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English summary 

 

The Danish Parliament adopted on 9 September 2014 a series of austerity measures in the corporate tax 

code, which are aimed at the areas that are deemed unintended application of the VSO. It is stated in the 

bill that the procedure should ensure that in future it should not be possible to use low-taxed funds in the 

VSO for the financing of private consumption as well as settlement of private debt. 

 This thesis aims to elucidate the impact of this tightening in legislation, including to answer whether the 

VSO is dead. 

  

Furthermore this thesis describes the tax forms for a self-employed; PSL, VSO before modifying the law, 

KAO and capital companies. In addition the bill and the associated implications for self-employed persons 

will be analyzed. In this context, interviews with 3 experts in the field will be included, whom all utter 

agreement that VSO has been used inadvertently. The amendment has, however, been too far-reaching. 

  

In order to answer the question about whether VSO is dead, tax calculations will be incorporated, which 

conclude in a comparative analysis of the 4 forms of taxation – PSL, VSO, KAO and capital companies. 

Tax calculations are made on the basis of a fictitious case company, and analysis will show, what tax form 

that is most beneficial and gives the lowest tax payment. The case-company is a lawyer with a few employ-

ees, where the partner forms the load bearing part. 

  

The comparative analysis shows that the VSO with savings and private debt has been the most advanta-

geous solution so far, since this gives the lowest tax payment and the lowest effective tax rate. This solu-

tion, however, is no longer quite as optimal if the self-employed, as a result of deposits of private debt, has 

a negative deposit account. This is because it is no longer possible to save up in the VSO with a negative 

deposit account. The analysis shows that the VSO with optimization (though without private debt) provides 

a lower tax payments compared to the other forms of taxation. 

Entrepreneurs, whom so far have not deposited private debt in VSO, will not feel the impact of the 

amendment to the same extent as entrepreneurs with deposits of private debt and a negative deposit ac-

count as a result. 
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1 Indledning 

 

1.1 Indledning 

Man har i dag som selvstændigt erhvervsdrivende tre beskatningsmuligheder, når det kommer til beskat-

ningen af indkomsten i virksomheden; personskatteloven, virksomhedsordningen og kapitalafkastordnin-

gen.  

Revisorer oplever ofte, at selvstændige erhvervsdrivende har udfordringer med at gennemskue de tre ord-

ninger og beskatningsmulighederne heri. Det ses derfor ofte, at der gøres brug af personskattelovens reg-

ler, da disse er mere gennemskuelige, mens man via indsigt i de to andre ordningers regler måske kunne 

nedsætte sin skattebetaling. Der er således ofte manglende viden omkring skatteordningernes fordele og 

ulemper, som fører til, at en selvstændigt erhvervsdrivende ikke opnår den optimale beskatning.  

De tre beskatningsformer har dog hver deres fordele og ulemper. Det afhænger i høj grad af den enkelte 

virksomheds aktivitet. Det, der er fordelagtigt for én virksomhed, er det ikke nødvendigvis for en anden. 

Det kræver derfor indsigt og forståelse for den enkelte virksomhed, før man kan vælge, hvilken skatteord-

ning, der er den rette. Det kan blandt andet opnås ved at se nærmere på indtjeningsevnen og finansierings-

strukturen.  

I mange henseender er virksomhedsordningen blevet tolket som den mest fordelagtige beskatningsform 

set i forhold til personskatteloven og kapitalafkastordningen, da virksomhedsordningen i mange tilfælde 

fører til den laveste skattebetaling på kort sigt.  

 

Som følge af længere tids utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen har forhenværende Skattemini-

ster Morten Østergaard udtalt:  

"Nogle erhvervsdrivende bruger virksomhedsordningens gunstige vilkår til at opnå mulighed for at finansie-

re deres privatforbrug ved lav skat. Det er bestemt ikke hensigten. Og derfor vil regeringen nu med et lov-

indgreb sætte en stopper for udnyttelsen af ordningen"1.  

 

Folketinget har i den forbindelse den 9. september 2014 vedtaget en række væsentlige stramninger i virk-

somhedsskatteloven2, der er rettet mod områder, som anses for utilsigtet anvendelse af ordningen. Det 

anføres i lovforslaget, at indgrebet skal sikre, at det fremover ikke skal være muligt at anvende lavt beskat-

tede midler i virksomhedsordningen til finansiering af privatforbrug samt afvikling af privat gæld. Stramnin-

                                                           

1http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2014/juni/regeringen-justerer-virksomhedsordningen/ 
2 LOV nr. 992 af 16/09/2014 om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven  

http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2014/juni/regeringen-justerer-virksomhedsordningen/
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gerne skønnes at berøre flere end 10.000 erhvervsdrivende, hvoraf mange må forvente, at de nugældende 

regler vil medføre en væsentlig forøgelse af beskatningen allerede fra 20143. 

 

Men hvilken betydning vil de nugældende regler om virksomhedsordningen få for den ellers i mange hen-

seender mest fordelagtige ordning? Vil den stadig være ligeså fordelagtig, eller vil man i højere grad skulle 

ty til et alternativ? Er virksomhedsordningen død? 

 

1.2 Problemformulering 

Som nævnt i indledningen anses virksomhedsordningen i mange henseender som den mest fordelagtige 

ordning, men hvordan påvirkes denne opfattelse af lovændringen, der netop har til formål at stramme reg-

lerne om virksomhedsordningen? Det leder hen til afhandlingens hovedproblemstilling:  

 Hvordan og hvorvidt påvirker lovændringen virksomhedsordningen – er ordningen død? 

Hovedproblemstillingen vil blive besvaret gennem nedenstående underspørgsmål.  

Først og fremmest er det nødvendigt at definere, hvad virksomhedsordningen er, hvorfor følgende spørgs-

mål vil blive besvaret:  

 Hvordan fungerer virksomhedsordningen, og hvad er ordningens fordele sammenlignet med per-

sonskatteloven, kapitalafkastordningen og kapitalselskabsform? 

For at komme i dybden med lovændringen vil opgaven desuden besvare: 

 Hvad er baggrunden for lovændringen, og hvad betyder den for virksomhedsordningen? 

For at tydeliggøre konsekvenserne af lovændringen vil en konkret case baseret på en selvstændigt er-

hvervsdrivende blive gennemgået, og herunder vil følgende besvares: 

 Hvilke konsekvenser har lovændringen for en selvstændigt erhvervsdrivende? 

