11. juni 2014, betyder det, at der vil skulle ske en forskelsbehandling af indkomst erhvervet på 

hver side af denne skæringsdato, jf. den nye lovs § 3, stk. 7. Det fremgår endvidere, at udgifter, der ikke 

kan periodiseres på denne måde, skal fordeles forholdsmæssigt på perioderne, og at den skattepligtige 

også kan vælge at fordele virksomhedens skattepligtige overskud forholdsmæssigt. 

Den nye lov dikterer således ikke, hvorvidt man skal vælge den ene eller den anden løsning, men åbner 

op for at den selvstændigt erhvervsdrivende selv kan træffe et valg herom. Hvorvidt en forholdsmæssig 

fordeling eller en delindkomstopgørelse vil være mest fordelagtig vil komme an på en konkret vurdering. 

Er størstedelen af virksomhedens skattepligtige overskud eksempelvis genereret før skæringsdatoen, ville 

man sandsynligvis vælge en delindkomstopgørelse for at sikre sig muligheden for at opspare en så stor 

del af det ikke hævede overskud som muligt. Omvendt ville det nok bedst kunne svare sig at vælge en 

forholdsmæssig fordeling, hvis overskuddet hovedsageligt er genereret efter skæringsdatoen. Er 

overskuddet jævnt fordelt over året, vil der ikke være nogen forskel i de to opgørelser, dog vil den 

forholdsmæssige fordeling af overskud nok være den mindst omstændige at benytte, da det ikke vil skulle 

dokumenteres, at indtægter og udgifter kan henføres til en bestemt periode. 

Skatteministeren anfører i høringsskemaet, at der er stadig vil være tale om én indkomstopgørelse og én 

overskudsdisponering for indkomståret57. Det må således være tanken, at der ud fra den forholdsmæssige 

opgørelse skal beregnes et fordelingstal, der kan anvendes på det opsparede overskud, der kan beregnes 

under normale omstændigheder. Fordelingstallet bliver antallet af dage fra og med den 1. januar 2014 til 

og med den 10. juni 2014 divideret med årets samlede antal dage. Ved en delindkomstopgørelse skal der 

ikke beregnes noget fordelingstal, da selve fordelingen bliver foretaget ud fra en vurdering af, hvornår 

indkomsten er tjent, og hvornår udgiften har fundet sted. 

Da reglerne om negativ indskudskonto kun begrænser den selvstændigt erhvervsdrivendes mulighed for 

at spare op i VO, giver det kun mening at overveje fordele og ulemper ved de to indkomstopgørelser, 

såfremt årets samlede hævninger efterlader et beløb til opsparing. Det vil således kun være i tilfælde af, 

at indskudskontoen er negativ primo 2014, at en delindkomstopgørelse eller forholdsmæssig fordeling 

kan give mening, da en større negativ saldo på indskudskontoen ultimo året er synonymt med, at der er 

foretaget hævninger, der overstiger årets overskud. 

 

                                                           
57 L 200, bilag 3, høringsskema side 22 
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5.2 Sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for gæld uden for VO 

I VSL § 10 er der indsat yderligere bestemmelser som stk. 6-9, omhandlende de tilfælde hvor der stilles 

sikkerhed for gæld uden for VO med aktiver i VO58. Stk. 6 er hovedreglen, og stk. 7-9 er 

undtagelsesbestemmelser.  

Hovedreglen er, at såfremt der stilles sikkerhed for gæld uden for VO med aktiver, der indgår i VO, anses 

det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den 

selvstændigt erhvervsdrivende. Hovedreglen gælder for sikkerhedsstillelse, der er foretaget fra og med 

den 11. juni 201459. 

Der er som omtalt indsat tre undtagelser til hovedreglen. Disse træder i kraft, såfremt: 

1. Sikkerhedsstillelsen sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

2. Der stilles sikkerhed for gæld i den private del af en blandet benyttet ejendom, når gælden ikke 

overstiger ejendomsværdien eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der 

er privat bolig. 

3. Sikkerhedsstillelsen erstatter en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014 og 

beløbsmæssigt ikke overstiger denne. Værdien af den eksisterende sikkerhedsstillelse opgøres på 

samme måde som i hovedreglen. 

I det følgende vil selve hovedreglen blive gennemgået først, hvorefter der vil blive set nærmere på de tre 

undtagelsesbestemmelser i ovenstående rækkefølge. 

5.2.1 Hovedreglen 

5.2.1.1 Sidestilling af VO med A/S og ApS 

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender VO, stiller aktiver i VO til sikkerhed for gæld uden 

for VO, skal den selvstændigt erhvervsdrivende anses for at have overført værdier fra VO til 

privatøkonomien svarende til den laveste værdi af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens 

størrelse60. 

Det er tanken fra lovgivers side, at reglen skal ses i forhold til de regler, der gælder for aktie- og 

anpartsselskaber i LL § 16 E, omhandlende lån og sikkerhedsstillelser ydet mellem et selskab og dets 

interesseforbundne parter61. I denne paragraf er det anført, at et sådan lån skal behandles som en hævning 

                                                           
58 Lov nr. 992 af 16/9/2014, § 1, nr. 2 
59 Lov nr. 992 af 16/9/2014, § 3, stk. 3 
60 VSL § 10, stk. 6 
61 Lovforslag L200 som fremsat 
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uden tilbagebetalingspligt. Dette begreb er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, hvor der står, at 

en disposition omfattet af denne regel skal behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til 

personen og skattemæssigt skal behandles som løn eller udbytte. Sikkerhedsstillelser er ligeledes omfattet 

af paragraffen62. 

Hvor LL § 16 E kun rammer sikkerhedsstillelser ydet til fysiske personer omfattet af LL § 2, kan det ud 

fra lovteksten i den nye lov konkluderes, at pendanten i VSL § 10, stk. 6 favner noget bredere: 

”Stilles aktiver der indgår i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke 

indgår i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi 

eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige jf. dog stk. 7-9. 

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

Her fremgår det, at det er tilstrækkeligt, at den gæld, der stilles sikkerhed for, blot skal befinde sig uden 

for VO. Om ejeren af gælden er den selvstændigt erhvervsdrivende selv, en fysisk personer, et selskab 

eller om disse i øvrigt kan anses for at være interesseforbundne parter til den selvstændigt 

erhvervsdrivende spiller derfor ingen rolle her. Umiddelbart synes der i den nye paragraf ikke at være 

tale om en sidestilling af VO med selskaber, men nærmere en skærpelse. 

5.2.1.2 Definition af sikkerhedsstillelse 

For at afgøre hvorvidt hovedreglen i stk. 6 finder anvendelse, er det nødvendigt at præcisere begrebet 

sikkerhedsstillelse.  

Begrebet har også været under debat i forbindelse med spørgsmålene til lovforslaget, da det blev fremsat. 

I bilag 3 til udvalgsbehandlingen har skatteministeren taget stilling til dette, hvor han præciserer, at der 

som udgangspunkt skal være foretaget en særskilt sikringsakt, f.eks. i form af tinglysning, før det kan 

antages, at der er stillet sikkerhed for gæld uden for VO med aktiver i VO. Han uddyber dog, at det må 

komme an på en konkret vurdering, og at bankers almindelige modregningsadgang kan være i risikozonen 

for at være omfattet af ændringsloven, såfremt det vurderes, at der er en reel sammenhæng mellem den 

selvstændigt erhvervsdrivendes aktiver i VO og lånudstedelsen fra pengeinstituttet. 

Dette er symptomatisk for en række af de svar, skatteministeren har givet i forbindelse med, hvornår et 

aktiv i VO kan anses for at være stillet til sikkerhed. Hvis det vurderes, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende ikke ville have kunnet optage det pågældende lån uden aktiverne i VO, vil der højst 

                                                           
62 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.B.3.5.3.3 - Aktionærlån 
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sandsynligt være stillet sikkerhed med VOs aktiver, og man vil derfor blive omfattet af ændringsloven og 

skulle beskattes af den opgjorte sikkerhedsstillelse. 

5.2.1.3 Skattemæssig behandling af sikkerhedsstillelse 

5.2.1.3.1 Før den 11. juni 2014 (udfasningsregel) 

Vurderes det, at den selvstændigt erhvervsdrivende har stillet aktiver i VO til sikkerhed for gæld uden for 

VO, og eksisterede den pågældende sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014, vil sikkerhedsstillelsen ikke 

blive omfattet af hovedreglen i VSL § 10, stk. 6, da hovedreglen, som omtalt tidligere, kun har virkning 

for sikkerhedsstillelser foretaget fra og med den 11. juni 2014. 

Af ændringslovens § 3, stk. 5 præciseres det, at en sikkerhedsstillelse, der forelå den 10. juni 2014, og 

som ikke afviklet senest den 31. december 2017, vil have betydning for den selvstændigt 

erhvervsdrivendes fremtidige opsparingsmuligheder i VO samt det eventuelle opsparede overskud, der 

måtte være beskattet midlertidigt og ikke er hævet63. 

Er sikkerhedsstillelsen ikke afviklet inden udgangen af perioden, får det den konsekvens, at der sker en 

begrænsning i opsparingsmuligheden af overskud, der er genereret fra og med den 1. januar 2018. 

Derudover vil et opsparet overskud, der er genereret fra den 11. juni 2014 til den 31. december 2017 og 

ikke er hævet, skulle beskattes som en hævning i hæverækkefølgen den 1. januar 2018. Udfases 

sikkerhedsstillelsen effektivt efterfølgende, får det den betydning, at der igen kan ske opsparing fra og 

med det tidspunkt, hvor sikkerhedsstillelsen ophører64. Dette vil derfor betyde, at der i tilfælde af at 

sikkerhedsstillelsen ikke er udfaset senest den 31. december 2017 vil skulle foretages en 

delindkomstopgørelse eller en forholdsmæssig fordeling på samme måde som beskrevet i afsnit 5.1.3. 

Dette fremgår ikke klart af, hverken lovforslaget eller lovteksten i den vedtagne lov men er antydet i 

betænkningen65. 

Det skal pointeres, at der er tale om en udfasningsregel, der kun er gældende for sikkerhedsstillelser, der 

eksisterede den 10. juni 2014 eller tidligere. Er sikkerhedsstillelsen trådt i kraft den 11. juni 2014 eller 

senere, omfattes den i stedet af hovedreglen i VSL § 10, stk. 6 og udløser derfor ikke begrænsning i den 

selvstændigt erhvervsdrivendes fremtidige opsparingsmuligheder. Dette behandles i afsnit 5.2.1.3.2. 

                                                           
63 Lov nr. 992 af 16/9/2014, § 3, stk. 5 
64 L 200, bilag 3, høringsskema side 41-42 
65 Betænkningens bemærkninger til nr. 9 
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5.2.1.3.2 Fra og med den 11. juni 2014 

5.2.1.3.2.1 Opgørelse af værdien af sikkerhedsstillelsen 

Stilles der sikkerhed for gæld uden for VO med aktiver i VO fra og med den 11. juni 2014, vil 

sikkerhedsstillelsen være omfattet af hovedreglen i VSL § 10, stk. 6. Opgørelsen af sikkerhedsstillelsen 

sker ved, at det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse skal anses 

for overført til den skattepligtige. Sikkerhedsstillelsens størrelse er synonym med aktivernes værdi. I tabel 

5.2.1.3.2.1.1 er opgørelsen af beløbet illustreret. 

Eksempel 1 Eksempel 2
Gældens kursværdi 1.000.000kr.       2.000.000kr.       
Sikkerhedsstillelsens størrelse 2.000.000kr.       1.000.000kr.       

Beløb der anses for overført 1.000.000kr.       1.000.000kr.       

Kilde: Egen illustration.

Tabel 5.2.1.3.2.1.1 - Beløb der anses for overført

 

5.2.1.3.2.2 Beskatning af sikkerhedsstillelse 

Er en sikkerhedsstillelse opstået efter den 10. juni 2014, skal et beløb svarende til den opgjorte værdi af 

sikkerhedsstillelsen eller gælden anses for overført til den skattepligtige. I det oprindelige lovforslag blev 

der lagt op til, at denne overførsel skulle ske som en hævning i hæverækkefølgen dvs. som en 

tvangshævning af en del af det genererede overskud svarende til den opgjorte værdi af 

sikkerhedsstillelsen. Dette blev imidlertid ændret i ændringsforslaget i bilag 8, hvori det blev præciseret, 

at overførslen skulle ske som en hævning uden om den almindelige hæverækkefølge, og at det opgjorte 

beløb tillægges både virksomhedens overskud og årets hævning66. Denne tolkning fremgår dog ikke af 

den endelige lovtekst. I tabel 5.2.1.3.2.2.1 er disse to behandlinger af sikkerhedsstillelse illustreret og 

sammenholdt med reglerne før lovvedtagelsen. 

Efter gamle regler
Hævning i hæverækkefølgen Hævning uden om hæverækkefølgen

Overskud 1.000.000kr                           1.000.000kr                                      1.000.000kr        
Årets hævning 600.000kr                              600.000kr                                         600.000kr           
Sikkerhedsstillelse 300.000kr                              300.000kr                                         300.000kr           

Nyt overskud 1.000.000kr                           1.300.000kr                                      1.000.000kr        
Ny Hævning 900.000kr.                              900.000kr                                         600.000kr           

Personlig indkomst 867.550kr                              770.199kr                                         470.199kr           
Opsparet overskud 100.000kr                              400.000kr                                         400.000kr           
Virksomhedsskat 32.450kr.                                129.801kr                                         129.801kr           

Kilde: Egen illustration.
Anm.: For overskudsdisponeringer henvises t il bilag 7.

Tabel 5.2.1.3.2.2.1 - Beskatning af sikkerhedsstil le lse

Efter nye regler

 

                                                           
66 L 200 bilag 8, ændringsforslag til 2. behandling 
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Ved at den opgjorte sikkerhedsstillelse også bliver tillagt virksomhedens overskud, ses det, at det 

overskud, der efterlades til opsparing, forbliver uændret i forhold til, hvis sikkerhedsstillelsen blev 

behandlet efter de gamle regler. Dog med den væsentlige forskel, at den personlige indkomst er forhøjet 

med værdien af den opgjorte sikkerhedsstillelse. 

I forhold til hvis sikkerhedsstillelsen blev behandlet som en almindelig hævning i hæverækkefølgen, 

betyder det reelt, at den selvstændigt erhvervsdrivende bliver beskattet af et beløb, der aldrig er tjent. Det 

fremgår af betænkningen, at der ikke må medgå kontante beløb, men at overførslen alene skal ske som 

bogholderimæssige posteringer. Følger der kontante beløb med, vil dette derudover blive betragtet som 

en selvstændig hævning, som beskattes i den almindelige hæverækkefølge67. 

Ses der på de eksempler, som var medtaget i det oprindelige lovforslag for at illustrere, hvorfor man 

ønskede dispositioner med sikkerhedsstillelse gjort uattraktive, kan det virke besynderligt, at man vælger, 

at behandlingen skal ske på denne måde. Hensigten var at gøre dispositionen uattraktiv, fordi den tillod 

den selvstændigt erhvervsdrivende at undlade en hævning, hvilket medførte en skattemæssig besparelse. 

Hvis den opgjorte sikkerhedsstillelse i stedet behandles som en almindelig hævning, skulle man 

umiddelbart mene, at problemet var løst i forhold til hovedproblemstillingen. Under udarbejdelsen af 

lovforslaget og efter vedtagelsen har der været rejst en del spørgsmål om den skattemæssige behandling 

af sikkerhedsstillelser, hvilket vil blive diskuteret videre i afsnit 6.3. 

Som nævnt i afsnit 5.2.1.3.1 vil sikkerhedsstillelser, der først stilles fra og med den 11. juni 2014, ikke 

blive omfattet af udfasningsreglen i den nye lovs § 3, stk. 5. Dette skyldes, at det ikke er meningen, at 

sikkerhedsstillelser skal have fremadrettede konsekvenser, efter det opgjorte beløb er blevet beskattet. 

Sikkerhedsstillelser omfattet af undtagelsesbestemmelserne i afsnit 5.2.2.1, 5.2.2.2 og 5.3 vil heller ikke 

være omfattet68. 

5.2.2 Undtagelser 

5.2.2.1 Sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Første undtagelse til hovedreglen i VSL § 10, stk. 6 er indsat i VSL § 10, stk. 7 og anfører, at hovedreglen 

ikke finder anvendelse, hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition. 

I spørgsmål 34 til lovforslag L200 har skatteministeren svaret på, hvad der menes med sædvanlig 

forretningsmæssig disposition. Skatteministeren fremlægger, at vurderingen af, om der er stillet sikkerhed 

for gæld uden for VO med aktiver i VO som et led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, vil bero 

                                                           
67 Betænkningens bemærkninger til nr. 2. 
68 Betænkningens bemærkninger til nr. 6. 
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på en vurdering af det konkrete tilfælde, hvor to testkriterier skal være opfyldt, for at sikkerhedsstillelsen 

kan undtages hovedreglen: 

1. Sikkerhedsstillelsen skal være af sekundær betydning. 

2. Sikkerhedsstillelsen skal være forretningsmæssigt begrundet. 

Ad. 1) 

Sikkerhedsstillelsen må ikke være det bærende element, men skal være en afledt konsekvens af en anden 

forretningsmæssig disposition mellem den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed og en tredjemand. 

Det betyder derfor, at en sikkerhedsstillelse godt kan undtages fra hovedreglen, såfremt den eksempelvis 

skal sikre, at en leverandør kan optage et lån i sit pengeinstitut, som er nødvendigt for at udføre en ordre 

for den selvstændigt erhvervsdrivende69. 

Ad. 2) 

Kan det godtages, at sikkerhedsstillelsen fremkommer fra en anden forretningsmæssig disposition, skal 

det derudover vurderes, hvorvidt dispositionen kan siges at være indgået på armlængdevilkår. Dvs. der 

skal være en proportionsmæssig sammenhæng mellem sikkerhedsstillelsens størrelse og modydelsens 

størrelse samt den risiko, som den selvstændigt erhvervsdrivende påtager sig.  

Med udgangspunkt i eksemplet fra punkt 1 skal der derfor foretages en vurdering af, hvorvidt den gæld, 

der bliver stillet sikkerhed for, også står mål med den ordre, der skal leveres.  

5.2.2.2 Blandet benyttede ejendomme 

Har en selvstændigt erhvervsdrivende en ejendom, som benyttes både erhvervsmæssigt og privat indgår 

den som udgangspunkt ikke i VO70 med følgende to undtagelser: 

1. Hvis ejendomsværdien er fordelt forholdsmæssigt på den del, der tjener erhvervsmæssige formål, 

og den del, der tjener til bolig, så indgår den erhvervsmæssige del i VO. 

2. Hvis ejendommen er omfattet af EVSL § 4, nr. 6-8, så indgår den del af ejendommen, som ikke 

tjener til bolig for ejerne. 

Der skal ikke dykkes dybere ned i definitionsspørgsmål af disse to undtagelser, dog er fællestrækkene for 

begge typer ejendomme, at der er sket en vurderingsfordeling af ejendommens samlede værdi på 

henholdsvis erhvervsmæssige og private formål. I og med at den erhvervsmæssige del af ovenstående 

blandet vurderede ejendomme skal indgå i VO, vil selvstændigt erhvervsdrivende anses for at have stillet 

                                                           
69 Betænkningens bemærkninger til nr. 2 og svar på spørgsmål 34 til skatteministeren. 
70 VSL § 1, stk. 3 
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sikkerhed for gæld uden for VO med aktiver i VO, da det ikke er muligt kun at lade en del af en ejendom 

indgå i VO. 

Derfor er der indsat en undtagelsesbestemmelse i VSL § 10, stk. 8, som skal sikre, at man ikke bliver 

ramt af hovedreglen i sådanne tilfælde. Undtagelsen medfører, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan 

stille en blandet benyttet ejendom til sikkerhed for gæld uden for VO, i det omfang at værdien af den del 

af den blandet benyttede ejendom, der tjener til bolig for den selvstændigt erhvervsdrivende, er større end 

værdien af gælden. 

Er den private gæld, der stilles sikkerhed for, eksempelvis større end værdien af den private bolig, vil 

forskellen mellem de to blive anset som en hævning efter hovedreglen i VSL § 10, stk. 6. 

Det foreskrives, at der i vurderingen af, om værdien af den optagede gæld overstiger værdien af den privat 

benyttede del af ejendommen, kan tages udgangspunkt i enten den offentlige ejendomsværdi med tillæg 

af eventuelle udgifter til forbedringer siden sidste vurdering eller den kontante anskaffelsessum for den 

privat benyttede del af ejendommen. Selve værdiansættelsen skal foretages på tidspunktet, hvor der gives 

pant i ejendommen. 

5.2.2.3 Ny sikkerhedsstillelse 

Såfremt der etableres en ny sikkerhedsstillelse fra og med den 11. juni 2014 og til og med den 31. 

december 2017, vil den selvstændigt erhvervsdrivende ikke blive omfattet af VSL § 10, stk. 6, hvis den 

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

ikke overstiger denne71. 

Bestemmelsen knytter sig således præcis til denne periode og vil fra den 1. januar 2018 ikke længere 

kunne finde anvendelse på nyetablerede sikkerhedsstillelser. Det fremgår desuden af bestemmelsen, at 

der skal være en sammenhæng mellem den nye sikkerhedsstillelse og den gamle sikkerhedsstillelse. Er 

dette ikke tilfældet, vil den nye sikkerhedsstillelse blive omfattet af hovedreglen i VSL § 10 stk. 6. Det 

må vurderes, at der i to tilfælde kan siges at være en sammenhæng mellem den nye og den gamle 

sikkerhedsstillelse. Enten ved at et nyt aktiv stilles til sikkerhed for den gamle gæld, eller ved at det gamle 

aktiv stilles til sikkerhed for en ny gæld.  

Den beløbsmæssige værdi af den sikkerhedsstillelse, der erstattes, opgøres den 10. juni 2014 og skal 

opgøres på samme måde som under hovedreglen – dvs. som den laveste værdi af enten gældens kursværdi 

eller sikkerhedsstillelsens størrelse72. Det er denne opgjorte værdi af den oprindelige sikkerhedsstillelse, 

der er styrende, og således bestemmer den maksimale værdi, den nye sikkerhedsstillelse kan antage. Af 

                                                           
71 VSL § 10, stk. 9 
72 VSL § 10, stk. 9, 2. pkt. 
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betænkningen fremgår det, at hensigten med denne undtagelsesbestemmelse er at smidiggøre afviklingen 

af eksisterende sikkerhedsstillelser, således at en selvstændigt erhvervsdrivende kan opnå bedre vilkår for 

afviklingen af den gæld, der er stillet sikkerhed for uden at blive ramt af de nye regelsæt73. 

Forudsætningen for at der kan stilles sikkerhed for en ny gæld med samme aktiv må således alene kunne 

være i forbindelse med lånomlægning. 

Eksempel 1 Eksempel 2
Aktiv til sikkerhed 10. juni 2014 1.000.000kr.          1.000.000kr.          
Kursværdi for gæld 10. juni 2014 800.000kr.             1.200.000kr.          
Opgjort  sikkerhedsstillelse 800.000kr.             1.000.000kr.          

Nyt aktiv t il sikkerhed 10. juni 2015 1.500.000kr.          1.500.000kr.          

Beskatning af sikkerhedsstillelse -kr.                     200.000kr.             

Kilde: Egen illustration.

Tabel 5.2.2.3.1 - Konsekvens ved konvertering af sikkerhedsstil le lse

 

I tabel 5.2.2.3.1 er systematikken illustreret i to eksempler, hvor der i begge eksempler er stillet sikkerhed 

den 10. juni 2014 for gæld uden for VO med et aktiv med en værdi på 1.000.000 kr. Et år efter stilles et 

nyt aktiv med en værdi på 1.500.000 kr. til sikkerhed for den samme gæld. Den nye opgjorte 

sikkerhedsstillelse opgøres på samme måde som den oprindelige sikkerhedsstillelse, men må maksimalt 

udgøre værdien af den oprindelige sikkerhedsstillelse. I eksempel 1 opgøres den nye sikkerhedsstillelse 

igen til 800.000 kr., hvilket ikke udløser beskatning, men i eksempel 2, hvor værdien af aktivet, der 

oprindeligt blev stillet til sikkerhed, var lavere end gældens kursværdi, får det den konsekvens, at den 

opgjorte sikkerhedsstillelse i 2015 får en højere værdi. Differencen mellem den oprindelige og den nye 

sikkerhedsstillelse beskattes derfor efter hovedreglen. Dispositionen i eksempel 2 får derfor den 

konsekvens, at der skal ske beskatning af en sikkerhedsstillelse svarende til en værdi på 200.000 kr. Dette 

til trods for at den selvstændigt erhvervsdrivende i princippet ikke er stillet anderledes end tidligere. 

Det fremgår af betænkningen, at den oprindelige sikkerhedsstillelse ikke kan erstattes af en ny og dermed 

blive omfattet af undtagelsesbestemmelsen, hvis den oprindelige sikkerhedsstillelse er sket den 11. juni 

2014 og herefter74. Er dette tilfældet, vil begge sikkerhedsstillelser blive omfattet af hovedreglen. 

5.3 Bagatelgrænse 

Der er for de nye regler med hensyn til negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse indsat en 

bagatelgrænse for, hvornår man vil være omfattet af reglerne75. Opfylder den selvstændigt 

                                                           
73 Betænkningens bemærkninger til nr. 2 
74 Betænkningens bemærkninger til nr. 2 
75 Lov nr. 992 af 16/9/2014, § 3, stk. 6 
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erhvervsdrivende nogle specifikke kriterier, finder de nye regler derfor ikke anvendelse. Bagatelgrænsen 

har følgende ordlyd: 

”Stk. 5 og 8 og § 1, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis den numeriske værdi af en 

negativ saldo på indskudskontoen såvel primo som ultimo indkomståret begge med 

tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr. 

Uanset 1. pkt. finder § 1, nr. 6, dog anvendelse fra og med det indkomstår, hvor en 

saldo på indskudskontoen bliver negativ eller en negativ saldo forøges. Ved 

opgørelsen af bagatelgrænsen efter 1. pkt. finder virksomhedsskattelovens § 10, stk. 

7 og 8, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, tilsvarende anvendelse. 

Sikkerhedsstillelse, jf. 1. pkt., opgøres som det laveste beløb af enten gældens 

kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni 2014. Uanset 1. pkt. finder 

§ 1, nr. 6, dog anvendelse, hvis en negativ saldo på indskudskontoen forøges som 

følge af stk. 8.” 

5.3.1 § 3, stk. 6, 1. pkt. 

Af første punktum fremgår det, at udfasningsreglen af sikkerhedsstillelsen, omgørelsesreglen af 

selvangivne oplysninger (behandles i afsnit 5.6) og begrænsningen i opsparingsmuligheden ikke finder 

anvendelse, såfremt den numeriske værdi af en negativ saldo på indskudskontoen henholdsvis primo og 

ultimo indkomståret, med tillæg af værdien af en sikkerhedsstillelse der eksisterede den 10. juni 2014, 

ikke overstiger 500.000 kr. 

Primo 2014 Ultimo 2014
Negativ indskudskonto -200.000kr.      -200.000kr.       
Sikkerhedsstillelse 200.000kr.        200.000kr.        
Numerisk værdi 400.000kr.        400.000kr.        

Kilde: Egen illustration.

Tabel 5.3.1.1 - O pgørelse  af bagatelgrænse

 

Af tabel 5.3.1.1 er opgørelsen af bagatelgrænsen illustreret. Her ses hvordan den numeriske værdi af den 

negative indskudskonto med tillæg af en sikkerhedsstillelse hverken primo eller ultimo indkomståret 2014 

overstiger beløbsgrænsen på 500.000 kr. I dette tilfælde har den selvstændigt erhvervsdrivende derfor 

fortsat mulighed for at spare op i VO i 2014 på trods af at indskudskontoen er negativ. 

Af første punktums ordlyd fremgår det, at det er den numeriske værdi af en negativ indskudskonto, der 

med tillæg af en sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014, ikke må overstige 500.000 kr. Er indskudskontoen 

således positiv både primo og ultimo indkomståret, må det forstås sådan, at bagatelgrænsen ikke finder 
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anvendelse76. I stedet vil en evt. sikkerhedsstillelse være omfattet af udfasningsreglen i § 3, stk. 5. Det 

gælder også, såfremt bagatelgrænsen er overskredet. 

5.3.1.1 Tidspunkt for opgørelse 

Som bagatelgrænsen er formuleret i sin nuværende form giver den anledning til at tro, at den skal gøres 

op hvert indkomstår med tillæg af en sikkerhedsstillelse, der forelå den 10. juni 2014, da der ikke er nogen 

nærmere afgrænsning i paragraffen end ”indkomståret”. Skatteministeren har dog i sit svar på spørgsmål 

256 klargjort, at bagatelgrænsen alene skal opgøres for indkomståret 201477.  

Det betyder derfor også, at bagatelgrænsen ikke er et udtryk for et økonomisk frirum, den selvstændigt 

erhvervsdrivende kan bevæge sig inden for hvert år, men en statisk punktopgørelse der opgøres én gang 

og afgør, om den selvstændigt erhvervsdrivende kan undgå at blive omfattet af de nye regler, såfremt VO 

var anvendt i indkomståret 201478. Bagatelgrænsen kan således hverken finde anvendelse nu eller 

fremover, såfremt den selvstændigt erhvervsdrivende i 2014 ikke ligger inden for beløbsgrænsen på 

500.000 kr. Beløbsgrænsen på 500.000 kr. er kun relevant i forbindelse med opgørelsen af bagatelgrænsen 

i 2014, jf. afsnit 5.3.2. 

5.3.2 § 3, stk. 6, 2. pkt. 

Af andet punktum fremgår en undtagelsesbestemmelse til første punktum, der foreskriver, at der alligevel 

vil ske begrænsning i opsparingsmuligheden efter ændringslovens § 1, nr. 6 fra og med det indkomstår, 

hvor en saldo på indskudskontoen bliver negativ, eller en negativ saldo forøges. Med hensyn til 

tekststykket ”bliver negativ” må dette knytte sig til den situation, hvor indskudskontoen er nul eller positiv 

primo 2014 og ultimo 2014 antager en negativ værdi. Var dette tekststykke ikke indsat, ville det have den 

betydning at den selvstændigt erhvervsdrivende i 2014 ville kunne udnytte bagatelgrænsen som en 

bundgrænse og indskyde gæld til at gøre en positiv indskudskonto negativ. 

Tekststykket ”negativ saldo forøges” knytter sig til den situation, hvor en i forvejen negativ 

indskudskonto gøres mere negativ ultimo 2014 eller i et hvilket som helst indkomstår efterfølgende. 

Det betyder derfor, at såfremt den selvstændigt erhvervsdrivende i udgangspunktet er omfattet af 

bagatelgrænsen, jf. afsnit 5.3.1, vil der alligevel ske begrænsning i opsparingsmuligheden, såfremt 

indskudskontoen ultimo eller primo efterfølgende antager en større negativ værdi, end den værdi der blev 

fastlagt ved sidste opgørelse af indskudskontoen. I tabel 5.3.2.1 er anlagt nogle eksempler til at belyse de 

tilfælde, hvor opsparingsbegrænsningen alligevel sætter ind. 

                                                           
76 Dette fremgår tillige klart af skatteministerens svar på spørgsmål 253. 
77 Alternativt indkomståret 2015, hvis dette er påbegyndt den 11. juni 2014 eller senere. 
78 Alternativt indkomståret 2015, hvis dette er påbegyndt den 11. juni 2014 eller senere. 
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Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3
Indskudskonto primo 2014 -kr.                                      -100.000kr.                            -100.000kr.                            
Indskudskonto ultimo 2014 -100.000kr.                             -150.000kr.                            -50.000kr.                              
Indskudskonto ultimo 2015 -kr.                                      -kr.                                     -100.000kr.                            
Konsekvens Opsparingsbegrænsning i 2014 Opsparingsbegrænsning i 2014 Opsparingsbegrænsning i 2015

Kilde: Egen illustration.

Tabel 5.3.2.1 - O psparingsbegrænsning 

I eksempel 1 og 2 kan bagatelgrænsen slet ikke gøres op, da indskudskontoen i eksempel 1 ultimo 2014 

bliver negativ og i eksempel 2 gøres mere negativ, end den var primo. I eksempel 3 kan bagatelgrænsen 

i udgangspunktet gøres op, da den negative værdi på indskudskontoen ultimo 2014 er reduceret i forhold 

til primo, hvilket sikrer opsparingsmuligheden i 2014. I 2015 gøres indskudskontoen ultimo mere negativ, 

end den var primo 2015, hvilket gør, at opsparingsmuligheden frafalder for overskud i 2015. Den opgjorte 

bagatelgrænse i 2014 fungerer således heller ikke som en bundgrænse, som den selvstændigt 

erhvervsdrivende kan bevæge sig frit inden for i efterfølgende år. 

Er opsparingsmuligheden bortfaldet, gælder det i alle tre ovenstående tilfælde, at indskudskontoen skal 

udlignes til 0 eller gøres positiv, før der igen kan spares overskud op for et givent indkomstår. Udlignes 

indskudskontoen til 0 i et af de tre eksempler ultimo 2016, vil der først kunne spares overskud op i VO i 

2017, såfremt indskudskontoen ultimo 2017 også er nul eller positiv. 

Er man omfattet af bagatelgrænsen kan indskudskontoen derfor kun påvirkes positivt, hvis man ønsker at 

bevare opsparingsmuligheden indtil indskudskontoen er udlignet til 0 eller gjort positiv. 

5.3.3 § 3, stk. 6, 3. pkt. 