 

  

                                                           

3http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/Folketinget-har-vedtaget-lovindgrebet-mod-

virksomhedsskatteordningen.html 
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1.3 Problemafgrænsning 

Afhandlingen vil lovmæssigt hovedsagligt beskæftige sig med regler fra personskatteloven, virksomheds-

skatteloven og selskabsskatteloven. Disse love vil alene belyse de forhold, der har indflydelse på den selv-

stændigt erhvervsdrivende, kapitalselskaber og den valgte case. Øvrige love, bekendtgørelser mv. vil blive 

anvendt efter behov. 

Begreber og problemstillinger vedrørende død, konkurs, virksomhedsomdannelse, generationsskifte, sam-

beskatning/koncerner etc. vil ikke blive behandlet i afhandlingen. Det samme gælder beskatningsforhold 

for ægtefæller og udenlandsk indkomst, herunder CFC-indkomst. Herudover vil afhandlingen ikke komme 

nærmere ind på regler om udenlandske skatter og selskaber. 

Der behandles alene tilfælde, hvor den erhvervsdrivende er eneejer af virksomheden eller selskabet. Her-

ved vil der dermed af kapitalejeren udøves bestemmende indflydelse over selskabet. Afhandlingen inde-

holder dog ikke en selskabsretlig gennemgang af interessentskaber, partnerselskaber og kommanditselska-

ber, herunder definitioner mv. 

Virksomheden vil i afhandlingen blive behandlet som en klasse B-virksomhed, da det forudsættes, at virk-

somheden ikke i 2 på hinanden følgende regnskabsår har overskredet grænserne herfor.  

Pensionsindbetalinger vil ikke indgå som en del af skatteberegningerne. Det antages således i opgaven, at 

den selvstændigt erhvervsdrivende har fravalgt pensionsopsparing. Skatteberegningerne vil ligeledes ikke 

indeholde fri bil og fri bolig.  

Kapitalselskaber forstås i denne afhandling som aktieselskaber og anpartsselskaber. Ved gennemgang af 

kapitalselskaber, hvor udbytter omtales, berøres alene deklareret udbytte, og dermed ikke maskeret udbyt-

te. Herudover vil mellemregning med kapitalejer samt ophør af selskab, herunder likvidation og beskatning 

i den forbindelse ikke blive behandlet. 

Formålet med medtagelsen af kapitalselskaber i opgaven er ikke at diskutere konsekvenserne ved en om-

dannelse. I stedet er formålet alene at belyse, at kapitalselskaber kan være et alternativ til de øvrige be-

skatningsformer. 

Den valgte case er virkelighedsnær og favner efter vores erfaring bredt, og vil derfor i afhandlingen være 

repræsentativ for den valgte branche.  
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Ved skatteberegning efter virksomhedsordningen antages at den selvstændigt erhvervsdrivende kontant 

hæver så meget, han har mulighed for – hverken mere eller mindre. Der hensættes således ikke til senere 

hævning.  

Der vil i skatteberegningerne (med mindre andet er angivet) ikke blive taget højde for, hvorvidt der er tale 

om før eller efter den 11. juni 2014. Der vil således ikke indgå en delindkomstopgørelse af regnskabet før og 

efter den 11. juni 2014.   

I afhandlingen vil skattelovgivning og skattesatser gældende for 2014 blive anvendt. Satser, der anvendes, 

hentes fra SKATs og Skatteministeriets hjemmeside.  

Der afgrænses fra efterfølgende begivenheder i forhold til eventuelle tilpasninger i loven samt fortolkninger 

heraf, således at det er den gældende lovgivning til og med den 1. december 2014, der inddrages. 

 

1.4 Metode 

Problemstillingen vil søges besvaret gennem en empirisk undersøgelse af begrebet virksomhedsordningen, 

hvilken til dels vil bygge på information indhentet gennem et casestudie og interview af nøglepersoner, der 

arbejder med begrebet eller er i tæt kontakt hermed. 

 

1.4.1 Undersøgelsesdesign 

Dette afsnit har til formål at klarlægge kvalitetskriterierne for opgaven og dataindsamlingen. 

 

1.4.1.1 Kvalitetskriterier 

Validitet: For at den empiriske data kan anvendes til at aflede en konklusion på problemformuleringen, skal 

den være gyldig og relevant. Da der er overensstemmelse mellem anvendelsen af teori og den anvendte 

empiri, vurderes den som værende gyldig. Der vil dog blive anvendt datatriangulering for at øge validiteten 

ved anvendelse af flere interviews fra forskellige kilder og dokumenter. 

Reliabilitet: Den indsamlede data, der stammer fra interviews, kan være farvet af de interviewede. 

Generaliserbarhed: Såfremt samme data analyseres af andre, skal det munde ud i samme konklusion. 

 

Ud fra kvalitetskriterierne vil dataindsamlingsprocessen blive beskrevet i forhold til det empiriske grundlag 

for en senere analyse af problemformuleringen. 
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1.4.1.2 Dataindsamling 

I opgaven vil sekundærdatakilder blive benyttet i form af litteratur, som i undersøgelsen anvendes som 

kildemateriale, der skal give et neutralt indblik i skatteordningerne og lovændringen. Yderligere anvendes 

en række primærdata i undersøgelsen i form af interviews. 

Ud fra problemformuleringen og den beskrevne dataindsamlingsmetode vil opgaven bygge på et casestudie 

om lovændringens indvirkning på den selvstændigt erhvervsdrivendes anvendelse af virksomhedsordnin-

gen, som nu vil blive nærmere belyst. 

 

1.4.1.3 Valg af case 

Flere brancher risikerer at blive ramt af ændringerne i virksomhedsordningen som følge af lovændringen. 

Lovændringen skal primært lukke et hul i loven, så virksomhedsordningen ikke kan bruges til at finansiere 

privatforbrug ved lav skat4. Det sker bl.a. ved, at erhvervsdrivende, der har en indskudskonto med negativ 

saldo ved indkomstårets begyndelse (eller ved etableringen af virksomhedsordningen) eller ved indkomst-

årets udløb, fra og med 11. juni 2014 ikke længere kan spare op i virksomhedsordningen mod betaling af 

den foreløbige virksomhedskat på 24,5 % i 2014. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en repræsentativ og virkelighedsnær case i form af en advokatvirk-

somhed. 

Ud over det valgte casegrundlag vil der ud fra den beskrevne dataindsamlingsproces også blive anvendt 

interviews, som nu vil blive nærmere belyst. 

 

1.4.2 Undersøgelsesenhed 

Det er valgt at inddrage Jan Storgaard Hove, Tax Partner i Baker Tilly og Jane Dyhr Gadegaard, Senior Ma-

nager i Business Tax i Deloitte for at få indblik i konsekvenserne af lovændringen for virksomhedsordningen 

og brugere heraf.  