Af tredje punktum fremgår det, at VSL § 10, stk. 7 og 8, som indsat ved denne lov og omtalt i afsnit 

5.2.2.1 og 5.2.2.279, også finder anvendelse. Da de to bestemmelser er undtagelsesbestemmelser, må det 

have den betydning, at sikkerhedsstillelser, der enten er stillet som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, eller hvor der er givet pant i blandede benyttede ejendomme, ikke skal medtages i opgørelsen 

af bagatelgrænsen. Det fremgår ligeledes af betænkningen, at sikkerhedsstillelser, der er omfattet af disse 

to undtagelsesbestemmelser, ikke indgår i opgørelsen af bagatelgrænsen80. 

Dette giver mening i forhold til, at de to bestemmelser netop undtager disse typer sikkerhedsstillelser fra 

at blive ramt af loven, og derfor skal de ikke have betydning for, hvorvidt der kan foretages opsparing i 

VO. Sikkerhedsstillelser omfattet af den sidste undtagelsesbestemmelse i VSL § 10, stk. 9 vil medgå i 

opgørelsen af bagatelgrænsen, da disse sikkerhedsstillelser ikke undtages fra selve loven, men kun 

                                                           
79 Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner og blandet benyttede ejendomme. 
80 Betænkningen til nr. 8. 
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undtages fra beskatning og derved opnår de samme status som andre sikkerhedsstillelser, der eksisterede 

den 10. juni 2014. 

5.3.4 § 3, stk. 6, 4. pkt. 

Af fjerde punktum fremgår det, at opgørelsen af sikkerhedsstillelser, der er omfattet af bagatelgrænsen, 

skal ske på samme måde som i resten af ændringsloven, dvs. som den laveste værdi af enten gældens 

kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. Tidspunktet for opgørelsen sker den 10. juni 2014. 

5.3.5 § 3, stk. 6, 5. pkt. 

Af femte punktum fremgår endnu en undtagelsesbestemmelse til første punktum, der foreskriver, at der 

alligevel skal ske begrænsning i opsparingsmuligheden, hvis en negativ saldo på indskudskontoen forøges 

som følgevirkning af en selvstændigt erhvervsdrivendes anvendelse af reglen i ændringslovens § 3, stk. 

8 angående omgørelse af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013. 

Det fremgår, at det kun er i de tilfælde, hvor indskudskontoens negative saldo forøges ved anvendelse af 

§ 3, stk. 8, at der skal ske begrænsning i opsparingsmuligheden. Dermed må det betyde, at hvis 

indskudskontoen er nul eller positiv og bliver negativ ved anvendelse af omgørelsesreglen, så kan man 

være omfattet af bagatelgrænsen, og der kan derfor stadig ske opsparing af overskud i VO. Betingelsen 

for at dette kan lade sig gøre er dog, at der foreligger en sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014, da der enten 

skal foreligge en sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 eller en negativ indskudskonto primo eller ultimo 

indkomståret, førend omgørelsesreglen kan finde anvendelse. 

5.3.6 Problemer med bagatelgrænsen 

Umiddelbart synes det at være hensigten med lovforslaget, at alle sikkerhedsstillelser, der eksisterede den 

10. juni 2014, skal være fuldt afviklet senest den 31. december 2017, da man ikke ønsker, at denne type 

disposition skal være konsekvensfri fremadrettet. Bagatelgrænsens ordlyd siger dog, at udfasningsreglen 

i § 3, stk. 5 ikke finder anvendelse, såfremt man er omfattet af bagatelgrænsen. 

Dette må reelt betyde, at en selvstændigt erhvervsdrivende, der er omfattet af bagatelgrænsen og herefter 

aldrig gør indskudskontoen mere negativ, derved aldrig kan blive omfattet af begrænsning i 

overskudsopsparing pga. § 1, nr. 6 eller § 3, stk. 5. Det må derudover konkluderes, at det endvidere ikke 

vil få nogle konsekvenser, hvis denne sikkerhedsstillelse ikke er afviklet den 31. december 2017. Der vil 

derfor i denne situation ikke ske tvangshævning af ikke hævet opsparet overskud fra perioden 11. juni 

2014 til 31. december 2017. 

Det giver imidlertid anledning til spørgsmål om, hvordan en evt. sikkerhedsstillelse skal behandles, i 

tilfælde af at man i udgangspunktet er omfattet af bagatelgrænsen, og indskudskontoens negative saldo 
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herefter gøres mere negativ. Det fremgår af bagatelgrænsen, at en forøgelse af den negative værdi på 

indskudskontoen betyder, at der skal ske begrænsning i opsparingsmuligheden efter § 1, stk. 6. 

Bagatelgrænsen siger dog ikke, at sikkerhedsstillelsen igen vil være omfattet af § 3, stk. 5, såfremt 

indskudskontoen gøres mere negativ, hvilket må betyde, at der stadig ikke vil være noget krav om, at 

sikkerhedsstillelsen skal udfases inden udgangen af 2017.  

Som omtalt i afsnit 5.3.5 er 5. pkt. i øjeblikket formuleret således, at en selvstændigt erhvervsdrivende 

sandsynligvis vil kunne foretage en omgørelse af selvangivne oplysninger for 2013 og derigennem gøre 

en positiv indskudskonto negativ, hvis der foreligger en sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014. I samme 

proces vil den selvstændigt erhvervsdrivende nu have mulighed for at være omfattet af bagatelgrænsen, 

hvis den nu negative indskudskonto primo eller ultimo med tillæg af sikkerhedsstillelsen den 10. juni 

2014 maksimalt udgør 500.000 kr. numerisk. Dette vil give den fordel, at sikkerhedsstillelsen nu ikke 

længere skal udfases inden udgangen af 2017, og det kan i princippet lade sig gøre ved at gøre 

indskudskontoen negativ med 1 kr. i forbindelse med omgørelsen. 

Samme systematik må kunne anvendes i 2014, således at en sikkerhedsstillelse kan blive omfattet af 

bagatelgrænsen, såfremt en positiv indskudskonto primo gøres negativ ultimo, så længe den opgjorte 

værdi af bagatelgrænsen i indkomståret holder sig inden for 500.000 kr. Det må dog i sidste ende komme 

an på, hvor vigtigt det er for den selvstændigt erhvervsdrivende at bevare opsparingsmuligheden, da 

denne mistes, indtil indskudskontoen igen er positiv.  

Det forekommer at være uklart, hvorvidt ovenstående eksempler kan siges at være tiltænkt, da det hverken 

fremgår klart af betænkningen eller lovteksten i øvrigt. Det synes dog ikke at være i tråd med lovens 

hensigter, at disse dispositioner skulle være mulige, men der vil nok først komme endelig afklaring om 

dette i forbindelse med udvikling af retspraksis på området.  

5.4 Rentekorrektionssats 

Før vedtagelsen af L200 var rentekorrektionssatsen og kapitalafkastssatsen sammenfaldende. Dette havde 

den betydning, at rentekorrektionen kun var effektiv og modsvarede den højere fradragsværdi, som den 

selvstændigt erhvervsdrivende kunne opnå i VO, når renten på gælden var sammenfaldende med 

kapitalafkastsatsen. 

Der er derfor i den nye lov indsat en ny bestemmelse i VSL § 9 a med følgende ordlyd: 
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”En gang årligt opgøres en rentekorrektionssats. Ved opgørelsen af satsen finder § 

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

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

Det der adskiller den nye paragraf fra måden, kapitalafkastsatsen opgøres på, er VSL § 9, 6. pkt.: 

”Satsen nedsættes med 2 procentpoint og nedrundes derefter til nærmeste hele 

procentsats. ” 

Dette har reelt den betydning, at rentekorrektionssatsen fremover er udskilt fra kapitalafkastsatsen, og at 

rentekorrektionssatsen effektivt bliver forhøjet med 3 procentpoint i forhold til kapitalafkastsatsen. 

Reglen om den nye rentekorrektionssats får virkning fra og med indkomståret 2015. Skattepligtige, der 

allerede har påbegyndt indkomståret 2015 den 11. juni 2014, vil først blive berørt at reglen fra og med 

indkomståret 201681. 

5.4.1 Effekt af forhøjet rentekorrektionssats 

Formålet med at udskille rentekorrektionssatsen fra kapitalafkastsatsen er at sikre, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende ikke længere kan opnå en skattemæssig fordel i form af en uforholdsmæssigt høj 

fradragsværdi for renteudgifter ved indskud af privat gæld i VO. Da rentekorrektionssatsen nu effektivt 

er forhøjet med 3 procentpoint i forhold til kapitalafkastsatsen, er det nærliggende at se på, hvorvidt 

forhøjelsen får den ønskede effekt. 

I tabel 5.4.1.1 er der foretaget en sammenligning af 3 tilfælde: 

1. Den private gæld er placeret privat. 

2. Den private gæld er placeret i VO – som reglerne var før vedtagelse af den nye lov. 

3. Den private gæld er placeret i VO – som reglerne er efter vedtagelse af den nye lov. 

Da de nye regler om forhøjet rentekorrektion først finder anvendelse for indkomståret 2015, anvendes 

skattesatser og beløbsgrænser for dette indkomstår. 

                                                           
81 Lov nr. 992 af 16/9/2014, § 3 stk. 2 
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Gæld privat Gæld i VO (før) Gæld i VO (efter) Forrentning
Erhvervsmæssig gæld 500.000kr         500.000kr               500.000kr                  2%
Privat gæld 500.000kr         500.000kr               500.000kr                  4%
Renteudgift  (erhverv) 10.000kr           30.000kr                 30.000kr                    
Renteudgift  (privat) 20.000kr           

Aktiver 700.000kr         700.000kr               700.000kr                  
Kapitalafkastgrundlag 200.000kr.         -300.000kr.             -300.000kr.                 2%
Overskud 1.000.000kr      1.000.000kr            1.000.000kr               
Rentekorrektionssats 5%

Kapitalafkast 4.000kr             -kr                          -kr                              
Rentekorrektion -kr                     6.000kr                   15.000kr                    

PI 986.000kr         976.000kr               985.000kr                  
KI -16.000kr.         -6.000kr.                 -15.000kr.                   
SI 970.000kr         970.000kr               970.000kr                  

AM-bidrag 78.880kr           78.080kr                 78.800kr                    
Bundskat 73.295kr           72.552kr                 73.221kr                    
Kommuneskat 212.087kr         212.277kr               212.106kr                  
Sundhedsbidrag 35.645kr           35.677kr                 35.648kr                    
Kirkeskat 7.129kr             7.135kr                   7.130kr                      
Topskat 67.188kr.           65.808kr                 67.050kr                    
Personfradrag -15.919kr.         -15.919kr.               -15.919kr.                   
Beskæftigelsesfradrag -7.665kr.           -7.665kr.                 -7.665kr.                     
Nedslag for negativ KI < 50.000 kr. -640kr.              -240kr.                    -600kr.                        

Samlet skat 450.000kr         447.705kr               449.770kr                  

Kilde: Egen illustration.
Anm.: For overskudsdisponeringer og beregninger henvises t il bilag 8.

Tabel 5.4.1.1 - Effekt af forhøjet rentekorrektion

 

Det ses af tabeleksemplet, at forhøjelsen af rentekorrektionssatsen nu stort set udligner skattefordelen, 

som indlæggelse af den private gæld tidligere skabte, og nu kun efterlader en besparelse på 230 kr.82 Den 

forhøjede rentekorrektionssats sørger for, at der sker en større forrykkelse mellem personlig indkomst og 

kapitalindkomst, end det var tilfældet før lovindgrebet, hvilket medfører en stigning i den samlede skat. 

Tabel 5.4.1.1 siger kun noget om forskellen i den skyldige skat ved en forrentning af den private gæld på 

4 %. For at vurdere den samlede effekt af den nye rentekorrektionssats er den skattemæssige besparelse, 

med udgangspunkt i grundoplysningerne i Tabel 5.4.1.1, illustreret i figur 5.4.1.1 ved forskellige 

rentesatser på den private gæld. 

                                                           
82 450.000 kr. – 449.770 kr. = 230 kr. 
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Kilde: Egen illustration. 

Af figur 5.4.1.1 ses hvordan den forhøjede rentekorrektionssats flytter kurven nedad, hvilket bevirker, at 

forrentningen af den private gæld skal være ca. 2 procentpoint højere end før lovindgrebet, før den samme 

skattemæssige fordel indtræffer.  

Rentekorrektion indtræffer stadig kun i de tilfælde, hvor indskudskontoen er negativ. I tilfælde af at 

aktivmassen er stor nok til, at indskudskontoen eller kapitalafkastgrundlaget er positivt, vil 

rentekorrektionssatsen blive sat ud af kraft, og den vil derfor ingen effekt have på den øgede 

fradragsværdi. Kapitalafkastsatsen er derfor stadig fordelingsnøglen mellem personlig indkomst og 

kapitalindkomst, så længe omstændighederne for rentekorrektion ikke er til stede, hvilket ikke adskiller 

sig fra, hvordan reglerne fungerede før lovindgrebet. 

I de følgende afsnit vil der blive set nærmere på fordele og ulemper ved at have privat gæld i VO efter 

den nye lovs vedtagelse med hensyn til den øgede fradragsværdi i VO. 

5.4.2 Fordele og ulemper efter lovvedtagelse 

5.4.2.1 Nyopstartede 

For selvstændigt erhvervsdrivende, der begynder at anvende VO den 11. juni 2014 eller senere, vil en 

negativ indskudskonto forårsaget af indlæggelse af privat gæld betyde, at der fra dag 1 vil ske en 

begrænsning i muligheden for at spare op. 
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Vurderer den selvstændigt erhvervsdrivende, at der ikke vil være noget behov for at spare op i VO, og er 

renten på den private gæld i øvrigt tilpas høj, dvs. omkring 4 % og derover83, er der derfor umiddelbart 

stadigvæk en fordel i at indlægge sin private gæld i VO. Det betyder dog, såfremt der opstår et behov for 

opsparing, at indskudskontoen skal bringes i nul eller gøres positiv, før dette kan lade sig gøre. 

Rentestigninger ville også kunne gøre denne disposition ugunstig, da kapitalafkastsatsen og dermed 

rentekorrektionssatsen bliver fastsat ud fra Nationalbankens kassekreditrente, jf. afsnit 3.4. Har det 

private lån en variabel rente, vil det sandsynligvis ikke give de store problemer, men er lånet fastforrentet, 

vil skattebesparelsen i form af en højere fradragsværdi langsomt blive udhulet, i takt med at 

kassekreditrenten bliver justeret efter markedsforholdene. 

5.4.2.2 Eksisterende 

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvendte VO den 10. juni 2014 eller tidligere, vil kun opleve en 

begrænsning i opsparingsmuligheden, hvis de ikke er omfattet af bagatelgrænsen. Er de ikke omfattet af 

bagatelgrænsen, vil der ske begrænsning i den fremtidige opsparingsmulighed, på samme vilkår som hvis 

de var nyopstartede. 

Er den selvstændigt erhvervsdrivende i udgangspunktet omfattet af bagatelgrænsen, og gøres den 

negative indskudskonto mere negativ efterfølgende mistes derfor også opsparingsmuligheden. Det må 

derfor i sidste ende må komme an på en vurdering af, hvor afgørende det er for den selvstændigt 

erhvervsdrivende at bevare opsparingsmuligheden set i forhold til den skattemæssige besparelse, som det 

øgede rentefradrag på den private gæld giver.  

Uanset om man er omfattet af bagatelgrænsen eller ej, vil den selvstændigt erhvervsdrivende kun drage 

fordel af den forhøjede fradragsværdi af renteudgiften på den private gæld, såfremt renten på den private 

gæld er tilpas høj som beskrevet i forrige afsnit. Ligeledes kan typen af gælden være afgørende for, om 

fradragsværdien i fremtiden bliver reduceret eller ej. 

5.5 Ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen 

Som følge af at en negativ indskudskonto kan få forholdsvis ugunstige skattemæssige konsekvenser for 

den selvstændigt erhvervsdrivende, er der i den nye lov også indsat en bestemmelse, der giver mulighed 

for at få foretaget en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen84. 

Årsagen til denne regel skal findes ud fra det faktum, at det for mange selvstændigt erhvervsdrivende 

ikke har syntes at være nødvendigt at få foretaget en nulstilling af indskudskontoen ved indtræden i VO, 

                                                           
83 Jf. figur 5.4.1.1 
84 Lov nr. 992 af 16/9/2014, § 3, stk. 10 
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hvis de efterfølgende har opbygget et kapitalafkastgrundlag, der har været nul eller positivt, da 

rentekorrektion tidligere har været den eneste konsekvens. 

Betingelserne for at få nulstillet indskudskontoen adskiller sig ikke fra reglen i VSL § 3, stk. 5 om 

nulstilling af indskudskontoen ved indtræden i VO85. Den selvstændigt erhvervsdrivende har således 

stadigvæk bevisbyrden for, at den medtagede gæld er erhvervsmæssigt begrundet, og at samtlige 

erhvervsmæssige aktiver og gældsposter er medtaget. 

Det fremgår af bestemmelsen, at den ekstraordinære nulstilling kun påvirker værdien af indskudskontoen 

på tidspunktet for indtræden i VO. Det betyder derfor også, at alle dispositioner, der er foretaget derefter, 

som har haft en negativ påvirkning af indskudskontoen, stadigvæk står ved magt, og en ekstraordinær 

nulstilling af indskudskontoen er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med en reel nulstilling, jf. dog 

afsnit 5.6. I tabel 5.5.1 er denne problematik illustreret i to eksempler, hvor en selvstændigt 

erhvervsdrivende i begge tilfælde får tilladt en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen. 

Eksempel 1 Eksempel 2
Indskudskonto ved opstart  i 2005 -1.000.000kr.       -1.000.000kr.       
Indskud i 2006 200.000kr.            -kr.                   
Hævet for meget i 2007 -kr.                   -200.000kr.          

Indskudskonto primo 2014 -800.000kr.          -1.200.000kr.       

Ekstraordinær nulstilling 1.000.000kr.         1.000.000kr.         
Ny saldo primo 2014 200.000kr.            -200.000kr.          

Kilde: Egen illustration.

Tabel 5.5.1 - Ekstraordinær nulstil ling af indskudskonto

 

I eksempel 1 var værdien på indskudskontoen -1.000.000 kr. ved opstart, og der er efterfølgende indskudt 

200.000 kr. Nulstillingen bevirker således, at det er værdien på opstartstidspunktet der nulstilles, hvorefter 

værdien på indskudskontoen bliver 200.000 kr. I eksempel 2 er der sket det modsatte, hvilket vil sige, at 

der i stedet for et indskud efter opstart er hævet 200.000 kr. på indskudskontoen. Det betyder, at værdien 

på indskudskontoen kun kan nedbringes til -200.000 kr. Dette betyder dog, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende kan være omfattet af bagatelgrænsen, såfremt der ikke foreligger en sikkerhedsstillelse 

med aktiver i VO for gæld uden for VO den 10. juni 2014 på mere end 300.000 kr. 

Af betænkningen til ændringsloven fremgår det, at såfremt der er foretaget rentekorrektionsberegninger 

i perioden fra indskudskontoens opgørelse ved opstart i VO, til nulstillingen foretages, så vil der ikke 

være mulighed for omberegning heraf. Det fremgår endvidere, at årsagen til dette skal findes i, at en 

ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen kun skal have virkning fra og med starten af indkomståret 

2014. 

                                                           
85 Betænkningens bemærkninger til nr. 9 
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I høringen af lovforlaget blev der spurgt ind til, hvorfor der ikke skulle være mulighed for løbende at få 

foretaget nulstilling af indskudskontoen, men udelukkende ved opstart. Til dette blev der svaret, at det 

ville være svært at sikre, at den negative indskudskonto ikke skyldes indskud af privat gæld, hvorfor dette 

forslag ikke kunne imødekommes86. Det vil således kun være ved opstart i VO, at den ekstraordinære 

nulstilling kan få effekt. Alt afhængigt af hvor længe den selvstændigt erhvervsdrivende har anvendt VO, 

må det vurderes at blive relativt sværere at skaffe den nødvendige information til at underbygge en sådan 

nulstilling. 

Der er et vindue indtil 31. marts 2015 til, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan indsamle den 

nødvendige information og indsende det til vurdering hos skattemyndighederne. Det er kun SKAT, der 

kan vurdere, om der kan opnås tilladelse for en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen87. 

5.6 Omgørelse 

Eftersom loven træder i kraft allerede på fremsættelsestidspunktet den 11. juni 2014, vil der sandsynligvis 

være selvstændigt erhvervsdrivende, der på dette tidspunkt havde indgivet selvangivelse for indkomståret 

2013. Den selvstændigt erhvervsdrivende har derfor i den nye lovs § 3, stk. 8 fået mulighed for at få 

foretaget omgørelse af visse selvangivne oplysninger for indkomståret 2013. Det drejer sig om overførsler 

af finansielle aktiver og passiver samt indskud og hævninger i hæverækkefølgen.  

For at være berettiget til at få omgjort selvangivne oplysninger for indkomståret 2013 er det dog en 

betingelse, at den selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af den nye lovs § 1, nr. 6 eller har stillet 

aktiver, der indgår i VO til sikkerhed for gæld uden for VO den 10. juni 2014. Dette gælder derfor ikke 

for skattepligtige, der er omfattet af bagatelgrænsen i stk. 6, hvilket betyder, at det udelukkende er 

selvstændigt erhvervsdrivende med negativ indskudskonto primo og ultimo året, der med tillæg af en 

sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 tilsammen overstiger 500.000 kr., der har mulighed for at søge om 

omgørelse af selvangivne oplysninger for indkomståret 201388. 

Det fremgår af betænkningen, at det med denne omgørelsesregel ikke er hensigten, at selvstændigt 

erhvervsdrivende skal kunne omgøre samtlige selvangivne oplysninger for 2013, men udelukkende 

oplysninger der kan have haft en påvirkning af indskudskontoen. Derudover kan beløb, der er bogført på 

mellemregningskontoen, indskydes på indskudskontoen. Der er således med denne regel mulighed for at 

få omgjort dispositioner, der kan have haft en negativ påvirkning af indskudskontoen, således at 

opsparingsmuligheden bevares. Derudover at nogle hævede beløb vil kunne indskydes på 

                                                           
86 Bilag 3 - Høringsskemaet side 25. 
87 Betænkningens bemærkninger til nr. 9 
88 Lov nr. 992 af 16/9/2014, § 3, stk. 8. 
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indskudskontoen i stedet. Om reglen benyttes til, at indskudskontoen udlignes helt til nul, eller om den 

blot nedbringes tilstrækkeligt til at befinde sig inden for rammerne af bagatelgrænsen, er underordnet.  

5.6.1 Hensat til senere hævning 

I skatteudvalgets spørgsmål 260 til skatteministeren er der blevet spurgt ind til, hvorfor en hensættelse til 

senere hævning ikke kan indskydes på indskudskontoen ved udgangen af 2013. 

Til dette svarede skatteministeren, at dette godt kan lade sig gøre i forbindelse med anvendelsen af 

ændringslovens § 3, stk. 8, hvis beløbet, der er hensat til senere hævning alternativt kunne være overført 

til indskudskontoen. En situation, hvor en hensættelse til senere hævning ikke alternativt kunne være 

overført til indskudskontoen ville være, hvor en, selvstændigt erhvervsdrivende ikke har hævet nok til 

betaling af virksomhedsskat i forbindelse med opsparing af overskud89. Sondringen må derfor være, at 

den selvstændigt erhvervsdrivende alternativt skulle have haft råderet over beløbet, såfremt det var hævet 

almindeligt og ikke var hensat til senere hævning. 

Ligesom med nulstilling af indskudskontoen skal omgørelse meddeles til skattemyndighederne senest 

den 31. marts 2015. Dog skal der i modsætning til nulstillingsreglen ikke søges decideret tilladelse herom. 

5.7 Administrative ændringer 

5.7.1 Ændret selvangivelse 

De nye regler er mange og komplekse og medfører et øget administrativt arbejde i forbindelse med 

afgivelse af selvangivelse. I spørgsmål 30 til skatteministeren blev der spurgt til, hvordan 

sikkerhedsstillelser i fremtiden skal selvangives. Til spørgsmålet blev der svaret, at der ville blive 

udformet et særligt selvangivelsesfelt til formålet, uden at en nærmere præcision blev forelagt på 

daværende tidspunkt.  

Der er med hensyn til indskudskonto og sikkerhedsstillelse nu indsat to nye rubrikker for selvstændigt 

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen: 

1. I rubrik 948 skal der svares på to spørgsmål med overskriften: ”Indskudskonto ultimo (negativ 

konto angives med ÷): 

a. Første spørgsmål har følgende ordlyd: ”Er evt. negativ saldo på indskudskt. blevet 

forøget fra d. 11.06.14?”. 

                                                           
89 Den Juridiske Vejledning 2015-1, C.C.5.2.10 – Overskud og virksomhedsskat. 
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b. Andet spørgsmål har følgende ordlyd: ”Er sum af en evt. negativ indskudskonto og evt. 

sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014 større end 500.000 kr.?”. 

2. I rubrik 960 skal der svares på et spørgsmål med overskriften: ”Sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 

2014”: 

a. Spørgsmålet har følgende ordlyd: ”Er sikkerhedsstillelsen forøget efter d. 10. juni 

2014?”. 

3. Der kan i begge rubrikkers tilfælde kun svares enten ja eller nej på spørgsmålene. 

Spørgsmålene i rubrik 948 knytter sig til bagatelgrænsen og afgør, afhængigt af hvad der selvangives, 

hvorvidt den selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af denne regel. Andet spørgsmål i rubrikken 

dikterer, om man i udgangspunktet er omfattet af bagatelgrænsen, og første spørgsmål afgør, om en 

selvstændigt erhvervsdrivende efterfølgende forøger den negative værdi på indskudskontoen og derved 

skal begrænses i opsparingsmuligheden. 

Spørgsmålet i rubrik 960 afklarer, hvorvidt en bestående sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 

efterfølgende forøges og derved skal undergå beskatning. 

5.7.2 Sproglige justeringer 

Selvom andet spørgsmål i rubrik 948 utvivlsomt er formuleret med opgørelsen af bagatelgrænsen for øje, 

så trænger spørgsmålet stadig til justering for at undgå forvirring. Som det er formuleret nu, bevirker det, 

at der skal laves en summering af en sikkerhedsstillelse og en negativ indskudskonto inklusive fortegn. 

Dette vil resultere i en forkert opgørelse, da ordlyden af bagatelgrænsen specifikt fastslår, at det er den 

numeriske værdi, der for begge tilfælde skal anvendes i opgørelsen. 

Ydermere får spørgsmålet det til at lyde, som om indskudskontoen skal gøres op på samme dato som 

sikkerhedsstillelsen, selvom bagatelgrænsen anfører, at der er tale om en opgørelse af indskudskontoens 

værdi primo og ultimo året. 

Til slut fremgår det også af formuleringen af spørgsmålet, at der er tale om en summering af en ”evt.” 

negativ indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse. Bagatelgrænsen kan ikke finde anvendelse 

medmindre indskudskontoen er negativ enten primo eller ultimo 2014, jf. afsnit 5.3.1, hvilket får den 

betydning, at dette spørgsmål på selvangivelsen kan lede til den opfattelse, at bagatelgrænsen kan finde 

anvendelse, i tilfælde af at der kun foreligger en sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014. 

Det er vurderingen, at ovenstående bør rettes til hurtigst muligt for at undgå fejl og misforståelser. 
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5.7.3 Rubrikplacering af værdi af sikkerhedsstillelse 

I og med at der kun kan svares ja eller nej på spørgsmålene i de nye rubrikker, fremgår det ikke, hvor 

selve værdien af sikkerhedsstillelsen skal selvangives. Af betænkningen fremgår det, med hensyn til 

sikkerhedsstillelse, at et beløb svarende til hævningen skal tillægges virksomhedens indkomst og anses 

for hævet uden om hæverækkefølgen90. 

Af vejledningen til rubrikkerne på selvangivelsen fremgår det dog, at beløbet, der skal falde til beskatning 

som sikkerhedsstillelse efter den 11. juni 2014, ikke skal angives i virksomhedens resultat, men 

udelukkende som personlig indkomst i rubrik 15 under felt 20791. 

Det virker derfor umiddelbart modstridende med bemærkningerne i betænkningen, at sikkerhedsstillelsen 

ikke skal indgå i virksomhedens overskud. Det fremgår ikke, hvorfor der er forskel i sondringen, men det 

vurderes, at hensigten må være, at man ikke ønsker, at beløbet skal figurere i virksomhedens økonomi 

overhovedet. 

                                                           
90 Betænkningens bemærkninger til nr. 2 
91 Jf. vejledningsteksten til felt 111 på selvangivelsen. 
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 Problematiske tilfælde 

I dette kapitel vil der blive set nærmere på nogle af de mere problemfyldte områder og spørgsmål, som 

den nye lov har givet anledning til. 

6.1 Flydende sikkerhedsstillelser 

Tidligere i afhandlingen er der set på sikkerhedsstillelser i form af en specifik gældsforpligtelse med 

sikkerhed i et specifikt aktiv. Der kan imidlertid forekomme situationer, hvor opgørelsen af 

sikkerhedsstillelsens værdi ikke er lige så simpel, og hvor den tilmed ikke er en statisk størrelse. Et par 

eksempler på disse såkaldte flydende sikkerhedsstillelser vil blive behandlet i det følgende, og det vil 

blive belyst, hvilke konsekvenser disse kan få, såfremt den selvstændigt erhvervsdrivende ikke er 

opmærksom på, hvilke dispositioner der her kan være udslagsgivende for, om personen er omfattet af det 

nyindførte regelsæt. 

6.1.1 Virksomhedspant 

Det blev i 2006 muligt at give et såkaldt virksomhedspant, hvor en virksomhedsejer kan udstede et pant 

i hele sin virksomhed, som også er gældende for fremtidige erhvervelser af aktiver. Udskillelse af aktiver 

er også omfattet, såfremt det sker som led i den regelmæssige drift92. Det betyder, at den værdi, som 

sikkerhedsstillelsen har i dag, kan være en anden i morgen, da værdien af pantet eksempelvis skifter værdi 

i forbindelse med salg af varer eller anskaffelse af driftsmidler93. 

I forbindelse med de nye regler i VO kan det give udfordringer, hvis sikkerhedsstillelsen i form af 

virksomhedspantet antager en lavere værdi, end den gæld der er stillet sikkerhed for på det tidspunkt, 

hvor sikkerheden stilles. I dette tilfælde vil det være sikkerhedsstillelsens størrelse, der er styrende for 

den opgjorte værdi, og stiger virksomhedspantet herefter i værdi, skal den selvstændigt erhvervsdrivende 

anses for at have overført et beløb til privatøkonomien svarende til værdien, som sikkerhedsstillelsen 

forøges med. Det overførte beløb vil dog ikke kunne overstige værdien af gælden. 

Stillet 10. juni 2014 Forøget 11. juni 2014
Virksomhedspant 2.000.000kr.                   2.000.000kr.                        
Privat gæld 2.500.000kr.                   2.500.000kr.                        
Køb af erhvervsaktiv 500.000kr.                           

Anses for overført -kr.                              500.000kr.                           

Kilde: Egen illustration.

Tabel 6.1.1.1- Virksomhedpant som sikkerhedsstille lse

 

                                                           
92 TL § 47 c. stk. 1 
93 TL § 47 c, stk. 3 
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Af tabel 6.1.1.1 er problemstillingen illustreret, hvor en selvstændigt erhvervsdrivende har stillet et 

virksomhedspant til sikkerhed for en samlet privat bankgæld på 2.500.000 kr. den 10. juni 2014. 

Virksomhedspantet omfatter alle virksomhedens aktiver, som på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen 

udgør 2.000.000 kr. Den 11. juni 2014 anskaffer den selvstændigt erhvervsdrivende sig et 

erhvervsmæssigt aktiv, som medfører en værdistigning i virksomhedspantet på 500.000 kr. 

Indskudskontoen er positiv, hvorfor der ikke vil forekomme begrænsning i opsparingsmuligheden. 

Da virksomhedspantet før udgjorde en lavere værdi end den private gæld, medfører tilkøbet af aktivet, at 

der er stillet sikkerhed for en større del af den private gæld. I ovenstående tilfælde får det den betydning, 

at værdistigningen i virksomhedspantet bliver omfattet af VSL § 10, stk. 6, og den selvstændigt 

erhvervsdrivende skal derfor anses for at have overført 500.000 kr. til privatøkonomien. 

Et virksomhedspant kan således få den konsekvens, at kontante erhvervelser af 100 % erhvervsmæssigt 

benyttede aktiver resulterer i beskatning efter de nye regler. Eksemplet i tabel 6.1.1.1 er forsimplet for at 

illustrere pointen, men i vurderingen af, om der skal foretages beskatning eller ej, skal der derudover ses 

på, hvorvidt der foreligger en særskilt sikkerhedsstillelse uden for VO for den private gæld. Er der 

eksempelvis sikkerhed for gælden på 2.500.000 kr. i den selvstændigt erhvervsdrivendes private bolig, 

der har en værdi på 3.000.000 kr., vil der ikke skulle anses for at være overført et beløb til beskatning, da 

der således ville være fuld sikkerhed for den private gæld i et privat aktiv. Havde virksomhedspantet i 

tabel 6.1.1.1 udgjort en større værdi end den private gæld, ville en forøgelse af pantet ikke have forårsaget 

beskatning, da der i udgangspunktet ville have været stillet sikkerhed for hele gælden. 

Virksomhedspant er således et eksempel på, hvordan selve sikkerhedsstillelsen ikke er en fast størrelse, 

men går hen og bliver variabel, hvilket kan få forholdsvis ugunstige konsekvenser for selvstændigt 

erhvervsdrivende, der ikke er opmærksomme på dette. Af TL § 47 c, stk. 3 fremgår en udtømmende liste 

over, hvilke aktiver der kan være omfattet af virksomhedspantet. Det vil således være nødvendigt at se 

på den konkrete pantsætningsaftale for at klargøre, hvilke type aktiver der er omfattet, og hvorvidt der 

skal ske beskatning af en sikkerhedsstillelse af denne type. Såfremt den selvstændigt erhvervsdrivende 

har udstedt et virksomhedspant, skal vedkommende derfor være ekstra opmærksom på, at tidligere 

harmløse dispositioner reelt kan udløse beskatning fremover. 