Ole Aagesen, lektor i skatteret og Tax Partner hos Revitax, er valgt for at få den teoretiske vinkel og aspekt. 

Herudover har han deltaget i udarbejdelsen af Revitax’s høringssvar til lovforslaget til SKAT og kan være 

behjælpelig med at besvare, om der eventuelt findes alternative løsninger end lovændringen til at imødegå 

udnyttelsen af virksomhedsordningen. 

  

                                                           

4 http://www.vfl.dk/Nyheder/AendringAfVirksomhedsordning.htm 
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1.4.2.1 Interview 

Problemfeltet søges besvaret på baggrund af individuelle interviews ud fra ovenstående undersøgelsesen-

hed. Interviewene vil være kendetegnet ved, at interviewer har udformet en interviewguide, hvor en række 

hovedspørgsmål er defineret på forhånd5. Det giver mulighed for at afvige fra interviewguiden, hvis inter-

viewdeltageren skulle bringe noget andet interessant op i interviewsituationen6. Interviewguiden vil have 

spørgsmål, der er identiske ved alle interviews. Med interviewguiden ønskes således at få alle interviewdel-

tagere til at forholde sig til de samme spørgsmål for senere at kunne sammenligne svarene. Der vil dog også 

i enkelte spørgsmål blive differentieret, så spørgsmålene passer til det vidensfelt den enkelte interviewede 

har. 

 

Interviewene er blevet optaget og forefindes derfor på en elektronisk fil. Spørgsmålene er ikke sendt til 

interviewdeltagerne på forhånd for at undgå, at de interviewede skulle diskutere spørgsmålene på forhånd.  

 

1.4.3 Kildekritik 

Reguleringen, som er medtaget i opgaven, er baseret på offentligt tilgængeligt materiale. Det vurderes, at 

de primære kilder har høj grad af troværdighed. 

Publikationerne og fagbøgerne er anvendt mere kritisk end de primære data, fordi sekundære data er base-

ret på primære data. De sekundære data, der er brugt, er udvalgt, så det er fagligt anerkendte personer, 

som bidrager til opgavens problemstilling. 

 

Endelig skal det pointeres, at afhandlingens skribenter har revisionsmæssig baggrund, ligesom de inter-

viewede repræsenterer en gruppe eller organisation, der kan have bestemte interesser, som de vil varetage 

frem for et objektivt synspunkt. Dette medfører en kritisk tilgang til data fra interviewene. 

 

1.5 Målgruppe 

Afhandlingen henvender sig til revisorer og rådgivere, der til dagligt arbejder med at optimere beskatnin-

gen og vejlede selvstændige erhvervsdrivende herom.  

  

                                                           

5 Lise Justesen & Nanna Mik-Meyer: Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier, side 55 
6 Interviewguiden er vedlagt som bilag 1 
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1.6  Forkortelser 

BFL  Bogføringsloven 

EVSL  Ejendomsværdiskatteloven  

KAO  Kapitalafkastordningen 

LEV  Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

LL  Ligningsloven  

PSL  Personskatteloven 

SEL  Selskabsskatteloven 

SKL  Skattekontrolloven  

SL  Statsskatteloven 

VSL  Virksomhedsskatteloven 

VSO  Virksomhedsskatteordningen 

ÅRL  Årsregnskabsloven 
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2 Begrebet selvstændigt erhvervsdrivende 

 

Dette kapitel har til formål at afgrænse og identificere begrebet selvstændigt erhvervsdrivende, idet den i 

kapitlet foretagne sondring er afgørende for, hvilken af de forskellige beskatningsformer, der kan anvendes. 

Eksempelvis er det kun skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, der kan vælge 

at blive beskattet efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen7. 

 

2.1 Selvstændigt erhvervsdrivende ctr. almindelig lønmodtager 

Først og fremmest har det betydning i en række forbindelser at afgrænse selvstændig erhvervsvirksomhed 

fra lønmodtageraktiviteter. Skattelovgivningen indeholder ikke en almindelig definition på, hvad der skal 

forstås ved indtægter fra erhverv8.   

Som lønmodtager anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Indkomst-

modtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning. Omvendt er selv-

stændig erhvervsvirksomhed kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af 

økonomisk karakter med det formål at opnå overskud9. Det er således i princippet forholdet mellem ind-

komstmodtageren og den enkelte hvervgiver, der skal bedømmes. 

Herudover skal den erhvervsdrivende virksomhed udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt 

kort periode, og virksomheden må ikke være af helt underordnet omfang10.  

I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om der er tale om lønmodtager eller selvstændigt er-

hvervsdrivende. Dog skal det fremhæves, at det i tvivlstilfælde skal afgøres på baggrund af en samlet vurde-

ring. Herudover lægges der i tvivlstilfælde ofte vægt på, hvorvidt indkomstmodtageren selv har afholdt 

driftsomkostninger, der efter deres art og omfang ligger væsentligt ud over, hvad der sædvanligvis ses i 

lønmodtagerforhold11. 

 

2.2 Selvstændigt erhvervsdrivende/personselskab ctr. kapitalselskab 

Et personselskab er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV), hvis formålet er at 

fremme virksomhedens deltageres økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Begreberne personsel-

skab og selvstændigt erhvervsdrivende går altså hånd i hånd. De typiske eksempler på personselskaber er 

                                                           

7 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 192 
8 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 191 
9 Cirkulære 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven pkt. 3.1.1. 
10 Den juridiske vejledning afsnit C.C.1.2.1 Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed 
11 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 193 
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interessentselskaber og kommanditselskaber. Der sondres i dansk ret mellem personselskaber og kapital-

selskaber, hvor det grundlæggende kriterium for denne sondring er hæftelsen over for kreditorerne. Såle-

des er et kapitalselskab kendetegnet ved, at ingen af deltagerne hæfter personligt for virksomhedens gæld, 

mens det karakteristiske for personselskaber (og selvstændigt erhvervsdrivende, jf. ovenfor) er, at mindst 

én af deltagerne hæfter personligt for virksomhedens gæld. 

Kapitalselskaber i form af aktie- og anpartsselskaber er i modsætning til personselskaber omfattet og lovre-

guleret af selskabsloven. Karakteristisk for personselskaber er, at de som udgangspunkt er ulovregulerede. 

Der er således ikke fastsat lovregler om fordeling af over- og underskud, samhandel mellem deltager og 

selskab samt ind- og udtræden. Der er en betydelig aftalefrihed for deltagerne, men typisk vil deltagerne 

have udarbejdet en selskabsaftale12.  