6.1.2 Kassekreditter 

Hvor virksomhedspant var et eksempel på, at sikkerhedsstillelsen var flydende kan der derimod også 

opstå situationer, hvor det er gælden, der er den variable faktor. Kassekreditter er kendetegnet ved, at der 

er en samlet trækningsret, som kan udnyttes over tid, hvilket betyder, at selve forpligtelsen kan variere 

fra dag til dag ved enten hævninger eller indskud.  
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Af betænkningen fremgår det, at selve trækningsretten på kassekreditten er underordnet i forhold til, om 

der kan siges at være stillet sikkerhed for denne i virksomhedens aktiver94. Dette adskiller sig dermed fra 

hovedreglen om, at det er tidspunktet for, hvornår sikkerheden er stillet, der determinerer, hvornår 

beskatningen skal ske. Det der derimod er afgørende, er selve trækket, og beskatningen kommer derfor 

kun til at ramme det samlet set største træk. Er der stillet sikkerhed for en privat kassekredit med aktiver 

i VO, og der i løbet af en måned hæves eksempelvis 110.000 kr., vil der således ikke skulle ske beskatning 

af saldoen på kassekreditten efter hver bevægelse.  

Skatteministeren har også kommenteret direkte på problematikken omkring sikkerhedsstillelser for 

kassekreditter og anfører i tillæg hertil, at perioden, der ses på, er hele indkomståret, og det derfor er det 

største træk på kassekreditten i løbet af året, der danner grundlag for beskatningen95. I tabel 6.1.2.1 er 

beskatningen af vilkårlige træk på en kassekredit illustreret ved et eksempel, som udgør et enkelt 

indkomstår. 

Bevægelse 1 Bevægelse 2 Bevægelse 3 Bevægelse 4
Saldo kassekredit -kr.              -100.000kr.  -50.000kr.   20.000kr.        
T ræk/indskud -100.000kr.     50.000kr.      70.000kr.    -130.000kr.     
Saldo kassekredit -100.000kr.     -50.000kr.    20.000kr.    -110.000kr.     
Anses for hævet 100.000kr.      -kr.           -kr.          10.000kr.        

Kilde: Egen illustration.

Tabel 6.1.2.1 - Sikkerhedstil le lse  for kassekredit

 

Af tabellen fremgår det, hvordan der uden konsekvenser kan foretages indskud og hævninger på 

kassekreditten, så længe de foretagne træk ikke øger det maksimale foretagne træk. I bevægelse 4 

foretages et træk på 130.000 kr., men resulterer kun i at yderligere 10.000 kr. skal anses for hævet. I 

opgørelsen af den personlige indkomst for året skal der således ske beskatning af 110.000 kr. på grund af 

sikkerhedsstillelsen. Selvom perioden, der ses på, er et indkomstår ad gangen, så anses det højeste 

beskattede træk i et indkomstår ikke for at være nulstillet året efter. Med andre ord så kan et træk på en 

kassekredit ikke beskattes to gange, i tilfælde af at der er stillet sikkerhed herfor i virksomhedens aktiver. 

Dette er også i tråd med tanken om, at beskattede sikkerhedsstillelser ikke skal have fremadrettede 

konsekvenser for den selvstændigt erhvervsdrivende. 

Ligesom med virksomhedspantet er det her også vigtigt at se på, om der foreligger særskilt sikkerhed for 

kassekreditten i privatsfæren. Er dette tilfældet, vil der kun skulle ske beskatning, såfremt værdien af 

trækket på kassekreditten på et tidspunkt overstiger værdien af den private sikkerhedsstillelse. 

 

                                                           
94 Betænkningens bemærkninger til nr. 2 
95 Skatteministerens svar på spørgsmål 38. 
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6.2 Indskud af bolig 

I afsnit 5.1.2 blev det slået fast, at det ikke er årsagen til den negative indskudskonto, der er afgørende 

for, hvorvidt den selvstændigt erhvervsdrivende kan blive omfattet af opsparingsbegrænsningsreglen i 

den nye lov, men derimod den negative indskudskonto i sig selv der er udslagsgivende. I afsnittet blev 

der set på et eksempel fremlagt af Finansrådet, hvor indskud af en ejendom, der tidligere har været beboet 

og nu udlejes, kan forårsage, at indskudskontoen bliver negativ, hvis ejendommen herefter sælges med 

gevinst og gevinsten hæves. 

Dette er imidlertid ikke den eneste problematik, der knytter sig til situationen omkring indskud af en 

tidligere beboet ejendom. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende vælger at lade den dertilhørende gæld 

følge med ejendommen ind i VO, skal gældsindskuddet anses som en hævning96 og ejendommen som et 

indskud efter det såkaldte bruttoprincip, jf. afsnit 3.3.1. Da det er valgfrit, hvorvidt gælden, der knytter 

sig til ejendommen, skal indskydes, kan den selvstændigt erhvervsdrivende således undgå beskatning af 

gælden som en hævning ved at fravælge denne mulighed. Med de nye regler betyder det dog, at et aktiv 

i VO vil være stillet til sikkerhed for gæld uden for VO, hvilket betyder, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende skal beskattes af den opgjorte værdi af denne sikkerhedsstillelse. Ovenstående scenarie 

virker således fremadrettet altid med beskatning til følge, uanset hvordan gælden vælges behandlet. 

FSR ønskede i forbindelse med høringen af lovforslaget at få svar på, om en sikkerhedsstillelse i 

ovenstående disposition kunne anses for at være en sædvanlig forretningsmæssig disposition og derved 

være undtaget fra hovedreglen i VSL § 10, stk. 697. Skatteministeren svarede, at det vil komme an på en 

konkret vurdering, og at en sådan sikkerhedsstillelse skal gennemprøves af samme to testkriterier, som 

tidligere blev behandlet i afsnit 5.2.2.1 for at vurdere, om den kan siges at være stillet som led i en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition. Han angiver dog endvidere, at han finder det vanskeligt at 

angive omstændigheder, der gør, at disse testkriterier er opfyldt, men vil ikke udelukke, at det kan lade 

sig gøre. 

Det er umiddelbart også vanskeligt at se, hvordan sikkerhedsstillelsen nogensinde kan siges at være en 

sædvanlig forretningsmæssig disposition ud fra skatteministerens fremlagte testkriterier. Dispositionen 

vil i de flestes tilfælde have sin rod i et ønske om at udligne eller i bedste fald eliminere en udgift til en 

ejendom, der ikke længere bebos, indtil der fremskaffes en køber. Der kan måske argumenteres for, at 

sikkerhedsstillelsen skal sikre, at den selvstændigt erhvervsdrivende fortsat kan bevare et økonomisk 

råderum, der er nødvendigt til at fortsætte den fremtidige drift. Spørgsmålet er, hvorvidt behovet for 

sikkerhedsstillelsen skal udspringe fra en specifik forretningsmæssig disposition, eller om det er 

                                                           
96 Medmindre dette sker i forbindelse med opstart i VO. 
97 Spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014. 
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tilstrækkeligt at argumentere for, at det er for at sikre den fremtidige samhandel mellem samtlige af den 

selvstændigt erhvervsdrivendes handelspartnere. Sikkerhedsstillelsen vil dog stadig være stillet over for 

den selvstændigt erhvervsdrivende selv, hvorfor det virker uklart, om testkriteriet kan siges at være 

opfyldt. 

Alternativt må den selvstændigt erhvervsdrivende tilsyneladende foretage et valg mellem det mindste af 

to onder og skyde gælden med ind i VO. I tabel 6.2.1 nedenfor er der foretaget en sammenligning af de 

to valgmuligheder. I eksemplet forudsættes det, at indskudskontoen før indskud er nul, og at der det 

pågældende år ikke tjenes nok til at kunne generere et overskud i virksomheden. Der er i forvejen intet 

opsparet overskud i virksomheden. 

Gæld indskydes Aktiv står t il sikkerhed
Indskudskonto primo -kr.                                    -kr.                                            
Indskud ejendom 1.000.000kr.                         1.000.000kr.                                 
Indskud gæld -800.000kr.                           -kr.                                            
Sikkerhedsstillelse -kr.                                    800.000kr                                    
Hævning -800.000kr.                           -800.000kr.                                   
Indskudskonto ultimo 200.000kr.                            1.000.000kr.                                 

Overskud -kr.                                    800.000kr                                    

PI -kr.                                    800.000kr.                                    
KI -kr.                                    -kr.                                            
SI -kr.                                    800.000kr                                    

Kilde: Egen illustration.

Tabel 6.2.1 - Forskel i  behandling af gældsindskud og sikkerhedsstille lse

 

Da der ikke ligger noget opsparet overskud i virksomheden, kommer hævningen, når gælden indskydes, 

kun til at påvirke saldoen på indskudskontoen, hvilket ikke udløser nogen beskatning. Havde der været 

et opsparet overskud, ville dette skulle anses for hævet først og beskattet, men der ville være tale om 

beskatning af et tjent overskud, hvor den endelige beskatning blot havde været forskudt tidsmæssigt. 

Med hensyn til situationen med sikkerhedsstillelsen bliver kursværdien af gælden tillagt årets overskud 

og anset for hævet uden om hæverækkefølgen. Konsekvensen bliver derfor, at 800.000 kr. skal beskattes 

som personlig indkomst, mens værdien på indskudskontoen forbliver uændret. 

Begge valgmuligheder kan således udløse beskatning (den ene med sikkerhed), men det må, alt andet 

lige, være at foretrække, at beskatningen bliver af penge, der faktisk er tjent frem for af et beløb, der reelt 

aldrig er tjent. 

6.3 VSL som beskatningshjemmel 

I den nye lovs korte levetid har særligt reglerne omkring sikkerhedsstillelse været under kritik på grund 

af ugennemsigtigheden i forhold til reglerne omkring negativ indskudskonto og rentekorrektion. Debatten 

har tilmed rejst spørgsmål ved, om der overhovedet kan siges at være gyldig hjemmel i VSL til at foretage 
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beskatningen af en sikkerhedsstillelse, sådan som skatteministeren har fremlagt, at behandlingen skal 

foregå. 

Statsautoriseret revisor Arne Larsen, som derudover er medlem af FSRs skatteudvalg, har i en artikel i 

femte udgivelse af SR-Skat i 2014 udtrykt, at han ikke mener, at der er gyldig hjemmel i bestemmelsen i 

VSL § 10, stk. 6 til at foretage en beskatning af en sikkerhedsstillelse, som det anføres i betænkningen98. 

Han fremhæver, at der ikke er sammenhæng mellem det, som bemærkningerne i betænkningen siger, og 

selve lovteksten. Af lovteksten fremgår det, som behandlet i afsnit 5.2.1.3.2.1, at det laveste beløb af 

sikkerhedsstillelsens størrelse og gældens kursværdi skal anses for overført til den selvstændigt 

erhvervsdrivende, såfremt sikkerhedsstillelsen er i virksomhedens aktiver, og gælden ligger uden for VO. 

Bemærkningerne i betænkningen fremhæver derimod, at der derudover skal lægges et tilsvarende beløb 

til virksomhedens overskud. 

I artiklen bliver det endvidere fremhævet, at det i VSL § 6, stk. 1 fremgår, at virksomhedens skattepligtige 

indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, og at VSL generelt ikke fungerer som 

beskatningshjemmel, men som et regelsæt til at fordele virksomhedens overskud i de respektive 

indkomstkategorier. Dette er i udgangspunktet korrekt, dog er der også andre opgjorte beløb, der skal 

anses for overført til den selvstændigt erhvervsdrivende. 

6.3.1 Anses for hævet 

I VO er der, ud over sikkerhedsstillelse, også andre beløb, der skal anses for overført til den selvstændigt 

erhvervsdrivende. Dette er tilfældet, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har adgang til fri bil eller fri 

telefon. Behandlingen af sådanne lønaccessorier foregår ved, at de opgjorte beløb tillægges 

virksomhedens overskud og overføres til den selvstændigt erhvervsdrivende i hæverækkefølgen. Den 

umiddelbare forskel til behandlingen af sikkerhedsstillelser er udelukkende, at overførslen af beløbet skal 

ske uden om hæverækkefølgen, hvilket får den konsekvens, at hævningen ikke kan modregnes i andre 

tidligere beskattede poster så som hensættelse til senere hævning eller et opsparet overskud. 

Arne Larsens fortolkning lægger sig dog mere op af, hvordan det blev anført i det oprindelige lovforslag, 

hvor det heller ikke blev anført, at det opgjorte beløb skulle tillægges virksomhedens overskud, men 

udelukkende skulle anses for en ekstra hævning i hæverækkefølgen. Man kan derfor sige, at Arne Larsens 

og skatteministerens fortolkning danner hver deres yderpol i forhold den generelle fortolkning af, hvordan 

beløb, der skal anses for overført, i øvrigt behandles i VO. 

 

                                                           
98 SR.2014.249 – Arne Larsen: Væsentlige ændringer vedrørende virksomhedsordningen – lovforslag L 200 
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6.3.2 Subjektiv og objektiv fortolkning 

I behandlingen af retskilder taler man typisk om en subjektiv eller objektiv fortolkning. I den objektive 

fortolkning lægges der særlig vægt på selve ordlyden af lovteksten og forståelsen af denne, hvor den 

subjektive fortolkning derudover inddrager lovens forarbejder for at forstå meningen og baggrunden for 

loven. På den måde kan man sige, at den subjektive fortolkning mere tager hensyn til lovgivers egen 

fortolkning, end hvordan domstolen eksempelvis selv måtte mene, at loven skal fortolkes. En fuldstændig 

objektiv fortolkning hører i Danmark til sjældenhederne, da lovteksten ville blive urimeligt lang, hvorfor 

man ofte inddrager forarbejder til loven i tvivlsspørgsmål99. 

Både Arne Larsens og skatteministerens fortolkning kan siges at være subjektive, da de begge tager 

udgangspunkt i dele af forarbejderne i deres forklaringer af, hvordan VSL § 10, stk. 6 skal forstås, dog 

med vidt forskellige konsekvenser til følge. Det bemærkelsesværdige er, at ingen af de to fortolkninger 

er sammenfaldende med den generelle behandling af beløb, der anses for overført. 

Arne Larsens fortolkning vurderes ikke at være korrekt, da der er hjemmel til at beskatte andre beløb, der 

anses for overført som selvstændige goder ved at tillægge beløbet både i virksomhedens overskud og i 

årets hævning. Dette er tilfældet i forbindelse med beskatning af værdien af fri bil og fri telefon. Det rejser 

dog tvivl om, hvorvidt der kan siges at være hjemmel til at foretage selve hævningen af beløbet uden om 

hæverækkefølgen, da der ikke synes at være praksis herom. Da der endnu ikke er nogle sager, hvor en 

domstol har taget stilling til dette spørgsmål, må det vurderes, at det indtil da vil være skatteministerens 

fortolkning, der kan siges at være den gældende.

                                                           
99 Retskilder og retsteorier, side 237. 
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 Cases 

I dette kapitel tages der udgangspunkt i to cases. Begge virksomheder i de to cases har ønsket at være 

anonyme i afhandlingen, hvorfor der også kun er medtaget de relevante oplysninger, der er blevet stillet 

til rådighed. Formålet med de to cases er at belyse, hvilke konsekvenser de nye regler får for de to 

virksomheder i de konkrete tilfælde, og hvordan de er stillet fremover. 

7.1 Case 1 – Virksomhed XX 

Virksomhed XX er en lægepraksis, som bliver drevet som selvstændig erhvervsvirksomhed i VO af AA. 

Der er for virksomheden indhentet nedenstående informationer for indkomståret 2014: 

Primo 2014 Ultimo 2014

Indskudskonto -533.969kr.              -533.969kr.                

Kapitalafkastgrundlag 329.048kr.               

Årets overskud 1.491.355kr.               

Årets hævning 848.006kr.                  

Kilde: Udleveret  materiale fra virksomhed XX.

Tabel 7.1.1 - O plysninger om virksomhed XX

 

7.1.1 Analyse 

Af tabel 7.1.1 fremgår det, at SS i løbet af året har hævet 848.006 kr. til sig selv, hvilket under normale 

omstændigheder ville efterlade 643.349 kr.100 til opsparing i virksomheden. Den negative værdi på 

indskudskontoen overstiger dog bagatelgrænsen på 500.000 kr. både primo og ultimo året, hvilket får den 

konsekvens, at der ikke kan ske opsparing af overskud i indkomståret fra og med den 11. juni 2014. Der 

foreligger ingen sikkerhedsstillelser for gæld uden for VO i virksomhedens aktiver. 

Virksomhedens negative indskudskonto er fremkommet som en konsekvens af for store hævninger i 

opstartsåret og de efterfølgende år, hvorfor en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen ikke vil være 

en mulighed til at bringe den numeriske værdi på indskudskontoen ned under 500.000 kr. 

Nedenfor i figur 7.1.1 ses overskudsdisponeringen som den ville have set ud, såfremt hele årets ikke 

hævede overskud kunne opspares. 

                                                           
100 1.491.355 kr. – 848.006 kr. = 643.349 kr. 
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Årets hævning
848.006

Kapitalafkast
6.581

Resultat efter renter Personlig indkomst
1.491.355 632.656

Resterende overskud Virksomhedsskat
1.484.774 208.769

Virksomhedsindkomst
852.118

O psparet overskud
643.349

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Figur 7.1.1 - Kassesystem til  overskudsdisponering

Der er dog, som nævnt, ikke mulighed for at foretage opsparing af overskud fra og med den 11. juni 2014, 

hvilket betyder, at ovenstående disponering af overskud ikke kan finde anvendelse. Af virksomhed XXs 

regnskab fremgår det, at indtægter og udgifter er jævnt fordelt over året, hvilket gør, at der anvendes en 

forholdsmæssig indkomstopgørelse. Havde størstedelen af overskuddet kunnet henføres til første halvår, 

ville en delindkomstopgørelse sandsynligvis have været mest fordelagtig i forhold til at opspare en så stor 

del af overskuddet som muligt. 

Der anvendes derfor et fordelingstal på 161/365 på henholdsvis årets overskud og årets hævning til 

vurdering af, hvor stor en del af årets ikke hævede overskud, det er muligt at spare op i året101. 

1.491.355	kr.		 ∙
161

365
	657.831	kr. 

848.006	kr.		 ∙
161

365
	 	374.052	kr. 

Nettoværdien af det forholdsmæssige overskud og den forholdsmæssige hævning udgør derfor det 

maksimale beløb, som det er muligt for SS at spare op i VO i 2014, eftersom det udtrykker det ikke 

hævede overskud, der kan henføres til perioden 1. januar 2014 til 10. juni 2014. 

Maksimal	opsparing	for	2014	 	657.831	kr. – 	374.052	kr. 	283.779	kr. 

Med den viden kan der laves en ny overskudsdisponering som vist i figur 7.1.2 nedenfor. 

                                                           
101 Forholdet mellem antal dage i perioden 1. januar 2014 til 10. juni 2014 og antal dage i året. 
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Årets hævning
1.207.576

Kapitalafkast
6.581

Resultat efter renter Personlig indkomst
1.491.355 1.108.908

Resterende overskud Virksomhedsskat
1.484.774 92.087

Virksomhedsindkomst
375.866

O psparet overskud
283.779

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Figur 7.1.2 - Kassesystem til overskudsdisponering

 

Af den nye overskudsdisponering fremgår det, at årets hævning skal forøges med 359.570 kr. for at der 

ikke spares mere op, end de nye regler tillader. Der skal derfor foretages en hensættelse til senere hævning 

af det pågældende beløb inden fristen for indgivelse af selvangivelse. Gøres dette ikke, vil det få den 

konsekvens, at beløbet i stedet skal anses for hævet og derefter indskudt på indskudskontoen. 

For indkomståret 2015 vil der ikke kunne foretages opsparing af nogen del af årets ikke hævede overskud, 

da den forholdsmæssige fordeling kun er en overgangsregel i 2014. Der vil derfor tidligst kunne foretages 

opsparing af overskud i indkomståret 2016 under den betingelse, at den negative indskudskonto gøres 

positiv eller som minimum reduceres til nul ultimo 2015. 

Alternativt kunne SS anmode om en omgørelse af selvangivne oplysninger for 2013, såfremt der har 

været beløb hensat til senere hævning eller beløb bogført på mellemregningskontoen, der kunne bringe 

indskudskontoen ned under -500.000 kr., hvis de havde været indskudt. I så fald ville virksomhed XX 

være omfattet af bagatelgrænsen, og begrænsningen i muligheden for at opspare overskud i 2014 ville 

derfor ikke finde anvendelse. 

7.2 Case 2 – Virksomhed YY 

Virksomhed YY bliver drevet af BB, der er galleriejer, og derudover anvender VO i forbindelse med 

udlejning af en række ejendomme. Der er i tabel 7.2.1 indhentet nedenstående oplysninger for 

virksomheden i år 2014. 
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Primo 2014 Ultimo 2014
Indskudskonto 269.765kr.               269.765kr.                  
Kapitalafkastgrundlag 7.806.308kr.            
Årets overskud 388.521kr.                  
Årets hævning 245.671kr.                  

Kilde: Udleveret materiale fra virksomhed YY.

Tabel 7.2.1 - O plysninger om virksomhed YY

 

BB har derudover en privat kassekredit, som han i sin tid fik mulighed for at oprette under den 

forudsætning, at banken fik tinglyst pant i en af ejendommene i virksomhed YY. Træk og saldi for 2014 

ses i tabel 7.2.2, og kassekreditten har en samlet trækningsret på 700.000 kr. Ejendommen, der er 

sikkerhed i, har en værdi på 2.350.000 kr. 

Dato Saldo kassekredit

01-01-2014 -253.335kr.                     

01-02-2014 -267.095kr.                     

01-03-2014 -298.654kr.                     

01-04-2014 -277.111kr.                     

01-05-2014 -265.887kr.                     

01-06-2014 -250.445kr.                     

10-06-2014 -245.666kr.                     

01-07-2014 -236.321kr.                     

01-08-2014 -234.081kr.                     

01-09-2014 -246.724kr.                     

01-10-2014 -264.902kr.                     

01-11-2014 -259.433kr.                     

01-12-2014 -251.434kr.                     

31-12-2014 -247.222kr.                     

Kilde: Udleveret materiale fra virksomhed YY.

Tabel 7.2.2 - Saldi på kassekredit

 

7.2.1 Analyse 

Det ses, at indskudskontoen for virksomhed YY hverken primo eller ultimo 2014 antager en negativ 

værdi, hvorfor virksomheden ikke bliver omfattet af de nye regler mht. begrænsning i muligheden for 

spare overskud op. 

Derimod er der stillet sikkerhed for den private kassekredit i virksomhedens aktiver, hvilket der må ses 

nærmere på. Da den nye lov kun behandler sikkerhedsstillelser, der er etableret fra og med den 11. juni 

2014, skal der derfor ses på, hvilken værdi det samlede træk på kassekreditten antog den 10. juni 2014. 

Det ses af tabel 7.2.2, at der på denne dato i alt var hævet 245.666 kr., og da dette beløb er mindre end 

værdien af det aktiv, der stilles sikkerhed med, er det denne værdi der fastfryses, hvilket betyder, at 

hævninger på kassekreditten, der får trækket til at overstige 245.666 kr., vil blive betragtet som nye 

sikkerhedsstillelser, der skal beskattes efter VSL § 10, stk. 6.  

Som omtalt tidligere ses der på det maksimale træk i løbet af indkomståret og i dette tilfælde efter den 

10. juni 2014. Af tabel 7.2.2 fremgår det, at det maksimale træk på kassekreditten sker den 1. oktober 
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2014, hvor der i alt er hævet 264.902 kr. Der skal derfor ske beskatning af forskellen mellem det 

maksimale træk og den opgjorte værdi af sikkerhedsstillelsen, som er udregnet nedenfor. 

264.902	kr. 245.666	kr.		 	19.236	kr. 

Som omtalt tidligere vil sikkerhedsstillelsen skulle behandles, som det fremgår af betænkningen, ved at 

det beløb, der skal anses for hævet, tillægges virksomhedens overskud og anses for hævet uden om 

hæverækkefølgen. Med denne systematik kan overskudsdisponeringen i kassesystemet anvendes til 

fordelingen af indkomsten ved at tillægge beløbet i virksomhedens overskud efter renter og i årets 

samlede hævning. På denne måde fordeler det skattepligtige beløb i form af sikkerhedsstillelsen sig 

korrekt i den personlige indkomst som vist i figur 7.2.1.1. 

Årets hævning
264.907

Kapitalafkast
156.126

Resultat efter renter Personlig indkomst
407.757 62.426

Resterende overskud Virksomhedsskat
251.631 46.355

Virksomhedsindkomst
189.205

O psparet overskud
142.850

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Figur 7.2.1.1 - Kassesystem til  overskudsdisponering

Det er dog væsentligt at påpege, at beløbet ikke ville fordele sig korrekt i tilfælde af at der ikke var hævet 

nok til, at hele det beregnede kapitalafkast ville kunne anvendes på hævningen. I så fald ville hele eller 

en del af beløbet, der skal beskattes som sikkerhedsstillelse, blive anset for hævet som kapitalindkomst, 

hvilket ikke er korrekt, da beløbet ikke må indgå i hæverækkefølgen, men altid skal tilgå den personlige 

indkomst. Derudover skal det understreges, at ovenstående overskudsdisponering udelukkende er et 

udtryk for fordelingen af indkomst til beskatning og ikke for reelle beløb, da selve beløbet, der beskattes 

ekstra som sikkerhedsstillelse, udelukkende er en bogholderimæssig postering. Selv om 

overskudsdisponeringen stadig kan bruges til at give et overblik over fordelingen af indkomst, skal den 

selvstændigt erhvervsdrivende dog huske på, at beløbet ikke må fremgå på selvangivelsen for 

virksomhedens overskud, men kun i den personlige indkomst. 

Da indskudskontoen er positiv, og bagatelgrænsen dermed ikke finder anvendelse på virksomheden, 

bliver sikkerhedsstillelsen på 245.666 kr. omfattet af udfasningsreglen i den nye lovs § 3, stk. 5. BB skal 
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dermed fremadrettet sørge for, at enten kassekreditten bliver betalt ud, eller at der bliver stillet særskilt 

sikkerhed for den i et privat aktiv, eksempelvis BBs private bolig. Bliver dette ikke gjort inden udgangen 

af 2017, vil det ikke hævede opsparede overskud i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017 komme 

til endelig beskatning den 1. januar 2018. Derudover vil BB ikke have mulighed for at foretage opsparing 

af overskud herefter, så længe virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for kassekreditten.  

7.2.1.1 Indskud af gæld 

Alternativt kunne BB vælge at indskyde hele gælden på kassekreditten i VO. Dette ville resultere i en 

hævning svarende til det samlede træk, men da BB gennem årene har oparbejdet et større opsparet 

overskud ville den del af indskuddet, der ikke kan rummes i årets overskud kunne hæves på denne konto. 

Det vil medføre beskatning af et større beløb, men beskatningen vil stadig ske af tjente midler.  

Derudover vil der være den fordel, at der nu ikke længere foreligger en sikkerhedsstillelse for gæld uden 

for VO med aktiver i VO, hvorfor der ikke længere vil være noget krav om, at sikkerhedsstillelsen skal 

udfases. 
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 Vurdering af effektiviteten af den nye lov 

Dette kapitel vil se nærmere på effektiviteten af de nye regler set ud fra, om reglerne er tilstrækkelige til 

at lukke af for de utilsigtede anvendelsesmuligheder eller ej. Eller om de nye regler stadig giver anledning 

til misbrugskonstellationer. 

8.1 Negativ indskudskonto 

Af gennemgangen af den nye lov og caseeksemplerne fremgår det, at det er blevet væsentligt mere 

uinteressant at ende med en negativ indskudskonto og derved også indirekte at lægge privat gæld ind i 

VO. Når opsparingsmuligheden begrænses, vil det ikke være muligt at anvende et opsparet overskud til 

at afdrage på privat gæld, der måtte være indskudt, hvilket i udgangspunktet eliminerer denne 

misbrugsmulighed. 

En negativ indskudskonto fremkommer dog kun i tilfælde, hvor aktivmassen ikke er stor nok til at rumme 

den private gæld, der bliver indskudt. Indskud af privat gæld i sådanne tilfælde vil derfor stadig kunne 

vise sig at være god forretning fremover, såfremt der er nok aktiver at modregne i, i opgørelsen af 

indskudskontoen. På denne måde finder de nye regler ikke anvendelse og den selv samme disposition, 

som lovforslaget søger at sætte en stopper for, vil derfor kunne fortsætte som før. 

Man kan argumentere for, at den selvstændigt erhvervsdrivende i dette tilfælde vil være berettiget til det, 

eftersom der er indskudt en mængde aktiver, som ikke er behæftet med gæld og dermed allerede er betalt 

med beskattede midler. Umiddelbart må det dog være vurderingen, at argumentet ikke holder helt, 

eftersom den selvstændigt erhvervsdrivende ville kunne holde provenuet for gældsoptagelsen uden for 

VO og derefter afdrage på gælden med lavt beskattede midler i VO. Gælden bliver ikke mere 

erhvervsmæssig af den grund, og de privatøkonomiske gevinster må derfor stadig være lige så 

uberettigede som før, dog uden at det får konsekvenser. 

Umiddelbart kan man frygte, at det vil kunne skabe en skævvridning i forhold til de iværksættere, der 

skal til at starte deres virksomhed op og derfor ikke nødvendigvis har samme muligheder i modsætning 

til selvstændigt erhvervsdrivende, der har flere midler til rådighed. 

8.2 Sikkerhedsstillelse 

I forhold til at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld uden for VO må lovændringen siges at 

være særdeles effektiv. Måske endda for effektiv. De tidligere muligheder for at omgå hæverækkefølgen 

og indirekte anvende virksomhedens midler til privatforbrug er der permanent sat en stopper for med de 

nye regler. Ligesom med reglerne for opsparingsbegrænsning i forbindelse med negativ indskudskonto 
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er reglerne dog ikke særligt målrettede og vil givetvis komme til at få konsekvenser for mange 

selvstændigt erhvervsdrivende, såfremt de ikke er ekstra opmærksomme på, at visse handlinger kan få 

forholdsvis drastiske konsekvenser for dem. 

Stilles der frem over sikkerhed for gæld uden for VO, uanset hvem der har optaget gælden, vil det medføre 

beskatning, medmindre sikkerhedsstillelsen kan siges at være omfattet af en af de tre 

undtagelsesbestemmelser. Særligt synes det dog at være vanskeligt at vurdere, hvilke dispositioner der 

kan siges at falde ind under kategorien som en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

I og med at området omkring sikkerhedsstillelser ser ud til at blive vanskeligt at navigere i, vil det i nogle 

tilfælde være mest fornuftigt helt at undgå at foretage dem, da der kan forekomme situationer, hvor et 

simpelt tilkøb af et aktiv kan komme til at få konsekvenser, hvis der er stillet et virksomhedspant over for 

långiveren. 

8.3 Rentekorrektion 

Reglerne om rentekorrektion er nu væsentligt mere effektive end tidligere, da rentekorrektionssatsen nu 

ikke længere er sammenfaldende med kapitalafkastsatsen og derved fremover kommer til at ligge 3 % 

højere. Dette vurderes i sammenhold med reglerne om opsparingsbegrænsning at have en afskrækkende 

effekt i forhold til at indskyde privat gæld, da den højere fradagsværdi for renteudgifterne nu vil blive 

udlignet helt eller delvist. Der vil sandsynligvis stadig kunne forekomme situationer, hvor renten på den 

private gæld vil være højere end rentekorrektionssatsen, men med udsigt til at der ikke kan spares op, når 

indskudskontoen samtidig er negativ, vurderes fordelene at være begrænsede. 

Rentekorrektion træder dog stadig kun i kraft, såfremt indskudskontoen bliver negativ, hvilket betyder at 

det, som beskrevet under afsnit 8.1, ikke vil få nogle konsekvenser, såfremt indskuddet af gælden ikke 

resulterer i en negativ indskudskonto. 
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 Konklusion 

Der er i afhandlingen set på de konsekvenser, som vedtagelsen af lov nr. 992 af 16/9/2014 får og forventes 

at få for de selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender VO. 

For fremtiden vil en negativ indskudskonto få den konsekvens, at der ikke kan foretages opsparing af 

overskud for det indkomstår, hvor en negativ indskudskonto opstår og for efterfølgende indkomstår, indtil 

det indkomstår, hvor indskudskontoen hverken primo eller ultimo antager en negativ værdi. Det fremgår 

ligeledes af behandlingen af loven, at selve årsagen til den negative indskudskonto er uden betydning for, 

om de nye regler finder anvendelse.  

Hele overskuddet skal derfor beskattes endeligt enten som en faktisk hævning eller som en hensættelse 

til senere hævning. Sker dette ikke, skal der i stedet ske et tvangsindskud af beløbet på indskudskontoen. 

Reglen bevirker, at det ikke længere vil være muligt at anvende virksomhedens midler til at afdrage på 

privat gæld, såfremt indskuddet af den private gæld har gjort indskudskontoen negativ. Er 

indskudskontoen fortsat positiv efter indskud, kan dispositionen dog fortsætte uden konsekvenser. 

Af Case 1 fremgik det, hvordan en forholdsmæssig fordeling af overskuddet ville blive konsekvensen af 

at blive omfattet af de nye regler i 2014. Det var således kun muligt at opspare overskud, der kunne 

henføres til perioden før den 11. juni 2014. Alternativt kan en delindkomstopgørelse anvendes, hvis 

størstedelen af det ikke hævede overskud kan henføres til perioden før den 11. juni 2014. 