I medfør af LEV er personselskaber som hovedregel ikke registreringspligtige. Dette fraviges dog for visse 

typer af interessent- og kommanditselskaber13. Det følger dermed af LEV § 2, stk. 3, 2. pkt., nr. 1 og nr. 2, at 

disse typer af personselskaber skal anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen14. Herudover er person-

selskaber omfattet af bogføringsloven, jf. BFL § 1, stk. 1.  

 

2.3 Selvstændigt erhvervsdrivende ctr. hobbyvirksomhed 

Afgrænsningen mellem hobby og erhverv er afgørende, idet den økonomiske effekt af, om man er placeret 

på den ene eller anden side, er betydelig. Eksempelvis er indtægt ved hobbyvirksomhed skattepligtig, selv-

om underskud herved ikke kan fradrages i anden indkomst15. Mens den erhvervsmæssige virksomhed er 

indrettet med systematisk indtægtserhvervelse som det afgørende formål, er hobbyvirksomhed en aktivi-

tet, der kan være indkomstskabende, men primært sigter på at opfylde behov af mere privat karakter.  

Der kan lægges vægt på bl.a. rentabiliteten, herunder at virksomheden før eller siden vil give overskud, om 

ejeren har faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om denne har en naturlig sammenhæng 

med skatteyderens øvrige indtægtsgivende erhverv.  

Problemer med afgrænsningen ses ofte i forbindelse med driften af landbrugsejendomme, stutterier, båd-

udlejning og kunst16. 

  

                                                           

12 Liselotte Madsen: Den skatteretlige behandling af personselskaber, side 22-23. 
13 Eksempelvis, hvor samtlige interessenter/komplementarer er aktieselskaber, anpartsselskaber mv. 
14 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 3, interessentselskaber, side 66-67 
15 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 194 

Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 251-252 
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3 Personskatteloven 

 

Kapitlet har til formål at belyse de dele af personskatteloven, der har relevans for beskatning af selvstæn-

digt erhvervsdrivende.  

Først vil kriterierne for anvendelse af personskatteloven blive beskrevet. Herunder vil lovens anvendelses-

område blive inddraget samt kategoriseringen af indkomstbegreberne i henholdsvis skattepligtig indkomst, 

personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst.  

Afslutningsvist vil beskatningsgrundlaget inddrages, herunder de relevante typer af skatter. Reglerne om 

fremførsel af skattemæssige underskud og opsparing i virksomheden vil ligeledes blive belyst. 

 

3.1 Kriterier for anvendelse af personskatteloven 

Personskatteloven skitserer, hvordan skattepligtige personer i Danmark beskattes. Det er primært lønmod-

tagere, men også selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet, hvis ikke de vælger at blive beskattet efter 

reglerne for VSO eller KAO. Eksempler på, hvem skattepligt til Danmark påhviler, er omfattet af kildeskatte-

lovens § 1, og er personer, der har bopæl i Danmark, eller personer, der uden at have bopæl i Danmark har 

opholdt sig i Danmark mindst 6 måneder. 

Personskatteloven drager mange paralleller til statsskatteloven, da skattepligt og skattefrihed defineres 

heri, mens personskatteloven definerer, hvorledes skatten skal beregnes af de skattepligtige indtægter.  

 

3.2 Indkomstbegreber 

Indkomsten defineres overordnet set som alle de indtægter, der har været i løbet af indkomståret. Skatte-

mæssigt behandles indkomst dog forskelligt alt efter, hvilken type der er tale om. Der skelnes mellem føl-

gende indkomsttyper: 

 

 Personlig indkomst, PSL § 3 

 Kapitalindkomst, PSL § 4 

 Aktieindkomst, PSL § 4a 
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Opgørelsen af den skattepligtige indkomst opgøres efter PSL § 1, og kan skitseres således17:  

Figur 1 – Opgørelse af den skattepligtige indkomst 

 Personlig indkomst 

+/- Nettokapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag 

= Skattepligtig indkomst 

 

Som figur 1 viser, indgår aktieindkomst ikke i den skattepligtige indkomst. Aktieindkomsten beskattes sær-

skilt, hvilket er reguleret af aktieavancebeskatningsloven.  

 

3.2.1 Personlig indkomst 

Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er 

kapitalindkomst, jf. PSL § 3, stk. 1, samt indkomst, der ikke er aktieindkomst, jf. PSL § 4a. Som eksempler 

kan nævnes lønindtægt, overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed, pensioner, arbejdsløshedsdagpen-

ge, sygedagpenge, gaver mv.18 

 

PSL § 3, stk. 2 oplister, hvilke udgifter, der kan trækkes fra ved opgørelsen af den personlige indkomst. Ud-

gifter, der ikke er nævnt i bestemmelsen, fratrækkes i kapitalindkomsten eller som ligningsmæssige fra-

drag.  

I den personlige indkomst kan fratrækkes udgifter vedrørende erhvervsmæssig virksomhed, såsom drifts-

omkostninger19. Driftsomkostninger er kendetegnet ved udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, 

sikre og vedligeholde indkomsten ved den erhvervsmæssige virksomhed20. 

 

3.2.2 Kapitalindkomst 

Kapitalindkomst oplistes udtømmende i PSL § 4, stk. 1 og 2, og omfatter således det samlede nettobeløb af 

indtægter og udgifter, som relaterer sig til den erhvervsdrivendes formue. Eksempelvis er der tale om ren-

teindtægter og -udgifter, kursgevinster og -tab, der er nogle af de hyppigst forekomne21.  

                                                           

17 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-

2014/ 
18 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 172-173 
19 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 179 
20 SL § 6a 
21 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 172-173 
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Eftersom kapitalindkomst opgøres efter nettoindkomstprincippet, kan den godt blive negativ. Det sker for 

eksempel, hvis renteudgifterne er større end -indtægterne, hvorved nettokapitalindkomsten skal modreg-

nes i den skattepligtige indkomst. Fradragsværdien udgør 30,6% i 2014 for negativ kapitalindkomst over 

50.000 kr. for enlige og over 100.000 kr. for ægtefæller (her udgør fradragsværdien 33,6%)22.  

 

3.2.3 Aktieindkomst 

Aktieindkomst beskattes som nævnt særskilt, og indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Aktieindkomst er 

omfattet af PSL § 4a, som lister hvilken indkomst eller tab, der skal beskattes som aktieindkomst. Den ind-

byrdes afgrænsning mellem kapitalindkomst og aktieindkomst foregår således, at indtægter og udgifter af 

kapitalindkomstlignende karakter anses som kapitalindkomst, medmindre indtægten eller udgiften udtryk-

keligt er omfattet af aktieindkomsten i PSL § 4a. Som eksempler på aktieindkomst, jf. PSL § 4a, er udbytte, 

fortjeneste og tab ved afståelse af aktier samt afståelsessummer23. 