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan dog være omfattet af bagatelgrænsen, hvis den numeriske værdi 

af den negative indskudskonto primo eller ultimo 2014, med tillæg af en evt. sikkerhedsstillelse, ikke 

overstiger 500.000 kr. I et sådant tilfælde vil opsparingsbegrænsningen ikke træde i kraft, så længe 

indskudskontoens negative værdi ikke efterfølgende forøges. Bagatelgrænsen, i dens nuværende 

formulering, vurderes dog umiddelbart at kunne volde nogle fortolkningsmæssige problemer, eftersom 

undtagelserne til reglen kun resulterer i, at opsparingsbegrænsningen sætter ind. Bagatelgrænsen undtager 

dog også sikkerhedsstillelser fra udfasningsreglen, hvorfor det ikke fremgår klart, hvordan en 

sikkerhedsstillelse, der tidligere har været omfattet af bagatelgrænsen, skal behandles, i tilfælde af at 

indskudskontoens negative saldo forøges. Hvis tolkningen om, at sikkerhedsstillelsen fortsat kan være 

omfattet af bagatelgrænsen holder, vil det dog betyde, at en omgørelse af selvangivne oplysninger for 

2013 vil gøre det muligt at få en sikkerhedsstillelse til at blive omfattet af bagatelgrænsen. 

Med et ønske om at sidestille virksomhedsdrift i VO med virksomhedsdrift i A/S og ApS er der nu indsat 

regler i VSL omkring beskatning af sikkerhedsstillelser for gæld uden for VO med aktiver, der indgår i 

VO. Konsekvensen af en sådan disposition vil fra og med den 11. juni 2014, være at den mindste værdi 
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af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse skal beskattes som en hævning uden om 

hæverækkefølgen. Der må ikke følge kontante beløb med, hvilket betyder, at det skal behandles som et 

selvstændigt gode. Der er tilsyneladende uenighed om, hvorvidt der er hjemmel til denne behandling, dog 

må denne metode antages at være den gældende, indtil praksis på området udvikler sig. 

Ikke alle sikkerhedsstillelser for gæld uden for VO vil være omfattet af den nye regel, idet der også er 

indsat tre undtagelsesbestemmelser. Er sikkerheden stillet som led i en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, vil der ikke skulle ske beskatning. Følges vejledningen i betænkningen skal 

sikkerhedsstillelsen udspringe af en forretningsmæssig disposition mellem den selvstændigt 

erhvervsdrivende og tredjemand og samtidig være indgået på armslængdevilkår i forhold til sikkerhedens 

størrelse og den risiko, som den selvstændigt erhvervsdrivende påtager sig. Da der ingen anden vejledning 

foreligger på området på nuværende tidspunkt, er det derfor også vanskeligt at vurdere, hvilke 

dispositioner der kan siges at være omfattet, dog må det konkluderes at sikkerhedsstillelser for den 

selvstændigt erhvervsdrivendes private gæld ikke vil kunne blive omfattet. 

Er sikkerheden stillet for privat gæld med en blandet vurderet ejendom, vil der ikke skulle ske beskatning 

af sikkerhedsstillelsen, såfremt værdien af gælden er mindre end vurderingen af den del af ejendommen, 

der tjener til bolig. Er gældens værdi højere, vil der skulle ske beskatning af forskellen herimellem. 

Erstatter sikkerhedsstillelsen en anden sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014, vil der ikke 

skulle ske beskatning. Overstiger den nye sikkerhedsstillelse værdimæssigt den gamle, vil der dog skulle 

ske beskatning af differencen herimellem. Reglen gælder til og med den 31. december 2017 og skal gøre 

det muligt at foretage omlægninger af lån for at give bedre vilkår for udfasning af eksisterende 

sikkerhedsstillelser. 

Er sikkerhedsstillelser, der eksisterede den 10. juni 2014 og ikke er omfattet af bagatelgrænsen, ikke 

udfaset den 1. januar 2018, vil det betyde, at opsparet overskud, der kan henføres til perioden 11. juni 

2014 til 31. december 2017, som ikke er hævet, skal beskattes endeligt. Derudover vil 

opsparingsmuligheden herefter være begrænset, indtil sikkerhedsstillelsen helt er udfaset. 

Særligt i forhold til flydende sikkerhedsstillelser vurderes der at være store risici tilknyttet, såfremt den 

selvstændigt erhvervsdrivende ikke er opmærksom herpå. Et simpelt tilkøb af et aktiv kan resultere i 

beskatning af en del af den gæld, der stilles sikkerhed for, såfremt gælden overstiger virksomhedspantets 

værdi. 

Er der stillet sikkerhed for en privat kassekredit, vil trækket på kassekreditten den 10. juni 2014 blive 

fastfrosset, og efterfølgende træk, der forøger denne saldo, vil dermed blive anset for nye 

sikkerhedsstillelser og falder dermed til beskatning.  
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I kapitel 5 blev det også klargjort, at såfremt en selvstændigt erhvervsdrivende ønsker at udleje en tidligere 

beboet bolig, og såfremt der er gæld, der knytter sig hertil, vil det nok være mindst omkostningsfuldt at 

skyde gælden med ind i VO, da det ellers vil blive betragtet som en sikkerhedsstillelse for gæld uden for 

VO. Gælden vil derfor højst kunne forårsage en fremrykket beskatning af opsparet overskud. 

Indskudskontoen kan dog også blive negativ i processen, hvilket giver begrænsning i 

opsparingsmuligheden for året. Dog må det vurderes at være at foretrække frem for at blive beskattet af 

midler, der ikke er tjent. Fremgangsmåden kan også vise sig at blive den foretrukne i andre tilfælde, hvor 

en sikkerhedsstillelse ønskes udfaset, og hvor det ikke er muligt at stille et privat aktiv til sikkerhed eller 

betale gælden ud inden udgangen af 2017. 

Rentekorrektionssatsen er nu effektivt udskilt fra kapitalafkastsatsen og er forhøjet med 3 procentpoint i 

forhold hertil. Ses der på reglen isoleret set, vil der muligvis være tilfælde, hvor der kan være 

skattemæssige fordele forbundet med indskud af privat gæld, som resulterer i en negativ indskudskonto. 

Sammenholder man med reglen om opsparingsbegrænsning vurderes det dog, at fordelene bliver opvejet 

af de ulemper, det medfører. 

En ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen vil kun være en fordel, såfremt indskudskontoen ikke 

blev anmodet nulstillet i forbindelse med opstart i VO, selv om al gæld var erhvervsmæssig. Den 

ekstraordinære nulstilling af indskudskontoen kan kun påvirke indskudskontoen værdi på tidspunktet for 

indtræden i VO. Nulstillingen påvirker dog ikke senere bevægelser på indskudskontoen, hvorfor det ikke 

nødvendigvis vil være ens betydende med en reel nulstilling. 
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 Perspektivering 

Lov nr. 992 af 16/9/2014 medfører som påvist en lang række skærpede omstændigheder i forhold til 

anvendelsen og fleksibiliteten af VO. Særligt i forhold til nyopstartede iværksættere kan VO vise sig at 

være et forholdsvist ugunstigt regelsæt at benytte sig af fremover. Derfor er det værd at se nærmere på 

nogle af de fordele, der er ved henholdsvis at drive virksomhed i ApS og VOs lidt forsimplede version i 

form af kapitalafkastordningen for at vurdere attraktiviteten af overhovedet at anvende VO fremover som 

virksomhedsform i forbindelse med opstart. 

Da afhandlingens omfang er begrænset, vil der ikke blive gået i dybden med funktionaliteten af hverken 

ApS eller kapitalafkastordningen, men der vil udelukkende blive set på de væsentligste fordele i forhold 

til VO ud fra en iværksætters synspunkt. 

10.1 ApS vs. VO 

Da det ikke er ualmindeligt at iværksættere oplever, at deres forretning i opstartsårene kan være 

underskudsgivende, vil der sandsynligvis være selvstændige, der vurderer, at det vil være behæftet med 

for mange problemer at starte op med VO. 

En negativ indskudskonto kan forekomme både ved medtagelse af for meget gæld, men også ved for store 

hævninger i årets løb set i forhold til årets overskud. I et ApS vil dette ikke få andre konsekvenser end, at 

der opstår et fremførselsberettiget underskud, hvor konsekvensen i VO betyder begrænsning i muligheden 

for at spare op, hvis indskudskontoen bliver negativ. Man kan argumentere for, at 

opsparingsbegrænsningen ikke får den store betydning i udgangspunktet, i og med at der i forvejen hæves 

mere, end hvad der er tjent og dermed ikke efterlader noget til opsparing, men med forhøjelsen af 

rentekorrektionssatsen vil den selvstændigt erhvervsdrivende nu også blive indkomstforhøjet med et 

større beløb end tidligere.  

Indskudskontoen vil derudover skulle bringes i nul, før der igen kan foretages opsparing, hvilket betyder, 

at der i de første overskudsgivende år vil skulle anvendes dele af overskuddet til denne udligning, før 

retten til opsparing kan generhverves. 

Der vil i ApS stadig være fuld fradragsværdi for renteudgifter, mens fradragsværdien af renteudgifterne 

i VO vil blive udlignet af rentekorrektionen, når indskudskontoen er negativ. 
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Derudover er der i dag forholdsvis lave omkostninger forbundet med opstart i ApS (50.000 kr.102), hvilket 

yderligere kan tale for at vælge denne form. Derudover vil man ikke længere hæfte personligt, men kun 

for indskuddet. 

Sidst kan det nævnes, at en virksomhedsejer, der anvender et ApS, ikke har mulighed for at stille aktiver 

til sikkerhed for gæld optaget uden for VO, da dette i så fald ville være at betragte som et aktionærlån 

som beskattes i stil med de nye regler om sikkerhedsstillelser i VO. Der vil dog være mulighed for at 

stille sikkerhed i sin aktiekapital, hvilket ikke er en mulighed der eksisterer i VO. 

10.2 Kapitalafkastordningen vs. VO 

I kapitalafkastordningen minder reglerne om dem, der anvendes i VO, dog skal der her ikke opgøres en 

indskudskonto, og beskatningen af virksomhedens indkomst sker stort set som ved anvendelsen af 

reglerne i PSL. Der skal stadig beregnes et kapitalafkastgrundlag, som i grove træk opgøres som summen 

af aktiverne. Eventuelle gældsposter skal ikke fradrages heri. Det beregnede kapitalafkast er et beløb, 

som den selvstændigt erhvervsdrivende kan fradrage i den personlige indkomst og tillægge 

kapitalindkomsten, hvilket bevirker, såfremt der er renteudgifter, at disse i princippet også opnår fuld 

fradragsværdi, såfremt de kan rummes i kapitalafkastet. 

Der er i kapitalafkastordningen endvidere mulighed for at foretage opsparing af overskud på en såkaldt 

konjunkturudligningskonto, dog med den begrænsning i forhold til VO at der maksimalt kan opspares 25 

% af årets overskud, men minimum 5.000 kr., hvis det vælges at anvende en sådan konto. 

Selvom reglerne for kapitalafkastordningen også ligger i VSL, er ordningen ikke omfattet af de nye regler, 

hvorfor det for nogle selvstændigt erhvervsdrivende kan vise sig at være mere fordelagtigt at fravælge 

VO til fordel for kapitalafkastordningen. 

10.3 VO i fremtiden 

På grund af de skærpede anvendelsesforhold i VO vil der for nogle selvstændigt erhvervsdrivende højst 

sandsynligt ske et bevidst fravalg af ordningen i fremtiden. ”Skattehullerne”, som af nogle er blevet 

udnyttet hidtil, er så godt som lukkede med indførelsen af den nye lov, men loven er ikke målrettet nok. 

Det vurderes, at alt for mange selvstændigt erhvervsdrivende vil blive uberettiget ramt af indgrebet, på 

trods af at de ikke har foretaget sig andet end at drive deres virksomhed i henhold til reglerne. 

Afslutningsvis citeres skattepolitisk chef for Dansk Erhverv Jacob Ravn fra en artikel i februar måned, 

hvis hovedfokus ikke var VO, men hvis rammende retorik uden problemer kan anvendes analogt på den 

indeværende problematik: 

                                                           
102 SL § 4, stk. 2 og Lov nr. 616 af 12/06/2013 § 1, nr. 3 
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”I jagten på skatteål har vi flere gange i de senere år set, at man har benyttet sig af 

en form for skattemæssigt dynamitfiskeri. Fiskemetoden er effektiv – men desværre 

ødelæggende for alt liv omkring den, og det samme sker, når man benytter den mod 

et skattesystem. ”103 

 

                                                           
103 ”Bennys bjørnetjeneste” – Berlingske Business, 22. februar 2015 
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 Bilag 

Bilag 1 

I dette bilag ses kassesystemer og detaljerede skatteberegninger for indholdet i tabel 3.5.1 i afhandlingen. 

Årets hævning
1.000.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
1.000.000 970.000

(3) Resterende overskud Virksomhedsskat
970.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til overskudsdisponering 2014 (uden udligning)

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr  
Overskud 1.000.000kr  

Kapitalafkast 0,02*1.500.000 30.000kr       

PI 970.000kr     
KI Kapitalafkast 30.000kr       
SI 970.000+30.000 1.000.000kr  

AM-bidrag 0,08*970.000 77.600kr       
Bundskat 0,0683*(970.000+30.000-77.600) 63.000kr       
Kommuneskat 0,238*(1.000.000-77.600) 219.531kr     
Sundhedsbidrag 0,05*(1.000.000-77.600) 46.120kr       
Kirkeskat 0,008*(1.000.000-77.600) 7.379kr         
Topskat 0,15*(970.000-77.600-449.100) 66.495kr       

Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) (15.592)kr      
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 970.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) (7.400)kr        

Samlet skat 457.133kr     

Kilde: Egen illustration.

Udregninger for 2014 (uden udligning)
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Årets hævning
200.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
200.000 170.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
170.000 0

Virksomhedsindkomst
0

Opsparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til overskudsdisponering 2015 (uden udligning)

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr       
Overskud 200.000kr          

Kapitalafkast 0,02*1.500.000 30.000kr            

PI 170.000kr          
KI Kapitalafkast 30.000kr            
SI 170.000+30.000 200.000kr          

AM-bidrag 0,08*170.000 13.600kr            
Bundskat 0,0808*(170.000+30.000-13.600) 15.061kr            
Kommuneskat 0,238*(200.000-13.600) 44.363kr            
Sundhedsbidrag 0,04*(200.000-13.600) 7.456kr              
Kirkeskat 0,008*(200.000-13.600) 1.491kr              
Topskat 0,15*(170.000-13.600-459.200) -kr                     

Personfradrag 43.400*(0,0808+0,238+0,04+0,008) (15.919)kr          
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 26.800 og 170.000*0,0805)*(0,238+0,04+0,008) (3.914)kr            

Samlet skat 62.138kr            

Kilde: Egen illustration.

Udregninger for 2015 (uden udligning)
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Årets hævning
600.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
1.000.000 440.199

Resterende overskud Virksomhedsskat
970.000 129.801

Virksomhedsindkomst
529.801

Opsparet overskud
400.000

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til overskudsdisponering 2014 (med udligning)

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr  
Overskud 1.000.000kr  

Kapitalafkast 0,02*1.500.000 30.000kr       

Opsparet overskud 1.000.000-600.000 400.000kr     
PI 1.000.000-30.000-(400.000/(1-0,245)) 440.199kr     
KI Kapitalafkast 30.000kr       
SI 440.199+30.000 470.199kr     

AM-bidrag 0,08*440.199 35.216kr       
Bundskat 0,0683*(440.199+30.000-35.216) 29.709kr       
Kommuneskat 0,238*(470.199-35.216) 103.526kr     
Sundhedsbidrag 0,05*(470.199-35.216) 21.749kr       
Kirkeskat 0,008*(470.199-35.216) 3.480kr         
Topskat 0,15*(440.199-35.216-449.100) -kr                 
Virksomhedsskat 400.000/(1-0,245)*0,245 129.801kr     
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) (15.592)kr      
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 440.199*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) (7.400)kr        

Samlet skat 300.489kr     

Kilde: Egen illustration.

Udregninger for 2014 (med udligning)
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Årets hævning
200.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
200.000 170.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
170.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering 2015 (med udligning)

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr       
Overskud 200.000kr          

Kapitalafkast 0,02*1.500.000 30.000kr            

PI 170.000+400.000+129.801 699.801kr          
KI Kapitalafkast 30.000kr            
SI 699.801+30.000 729.801kr          

AM-bidrag 0,08*699.801 55.984kr            
Bundskat 0,0808*(699.801+30.000-55.984) 54.444kr            
Kommuneskat 0,238*(729.801-55.984) 160.368kr          
Sundhedsbidrag 0,04*(729.801-55.984) 26.953kr            
Kirkeskat 0,008*(729.801-55.984) 5.391kr              
Topskat 0,15*(699.801-55.984-459.200) 27.693kr            
Virksomhedsskat 400.000/(1-0,245)*0,245 (129.801)kr        
Personfradrag 43.400*(0,0808+0,238+0,04+0,008) (15.919)kr          
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 26.800 og 699.801*0,0805)*(0,238+0,04+0,0 (7.665)kr            

Samlet skat 177.448kr          

Kilde: Egen illustration.