Aktieindkomst beskattes i 2014 med 27% indtil 49.200 kr. og med 42% af den del, der er over grænsen24. 

 

3.3  Skatteberegning 

I Danmark medfører højere indkomst højere skat – skattesystemet er således progressivt. Den samlede skat 

er bygget op om flere skattetyper, som beregnes og opkræves på baggrund af forskellige grundlag.  

Som skattepligtig i Danmark er man forpligtet til at betale kommuneskat og sundhedsbidrag. Herudover er 

man forpligtet til at betale top- og bundskat afhængig af indkomstniveau. 

 

3.3.1 Kommuneskat, kirkeskat, sundhedsbidrag 

Grundlaget for kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag er den skattepligtige indkomst fratrukket per-

sonfradraget (42.800 kr.). Beskatningsgrundlaget kan dermed illustreres således: 

Figur 2 – Beskatningsgrundlag; kommuneskat, kirkeskat, sundhedsbidrag 

  Personlig indkomst 

+/- Nettokapitalindkomst  

- Ligningsmæssige fradrag 

= Skattepligtig indkomst  

- Personfradrag  

= Beskatningsgrundlag  

                                                           

22 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/ 
23 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 177-178 
24 http://www.skat.dk/satser/ 
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Kommuneskatten fastsættes af den enkelte kommune, mens kirkeskatten er frivillig, idet det kun er med-

lemmer af folkekirken, som betaler kirkeskat. Kirkeskatten er et medlemsbidrag, der beregnes ud fra folke-

kirkemedlemmernes skattepligtige indkomst og opkræves sammen med skat til staten og kommunerne25. 

Sundhedsbidraget udgør 8% i 2014. Kommune- og kirkeskat udgør sammen med sundhedsbidraget gen-

nemsnitligt 30,6% i 201426. 

 

3.3.2 Bundskat 

Bundskat beregnes af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, jf. PSL § 6, stk. 1. 

Desuden skal personfradrag (42.800 kr.) fratrækkes. I 2014 er bundskattesatsen 6,83 %. 

Beskatningsgrundlaget kan illustreres på følgende måde27: 

Figur 3 – Grundlag for bundskat  

 Personlig indkomst 

+ Positiv nettokapitalindkomst  

- Personfradrag 

= Beskatningsgrundlag 

 

3.3.3 Topskat 

Topskattesatsen er 15% i 2014, som skal betales af al indkomst over topskattegrænsen, som i 2014 er 

449.100 kr., efter AM-bidrag er fratrukket.   

Topbeskatningsgrundlaget beregnes således28: 

Figur 4 – Grundlag for topskat   

 Personlig indkomst  

+ Positiv nettokapitalindkomst over 40.800/81.600 kr. 

- Bundgrænse  

= Beskatningsgrundlag 

 

Ifølge PSL § 19, stk. 1 er der et skatteloft på 51,7%, hvilket dermed af grænsen for, hvor høj beskatnings-

procenten for personlig indkomst må være.  

                                                           

25 http://www.km.dk/kirke/folkekirken/oekonomi/kirkeskat/ 
26 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-

2014/ 
27 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-

2014/ 
28 http://www.skat.dk/satser/ 
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3.3.4 Arbejdsmarkedsbidrag 

I overensstemmelse med arbejdsmarkedsbidragslovens § 1 skal skattepligtige i Danmark, herunder selv-

stændige erhvervsdrivende, betale arbejdsmarkedsbidrag på 8%. Dette medfører en reduktion af beskat-

ningsgrundlaget for indkomstskatterne.  

 

Vælges virksomhedsordningen (se mere herom i kapitel 4), skal der alene betales arbejdsmarkedsbidrag af 

den del af virksomhedens overskud, der hæves som personlig indkomst. En mindre del af det hævede over-

skud kan beskattes som kapitalindkomst og indgår ikke i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag. 

Da virksomhedens overskud opgøres efter fradrag af renteudgifter, fragår renteudgifter også i beregnings-

grundlaget. 

 

3.4  Opsparing i virksomheden 

Efter reglerne i personskatteloven har den selvstændigt erhvervsdrivende ikke mulighed for at foretage 

opsparing af overskud i virksomheden. Al positiv skattepligtig indkomst bliver således beskattet i det inde-

værende indkomstår. 

 

3.5  Skattemæssigt underskud 

Ved anvendelse af personskattelovens regler ved selvstændig erhvervsvirksomhed er det relevant at skelne 

mellem de forskellige skattemæssige underskud, og hvordan de behandles. Dette skyldes, at der for hver 

indkomsttype er forskellige modregningsregler. Nedenfor omtales underskud i den skattepligtige og den 

personlige indkomst.  

 

3.5.1 Underskud i den skattepligtige indkomst 

Ved underskud i den skattepligtige indkomst skal skatteværdien af underskuddet så vidt muligt modregnes i 

følgende skatter i nævnte rækkefølge; bundskat, topskat, udligningsskat og skat af aktieindkomst over 

grundbeløbet. Hvis underskuddet ikke kan rummes i disse skatter, kan der fremføres til fradrag i den skat-

tepligtige indkomst for de efterfølgende indkomstår29. 

 

 

 

                                                           

29 Den juridiske vejledning afsnit C.A.1.2.3.2.1. Underskud i den skattepligtige indkomst   
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3.5.2 Underskud i den personlige indkomst 

Er den personlige indkomst negativ, modregnes den i indkomstårets positive kapitalindkomst, før der be-

regnes bundskat, topskat og udligningsskat. Resterende underskud fremføres til modregning i efterfølgen-

de indkomstår, først i kapitalindkomst og derefter i personlig indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke 

medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 3. pkt.30 

 

 

  

                                                           

30 Den juridiske vejledning afsnit C.A.1.2.3.2.2. Underskud i den personlige indkomst 
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4 Virksomhedsordningen 

 

Kapitlet vil gennemgå de mest centrale elementer samt strukturen i virksomhedsordningen. Derudover vil 

kapitlet give et overblik over virksomhedsordningens muligheder for selvstændige erhvervsdrivende. 

Med virkning fra 1. januar 1987, efter vedtagelse af skattereformen i 1986, blev det muligt for selvstændige 

erhvervsdrivende at blive beskattet efter virksomhedsordningen31. Virksomhedsordningen havde på visse 

områder til formål at sidestille beskatningen for selvstændige erhvervsdrivende med selskaber. 

Virksomhedsordningen kan alene anvendes af selvstændige erhvervsdrivende, som opfylder kriterierne, der 

gennemgås under afsnit 4.1. Reglerne for virksomhedsordningen er defineret jf. virksomhedsskatteloven 

afsnit I og III samt Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2. Reglerne for virksomhedsordningen skal dog bru-

ges med de regler, som er gældende i personskatteloven. 

De væsentligste følger efter indførelsen af virksomhedsskatteordningen har betydet, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende: 

 opnår fuld fradragsret for erhvervsmæssige renteomkostninger, som har tilknytning til virksomhe-

den. 

 får en lempeligere beskatning af kapitalafkastdelen af overskuddet i virksomheden. 

 kan foretage opsparing i virksomheden, da ikke hævede overskud kan vælges foreløbigt beskattet 

med 24,5%. Dette er til for, at svingende indtjening kan udlignes, da man i år med en lavere ind-

tjening kan overføre de tidligere års opsparede overskud til personlig beskatning. 

 kan fradrage virksomhedsunderskud i anden indkomst. 

 

Der henvises til kapitel 8 for en gennemgang af nugældende regler om virksomhedsordningen. 

 

4.1 Kriterier for anvendelsen af virksomhedsordningen 

For at kunne anvende virksomhedsordningen skal en række kriterier være opfyldt. Er kriterierne ikke op-

fyldt, vil der ske beskatning for den selvstændigt erhvervsdrivende efter personskattelovens regler.  

Følgende kriterier skal være opfyldt for at anvende virksomhedsordningen: 

 Det er alene skattepligtige personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, der kan anven-

de virksomhedsordningen. I loven er der dog ikke foreskrevet præcist, hvordan en selvstændigt 

                                                           

31 Lov nr. 144 af 19. marts 1986 indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende 
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erhvervsdrivende defineres, hvorfor den generelle definition anvendes: 

”Selvstændigt erhvervsdrivende er karakteriseret ved, at der for egen regning og risiko udøves 

virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud”32. 

Herudover henvises til afhandlingens kapitel 2.  

 

 Den selvstændigt erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at anvende virksomhedsordningen i alle 

indkomstår, da det står frit, om man ønsker at blive beskattet efter de andre beskatningsformer. 

Ved indberetning af selvangivelsen skal det tilkendegives, om man ønsker at blive beskattet efter 

virksomhedsordningen for det pågældende år33. Efter valget er truffet, er dette gældende for hele 

indkomståret. Ønskes der omgørelse, skal det foretages senest den 30. juni i det efterfølgende 

indkomstår34. 

 

 Indehaveren af virksomheden skal være en fysisk person. Virksomhedsordningen kan ikke anven-

des af selskaber, dødsboer og konkursboer35. 

 

 Det er ikke muligt for hobbyvirksomheder at anvende virksomhedsordningen36. Karakteristika for 

en hobbyvirksomhed er, at den ikke drives med det formål at opnå overskud. Virksomhedsordnin-

gen kan heller ikke anvendes, selvom hobbyvirksomheden generer overskud. 

 

 Lønmodtagere kan som hovedregel ikke anvende virksomhedsordningen. Afhængig af arten og 

omfanget af deres driftsomkostninger og om man har lønnet medhjælp og lejede lokaler, vil en-

kelte lønmodtagere kunne anvende virksomhedsordningen37. 

 

 Deltagelse i interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber anses i forhold til virk-

somhedsordningen som selvstændig erhvervsvirksomhed uden hensyntagen til arbejdsindsats for 

den enkelte deltager. Ejerne kan uafhængigt af hinanden vælge, om de vil anvende virksomheds-

ordningen38. 

                                                           

32 VSL § 1, stk. 1 og Den juridiske vejledning afsnit C.C.1.1.1 Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed 
33 VSL § 2, stk. 2 
34 VSL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt. 
35 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.2.1 Betingelser for at bruge virksomhedsordningen 
36 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 220 
37 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 220 
38 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.2.1 Betingelser for at bruge virksomhedsordningen 
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 Har den selvstændigt erhvervsdrivende valgt at lade sig beskatte efter virksomhedsordningen, skal 

ordningen anvendes for hele virksomheden. Det er ikke muligt at holde enkelte eller dele af de er-

hvervsmæssige aktiver eller passiver uden for ordningen39. Driver den selvstændigt erhvervsdri-

vende flere virksomheder, skal ordningen anvendes for alle virksomhederne40.  

 

 Det er et krav, at den selvstændige erhvervsvirksomhed skal følge de regnskabsmæssige krav, jf. 

VSL § 2, samt mindstekravsbekendtgørelsen for små og store selskaber, jf. bekg. nr. 593 af 12. juni 

2006 §§ 22-26 og bekg. nr. 594 af 12. juni 2006 §§ 19-2241.  

 

 For at den selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende virksomhedsordningen, skal denne opfylde 

bogføringslovens krav til regnskabsførelsen. Dette betyder, at der skal udarbejdes et selvstændigt 

regnskab for virksomheden, således at virksomhedsøkonomien og privatøkonomien kan adskil-

les42. 

 

 Ydermere er det et krav, at den selvstændigt erhvervsdrivende oplyser skattemyndighederne om 

størrelsen på indskudskontoen, kontoen for opsparet overskud samt det opgjorte kapitalafkast-

grundlag og det beregnede kapitalafkast ved indsendelse af selvangivelse og regnskab for virk-

somheden43. 

 

4.2 Begreber i virksomhedsordningen 

4.2.1 Indskudskontoen 

Når den selvstændigt erhvervsdrivende indtræder i virksomhedsordningen, skal der ved regnskabsårets 

begyndelse opgøres en indskudskonto. Indskudskontoen er et udtryk for det beløb, som den selvstændigt 

erhvervsdrivende har indskudt i virksomheden i form af aktiver og passiver. Indskudskontoen er derfor også 

et udtryk for, hvor meget den selvstændigt erhvervsdrivende skattefrit kan trække ud af virksomheden 

under hensyntagen til hæverækkefølgen44. 

                                                           

39 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.2.1 Betingelser for at bruge virksomhedsordningen 
40 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 223 
41 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat side 217 
42 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.3.2 Regnskabskrav og Virksomhedsskatteloven afsnit I og II 
43 VSL § 2, stk. 2 
44 VSL § 5, stk. 1 og 2 og lærebog om indkomstskat side 222 
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Er indskudskontoen negativ, er det et udtryk for, at den selvstændigt erhvervsdrivende har lånt penge af 

virksomheden. Ved indskud af for meget gæld, herunder privat gæld, eller for store hævninger, kan den 

negative indskudskonto forekomme45.  