Udregninger for 2015 (med udligning)
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Bilag 2 

I dette bilag ses kassesystemer og detaljerede skatteberegninger for tabel 3.6.1 i afhandlingen. 

Årets hævning
990.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
990.000 960.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
960.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld uden for VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr    
Renteudgift (erhverv) 0,02*500.000 10.000kr         
Renteudgift (privat) 0,02*500.000 10.000kr         
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 990.000kr       
Kapitalafkast 0,02*1.500.000 30.000kr         

PI 1.000.000-10.000-30.000 960.000kr       
KI 30.000-10.000 20.000kr         
SI 960.000+20.000 980.000kr       

AM-bidrag 0,08*960.000 76.800kr         
Bundskat 0,0683*(960.000+20.000-76.800) 61.689kr         
Kommuneskat 0,238*(980.000-76.800) 214.962kr       
Sundhedsbidrag 0,05*(980.000-76.800) 45.160kr         
Kirkeskat 0,008*(980.000-76.800) 7.226kr           
Topskat 0,15*(960.000-76.800-449.100) 65.115kr         
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) (15.592)kr        
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 960.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) (7.400)kr          

Samlet skat 447.959kr       

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med gæld privat uden for VO
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Årets hævning
980.000

Kapitalafkast
20.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
980.000 960.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
960.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet .

Kassesystem til overskudsdisponering med privat gæld i  VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.000.000kr       
Renteudgift (erhverv) 0,02*1.000.000 20.000kr            
Overskud (efter renter) 1.000.000-20.000 980.000kr          
Kapitalafkast 0,02*1.000.000 20.000kr            

PI 1.000.000-20.000-20.000 960.000kr          
KI Kapitalafkast 20.000kr            
SI 960.000+20.000 980.000kr          

AM-bidrag 0,08*960.000 76.800kr            
Bundskat 0,0683*(960.000+20.000-76.800) 61.689kr            
Kommuneskat 0,238*(980.000-76.800) 214.962kr          
Sundhedsbidrag 0,05*(980.000-76.800) 45.160kr            
Kirkeskat 0,008*(980.000-76.800) 7.226kr              
Topskat 0,15*(960.000-76.800-449.100) 65.115kr            
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) (15.592)kr          
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 960.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008 (7.400)kr            

Samlet skat 447.959kr          

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med gæld privat i VO
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Bilag 3 

I dette bilag ses kassesystemer og detaljerede skatteberegninger for tabel 3.7.1.1 i afhandlingen. 

Årets hævning
990.000

Kapitalafkast
4.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
990.000 986.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
986.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet .

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld uden for VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag 200.000kr       
Renteudgift (erhverv) 0,02*500.000 10.000kr         
Renteudgift (privat) 0,02*500.000 10.000kr         
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 990.000kr       
Kapitalafkast 0,02*200.000 4.000kr           

PI 1.000.000-10.000-4.000 986.000kr       
KI 4.000-10.000 -6.000kr.         
SI 986.000-6.000 980.000kr       

AM-bidrag 0,08*986.000 78.880kr         
Bundskat 0,0683*(960.000-78.880) 61.956kr         
Kommuneskat 0,238*(980.000-78.880) 214.467kr       
Sundhedsbidrag 0,05*(980.000-78.880) 45.056kr         
Kirkeskat 0,008*(980.000-78.880) 7.209kr           
Topskat 0,15*(986.000-78.880-449.100) 68.703kr         
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) -15.592kr.       
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 986.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) -7.400kr.         
Nedslag for negativ netto-KI < 50.000 kr. 0,03*-6.000 -180kr.            

Samlet skat 453.099kr       

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med gæld privat uden for VO

 



12 - Bilag  

 

 89 

 

Årets hævning
980.000

Kapitalafkast
0

Resultat efter renter Personlig indkomst
980.000 980.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
980.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet .

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld i VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag -300.000kr.       
Renteudgift  (erhverv) 0,02*1.000.000 20.000kr           
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 980.000kr         
Rentekorrektion 0,02*-300.000 -6.000kr.           

PI 1.000.000-20.000+6.000 986.000kr         
KI Rentekorrektion -6.000kr.           
SI 986.000-6.000 980.000kr         

AM-bidrag 0,08*986.000 78.880kr           
Bundskat 0,0683*(986.000-78.880) 61.956kr           
Kommuneskat 0,238*(980.000-78.880) 214.467kr         
Sundhedsbidrag 0,05*(980.000-78.880) 45.056kr           
Kirkeskat 0,008*(980.000-78.880) 7.209kr             
Topskat 0,15*(986.000-78.880-449.100) 68.703kr           
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) -15.592kr.         
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 986.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) -7.400kr.           
Nedslag for negativ netto-KI < 50.000 kr. 0,03*-6.000 -180kr.              

Samlet skat 453.099kr         

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med gæld privat i VO
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Bilag 4 

I dette bilag ses kassesystemer og detaljerede skatteberegninger for tabel 4.1.1 i afhandlingen. 

Årets hævning
990.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
990.000 960.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
960.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld uden for VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr    
Renteudgift  (erhverv) 0,02*500.000 10.000kr         
Renteudgift  (privat) 0,04*500.000 20.000kr         
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 990.000kr       
Kapitalafkast 0,02*1.500.000 30.000kr         

PI 1.000.000-10.000-30.000 960.000kr       
KI 30.000-20.000 10.000kr         
SI 960.000+10.000 970.000kr       

AM-bidrag 0,08*960.000 76.800kr         
Bundskat 0,0683*(960.000+10.000-76.800) 61.006kr         
Kommuneskat 0,238*(970.000-76.800) 212.582kr       
Sundhedsbidrag 0,05*(970.000-76.800) 44.660kr         
Kirkeskat 0,008*(970.000-76.800) 7.146kr           
Topskat 0,15*(970.000-76.800-449.100) 65.115kr         
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) -15.592kr.       
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 960.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) -7.400kr.         

Samlet skat 444.316kr       

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med gæld privat uden for VO
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Årets hævning
970.000

Kapitalafkast
20.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
970.000 950.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
950.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld i VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.000.000kr    
Renteudgift  (erhverv) 0,02*500.000+0,04*500.000 30.000kr         
Overskud (efter renter) 1.000.000-30.000 970.000kr       
Kapitalafkast 0,02*1.000.000 20.000kr         

PI 1.000.000-10.000-30.000 950.000kr       
KI Kapitalafkast 20.000kr         
SI 960.000+10.000 970.000kr       

AM-bidrag 0,08*950.000 76.000kr         
Bundskat 0,0683*(950.000+20.000-76.000) 61.060kr         
Kommuneskat 0,238*(970.000-76.000) 212.772kr       
Sundhedsbidrag 0,05*(970.000-76.000) 44.700kr         
Kirkeskat 0,008*(970.000-76.000) 7.152kr           
Topskat 0,15*(970.000-76.000-449.100) 63.735kr         
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) -15.592kr.       
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 950.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) -7.400kr.         

Samlet skat 442.427kr       

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med gæld privat uden for VO
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Bilag 5 

I dette bilag ses kassesystemer og detaljerede skatteberegninger for tabel 4.1.2 i afhandlingen. 

Årets hævning
990.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
990.000 960.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
960.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld uden for VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr    
Renteudgift  (erhverv) 0,02*500.000 10.000kr         
Renteudgift  (privat) 0,02*500.000 10.000kr         
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 990.000kr       
Kapitalafkast 0,02*1.500.000 20.000kr         

PI 1.000.000-10.000-30.000 960.000kr       
KI 30.000-10.000 20.000kr         
SI 960.000+20.000 980.000kr       

AM-bidrag 0,08*960.000 76.800kr         
Bundskat 0,0683*(960.000+20.000-76.800) 61.689kr         
Kommuneskat 0,238*(980.000-76.800) 214.962kr       
Sundhedsbidrag 0,05*(980.000-76.800) 45.160kr         
Kirkeskat 0,008*(980.000-76.800) 7.226kr           
Topskat 0,15*(980.000-76.800-449.100) 65.115kr         
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) -15.592kr.       
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 960.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) -7.400kr.         

Samlet skat 447.959kr       

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med gæld privat uden for VO
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Årets hævning
930.000

Kapitalafkast
20.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
980.000 893.775

Resterende overskud Virksomhedsskat
960.000 16.225

Virksomhedsindkomst
66.225

O psparet overskud
50.000

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld i  VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.000.000kr    
Renteudgift  (erhverv) 0,02*1.000.000 20.000kr         
Overskud (efter renter) 1.000.000-20.000 980.000kr       
Kapitalafkast 0,02*1.000.000 20.000kr         
Opsparet overskud 980.000-930.000 50.000kr         

PI 1.000.000-20.000-20.000-66.225 893.775kr       
KI Kapitalafkast 20.000kr         
SI 893.775+20.000 913.775kr       

AM-bidrag 0,08*893.775 71.502kr         
Bundskat 0,0683*(893.775+20.000-71.502) 57.527kr         
Kommuneskat 0,238*(913.775-71.502) 200.461kr       
Sundhedsbidrag 0,05*(913.775-71.502) 42.114kr         
Kirkeskat 0,008*(913.775-71.502) 6.738kr           
Topskat 0,15*(893.775-71.502-449.100) 55.976kr         
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) -15.592kr.       
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 893.775*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) -7.400kr.         
Virksomhedsskat 66.225*0,245 16.225kr         

Samlet skat 427.551kr       

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med gæld privat i  VO

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 - Bilag 

 

94  

 

Bilag 6 

I dette bilag ses kassesystemer og detaljerede skatteberegninger for tabel 4.2.1 i afhandlingen. 

Årets hævning
990.000

Kapitalafkast
30.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
990.000 960.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
960.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering i  VO uden sikkerhedsstil le lse

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr    
Renteudgift  (erhverv) 0,02*500.000 10.000kr         
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 990.000kr       
Kapitalafkast 0,02*1.500.000 30.000kr         

PI 1.000.000-10.000-30.000 960.000kr       
KI Kapitalafkast 30.000kr         
SI 960.000+30.000 990.000kr       

AM-bidrag 0,08*960.000 76.800kr         
Bundskat 0,0683*(960.000+30.000-76.800) 62.372kr         
Kommuneskat 0,238*(990.000-76.800) 217.342kr       
Sundhedsbidrag 0,05*(990.000-76.800) 45.660kr.         
Kirkeskat 0,008*(990.000-76.800) 7.306kr.           
Topskat 0,15*(960.000-76.800-449.100) 65.115kr         
Personfradrag 42.800*(0,0683+0,238+0,05+0,008) -15.592kr.       
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 25.000 og 960.000*0,0765)*(0,238+0,05+0,008) -7.400kr.         

Samlet skat 451.602kr       

Kilde: Egen illustration.

Udregninger uden sikkerhedsstil le lse
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Årets hævning
242.550

Kapitalafkast
0

Resultat efter renter Personlig indkomst
990.000 0

Resterende overskud Virksomhedsskat
990.000 242.550

Virksomhedsindkomst
990.000

O psparet overskud
747.450

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet .

Kassesystem ti l  overskudsdisponering i VO  med sikkerhedsstille lse

 

 

Kapitalafkastgrundlag 1.500.000kr  
Renteudgift  (erhverv) 0,02*500.000 10.000kr       
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 990.000kr     

PI 1.000.000-10.000-990.000 -kr                 
KI 990.000-990.000 -kr                 
SI -kr                 

AM-bidrag -kr                 
Bundskat -kr                 
Kommuneskat -kr                 
Sundhedsbidrag -kr                 
Kirkeskat -kr                 
Topskat -kr                 
Personfradrag -kr                 
Beskæftigelsesfradrag -kr                 
Virksomhedsskat 990.000*0,245 242.550kr     

Samlet skat 242.550kr     

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med sikkerhedsstille lse
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Bilag 7 

I dette bilag ses kassesystemer for tabel 5.2.1.3.2.2.1 i afhandlingen. 

Årets hævning
900.000

Kapitalafkast
0

Resultat efter renter Personlig indkomst
1.000.000 767.550

Resterende overskud Virksomhedsskat
900.000 32.450

Virksomhedsindkomst
132.450

O psparet overskud
100.000

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet .

Kassesystem til overskudsdisponering med hævning i  hæverækkefølge

 

 

Årets hævning
900.000

Kapitalafkast
0

Resultat efter renter Personlig indkomst
1.300.000 770.199

Resterende overskud Virksomhedsskat
1.300.000 129.801

Virksomhedsindkomst
529.801

O psparet overskud
400.000

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering med hævning uden om hæverækkefølge
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Årets hævning
600.000

Kapitalafkast
0

Resultat efter renter Personlig indkomst
1.000.000 470.199

Resterende overskud Virksomhedsskat
1.000.000 129.801

Virksomhedsindkomst
529.801

O psparet overskud
400.000

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering efter gamle regler
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Bilag 8 

I dette bilag ses kassesystemer og detaljerede skatteberegninger for tabel 5.4.1.1 i afhandlingen. 

Årets hævning
990.000

Kapitalafkast
4.000

Resultat efter renter Personlig indkomst
990.000 986.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
986.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld uden for VO

 

 

Kapitalafkastgrundlag 200.000kr  
Renteudgift  (erhverv) 0,02*500.000 10.000kr    
Renteudgift  (privat) 0,04*500.000 20.000kr    
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 990.000kr  
Kapitalafkast 0,02*200.000 4.000kr      

PI 1.000.000-10.000-4.000 986.000kr  
KI 4.000-20.000 -16.000kr.   
SI 986.000-16.000 970.000kr  

AM-bidrag 0,08*986.000 78.880kr    
Bundskat 0,0808*986.000 73.295kr    
Kommuneskat 0,238*970.000 212.087kr  
Sundhedsbidrag 0,04*970.000 35.645kr    
Kirkeskat 0,008*970.000 7.129kr      
Topskat 0,15*(986.000-459.200) 67.188kr    
Personfradrag 43.400*(0,0808+0,238+0,04+0,008) -15.919kr.   
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 26.800 og 986.000*0,0805)*(0,238+0,04+0,008) -7.665kr.     
Nedslag for negativ netto-KI < 50.000 kr. 0,04*-16.000 -640kr.        

Samlet skat 450.000kr  

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med privat gæld uden for VO
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Årets hævning
970.000

Kapitalafkast
0

Resultat efter renter Personlig indkomst
970.000 970.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
970.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet .

Kassesystem til overskudsdisponering med privat gæld i  VO  (før lovindgreb)

 

 

Kapitalafkastgrundlag -300.000kr.  
Renteudgift (erhverv) 0,02*500.000+0,04*500.000 30.000kr      
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 970.000kr    
Rentekorrektion 0,02*-300000 -6.000kr.      

PI 1.000.000-30.000+6.000 976.000kr    
KI Rentekorrektion -6.000kr.      
SI 976.000-6.000 970.000kr    

AM-bidrag 0,08*976.000 78.080kr      
Bundskat 0,0808*976.000 72.552kr      
Kommuneskat 0,238*970.000 212.277kr    
Sundhedsbidrag 0,04*970.000 35.677kr      
Kirkeskat 0,008*970.000 7.135kr        
Topskat 0,15*(976.000-459.200) 65.808kr      
Personfradrag 43.400*(0,0808+0,238+0,04+0,008) -15.919kr.    
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 26.800 og 976.000*0,0805)*(0,238+0,04+0,008) -7.665kr.      
Nedslag for negativ netto-KI < 50.000 kr. 0,04*-6.000 -240kr.         

Samlet skat 447.705kr    

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med privat gæld i VO  (før lovindgreb)
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Årets hævning
970.000

Kapitalafkast
0

Resultat efter renter Personlig indkomst
970.000 970.000

Resterende overskud Virksomhedsskat
970.000 0

Virksomhedsindkomst
0

O psparet overskud
0

Kilde: Egen illustration og undervisningsmateriale fra Cand. Merc. Aud.-studiet.

Kassesystem til  overskudsdisponering med privat gæld i VO  (efter lovindgreb)

 

 

Kapitalafkastgrundlag -300.000kr.  
Renteudgift  (erhverv) 0,02*500.000+0,04*500.000 30.000kr      
Overskud (efter renter) 1.000.000-10.000 970.000kr    
Rentekorrektion 0,05*-300000 -15.000kr.    

PI 1.000.000-30.000+15.000 985.000kr    
KI Rentekorrektion -15.000kr.    
SI 976.000-15.000 970.000kr    

AM-bidrag 0,08*985.000 78.800kr      
Bundskat 0,0808*985.000 73.221kr      
Kommuneskat 0,238*970.000 212.106kr    
Sundhedsbidrag 0,04*970.000 35.648kr      
Kirkeskat 0,008*970.000 7.130kr        
Topskat 0,15*(985.000-459.200) 67.050kr      
Personfradrag 43.400*(0,0808+0,238+0,04+0,008) -15.919kr.    
Beskæftigelsesfradrag (Mindste værdi af 26.800 og 985.000*0,0805)*(0,238+0,04+0,008) -7.665kr.      
Nedslag for negativ netto-KI < 50.000 kr. 0,04*-15.000 -600kr.         

Samlet skat 449.770kr    

Kilde: Egen illustration.

Udregninger med privat gæld i VO  (før lovindgreb)
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