 

4.2.1.1 Opgørelse af indskudskontoen 

Indskudskontoen skal opgøres ud fra nettoværdien af de indskudte aktiver og passiver46. Som nævnt i afsnit 

4.1 skal alle aktiver og passiver indskydes i virksomheden, dog fremgår det jf. VSL § 1, stk. 2, hvilke aktiver 

og passiver som ikke kan indskydes i ordningen. Efter aktiver og passiver er blevet indskudt, skal der korri-

geres for de beløb, som er overført fra konjunkturudligningskontoen efter reglerne i kapitalafkastordnin-

gen. Fradrag af disse beløb er betinget af indtrædelse i virksomhedsordningen året efter, udtrædelse af 

kapitalafkastordningen47.  

Indskudskontoen kan opgøres som:  

Figur 5 – Opgørelse af indskudskontoen 

+ Virksomhedens aktiver 

- Virksomhedens gæld 

- Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen 

= Virksomhedens indskudskonto 

 

Efter opgørelsen af virksomhedens indskudskonto fastlåses denne, og kan efterfølgende kun reguleres år-

ligt ved indkomstårets udløb af yderligere indskud og hævninger. Fremadrettede værdistigninger og værdi-

forringelser på aktiver, indfrielse af gæld eller foretagne afskrivninger påvirker derfor ikke indskudskonto-

en48. Det medfører, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan hæve værdistigninger skattefrit. Ligele-

des medfører det, at den selvstændigt erhvervsdrivende altid kan hæve det oprindelige indskudte beløb, da 

indskudskontoen ikke påvirkes af værdiforringelser.  

 

4.2.1.2 Opgørelse af indskudskontoen – aktiver/passiver 

Hele virksomheden skal indgå i virksomhedsordningen, hvor det som udgangspunkt er alle erhvervsmæssi-

ge aktiver og passiver, der skal medtages.  

 Materielle aktiver; herunder erhvervsmæssige bygninger, driftsmidler, inventar mv. 

                                                           

45 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.5.4 Negativ indskudskonto 
46 VSL § 3, stk. 2 og 3 
47 VSL § 3, stk. 3 og Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.5.2 Måden at opgøre indskudskontoen på 
48 VSL § 3, stk. 6 
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 Immaterielle aktiver; herunder licenser, patenter, varemærker, goodwill mv. 

 Omsætningsaktiver; herunder varelagre, igangværende arbejder, debitorer mv. 

 

4.2.1.2.1 Materielle aktiver 

For ejendomme, som benyttes både privat og erhvervsmæssigt, skal alene den erhvervsmæssige andel 

medtages, såfremt den er af væsentlig betydning, og der er foretaget en vurderingsmæssig ejerboligforde-

ling på ejendommen49. I SKM.2009.471.BR blev drøftet, om en blandet benyttet ejendom kunne indgå i 

virksomhedsordningen. Den selvstændigt erhvervsdrivende havde anvendt ejendommen privat og er-

hvervsmæssigt, men der forelå ikke en vurdering af ejerboligfordelingen. Domstolen fastlog, at ejendom-

men ikke kunne indgå i virksomhedsordningen, da der ikke var foretaget en vurdering af ejendommen.  

 

For udlejningsejendomme, som er omfattet af EVSL § 4, nr. 6-8, kan delen, som vedrører den private bolig 

ikke indskydes i ordningen. I SKM.2002.229.HR blev en dom vedrørende udlejning af en- og tofamiliehuse 

samt fritidshuse afsagt i Højesteretten. Det blev fastslået, at der ikke foreligger en selvstændig erhvervs-

virksomhed ved udlejning af en- og tofamiliehuse samt fritidshus, når ejeren af disse ikke var afskåret fra at 

kunne anvende boligerne privat.  

I SKM.2005.23.VLR blev der afsagt dom i Landsretten om, at sommerhuse ikke kan indgå i virksomhedsord-

ningen, hvis ejeren har haft mulighed for at benytte sommerhuset privat. Det var ligeledes uden betydning, 

at ejeren ikke havde anvendt sommerhuset. 

 

Angående fast ejendom er der indført en værnsregel mod ind- og udtræden af virksomhedsordningen. 

Værnsreglen medfører, at hvis den selvstændigt erhvervsdrivende ønsker at udtage og indskyde ejendom-

men igen inden for de nærmeste fem indkomstår, skal ejendommen optages til den oprindelig værdi, som 

den var indskudt til. Formålet med værnsreglen er at sikre, at den selvstændigt erhvervsdrivende ved ud-

trædelse af virksomhedsordningen ikke opnår en skattemæssig fordel ved, at indskudskontoen bliver for-

øget ved en eventuel værdistigning på den faste ejendom, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende ønsker 

at indtræde i ordningen igen50.  

 

Det er valgfrit, om man ønsker at indskyde en bil, som anvendes både til privat og erhvervsmæssig kørsel. 

Indskydes bilen i ordningen, skal bilens driftsomkostninger og afskrivninger medtages i regnskabet for virk-

                                                           

49 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 226 
50 VSL § 3, stk. 7 
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somheden. Vælges det ikke at indskyde bilen i ordningen, skal der alene medregnes den erhvervsmæssige 

andel. Andelen bliver typisk beregnet ud fra skøn eller et kørselsregnskab51. 

 

4.2.1.2.2 Omsætningsaktiver/finansielle aktiver 

For den selvstændigt erhvervsdrivende er det valgfrit, om likvide beholdninger som bankindestående, kon-

tantbeholdning, obligationer, pantebreve o.l. skal indgå i virksomhedsordningen52. 

 

Aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven, uforrentede obligationer samt præmie- og indeksobligati-

oner kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Disse kan alene indregnes, hvis den selvstændige erhvervs-

virksomheds hovedformål er at drive næring heraf. 

 

4.2.1.2.3 Gæld 

Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at indskyde både erhvervsmæssig og privat gæld i 

ordningen. Erhvervsmæssige gældsposter kan være: 

 Gæld til leverandører og forretningsforbindelser 

 Forudbetalinger fra kunder 

 Skyldige omkostninger 

At afgrænse mellem de erhvervsmæssige og private gældsposter kan være problematisk. De tre ovenstå-

ende gældsposter kan dog anses som erhvervsmæssige poster og giver ikke anledning til bemærkninger. 

Det problematiske ligger i gældsposter som realkreditlån og kassekredit, hvor den selvstændigt erhvervs-

drivende skal foretage en opdeling af henholdsvis erhvervsmæssig og privat gæld53. 

I afsnit 4.2.1.4 om den negative indskudskonto og afsnit 4.2.2 omkring rentekorrektionen redegøres der for, 

hvis indskudskontoen er negativ, hvormed der skal foretages en rentekorrektion. Rentekorrektionen be-

regnes på baggrund af kapitalafkastsatsen, og er 2% i 2014. Hvis renteudgifterne for den indskudte gæld er 

større end rentekorrektionen, kan den selvstændigt erhvervsdrivende drage en skattemæssig fordel. 

Ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen giver det en mulighed for at afdrage på gælden igen-

nem virksomheden med midler, som ikke er hævet i virksomheden. Om der ligger en fordel for den selv-

stændigt erhvervsdrivende afhænger af flere faktorer. Det primære er, hvor længe man ønsker at anvende 

virksomhedsordningen, og hvor hurtigt man ønsker gælden afviklet. Der skal alt andet lige anvendes midler, 

                                                           

51 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 227 
52 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 224 
53 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 228 
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som på et senere tidspunkt skal bruges til at betale den udskudte skat, hvis der sker ophør i virksomheds-

ordningen eller hævninger på indskudskontoen. For at undgå en refinansiering skal den selvstændigt er-

hvervsdrivende nå at opspare likviditet i virksomheden inden ordningens ophør, da fordelen ellers vil for-

svinde, da man stifter ny gæld. 

 

4.2.1.3 Opgørelse af indskudskontoen – værdiansættelse 

Værdiansættelsen af de indskudte aktiver og passiver sker efter VSL § 3, stk. 4. I den nedenstående figur er 

de væsentligste værdiansættelser noteret54: 

Figur 6 - Værdiansættelse af indskudskontoen 

Aktiv/passiv Værdiansættelse 

    

Aktiver:   

Fast ejendom 

Kontant anskaffelsessum, eller den fastsatte ejendomsværdi ved ind-

komstårets begyndelse med fradrag af byrder, der ikke er taget hensyn til 

ved vurderingen, med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum 

for ombygning, forbedringer mv.  

Driftsmidler 
Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke ved opgørel-

sen af indskudskontoen. 

Blandet benyttet bil Afskrivningsberettiget saldoværdi  

Driftsmidler, der hidtil er 

anvendt privat 
Handelsværdi  

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

Øvrige aktiver 
Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Er anskaffel-

sessummen omregnet til kontantværdi, anvendes denne. 

Finansielle aktiver, der ikke 

omfattes af VSL § 1, stk. 2 

Kursværdien  
 

  

Passiver:   

Gæld Kursværdien  

 

4.2.1.4 Negativ indskudskonto 

Er indskudskontoen negativ, er dette en indikation på, at den selvstændigt erhvervsdrivende har overført 

privat gæld til sin virksomhed. Der beregnes ikke kapitalafkast ved et negativt kapitalafkastgrundlag, hvor-

for der i stedet skal foretages en rentekorrektion. Rentekorrektionen foretages for at udligne skatteforde-

                                                           

54 Den juridiske vejledning C.C.5.2.5.3 Værdiansættelsen ved opgørelsen af indskudskontoen 
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len ved de private renteudgifter. Kan den selvstændigt erhvervsdrivende dokumentere eller sandsynliggøre, 

at alle de indregnede aktiver og passiver vedrører virksomheden, kan indskudskontoen blive nulstillet55. 

Det er typisk gældsposterne, som kan være problematiske at vurdere. Ved en vurderingssituation om 

gældsposterne kan indgå i den selvstændige erhvervsvirksomhed, vil der være fokus på, om gælden er an-

vendt til erhvervsmæssig aktivitet. Er gælden optaget for at finansiere flere års driftsunderskud, kan dette 

anses som en acceptabel grund for at indregne gælden56. 

Bliver indskudskontoen negativ i et regnskabsår, har det betydet, at den selvstændigt erhvervsdrivende har 

hævet for meget i forhold til indskud og driftsresultat. Dette betyder, at den selvstændigt erhvervsdrivende 

har taget et ”lån” i virksomheden, hvilket medfører en rentekorrektion57. 

 

4.2.2 Rentekorrektion 

Som nævnt i afsnit 4.2.1.4 skal der beregnes en rentekorrektion, når den selvstændigt erhvervsdrivende 

ved indtræden i virksomhedsordningen har indskudt privat gæld, som har bevirket, at indskudskontoen er 

blevet negativ, eller der er foretaget private hævninger i de efterfølgende indkomstår, som overstiger ind-

skuddet, jf. VSL § 11, stk. 1. Når den selvstændigt erhvervsdrivende har foretaget indskud eller hævninger, 

skal der ligeledes beregnes rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 2. 

For at udligne skattefordelen ved at have private renteudgifter i virksomheden beregnes der en rentekor-

rektion heraf. Foretages der ikke en rentekorrektion, vil den selvstændigt erhvervsdrivende opnå fuldt skat-

tefradrag i topskatten for de private renteudgifter58. Rentekorrektionen medregnes ved opgørelsen af den 

selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten. På den måde udlig-

nes den skattemæssige fordel59. 

I afsnit 4.2.1.2 er det dog nævnt, at det godt kan lade sig gøre at opnå en skattemæssig fordel. 

 

4.2.2.1 Beregning af rentekorrektion 

Reglerne for beregning af rentekorrektionen er angivet i VSL § 11. Rentekorrektionen beregnes som ud-

gangspunkt på følgende måde: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 ∙ 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛60 

                                                           

55 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.5.4 Negativ indskudskonto 
56 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.5.4 Negativ indskudskonto 
57 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.5.1 Generelt om indskudskonto 
58 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 244 
59 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 246 
60 VSL § 11, stk. 1 
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Grundlaget er den talmæssige største negative saldo på indskudskontoen på det tidspunkt, hvor virksom-

hedsordningen påbegyndes, eller ultimo for det efterfølgende indkomstår61. For indkomståret 2014 er kapi-

talafkastsatsen på 2%62. 

Rentekorrektionen kan dog højst udgøre det mindste af følgende beløb: 

 Kapitalafkastsatsen ganget med det talmæssige største negative kapitalafkastgrundlag ved ind-

komstårets begyndelse/på tidspunktet, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes, 

eller ved indkomstårets udløb. Er kapitalafkastgrundlaget såvel primo som ultimo positivt eller 0, 

bliver rentekorrektionen 0 kr. 

 Virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er skat-

tepligtige efter kursgevinstloven63. 

 
I den nedenstående figur er der skitseret et eksempel på beregningen af rentekorrektionen efter VSL § 11, 

stk. 164. 

Figur 7 – Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1         

 Kr. A B C D 

Indskudskonto primo (100.000) (100.000) *(100.000) *(100.000) 

Indskudskonto ultimo *(190.000) *(150.000) (80.000) 100.000 

Kapitalafkastgrundlag primo (200.000) *(70.000) (70.000) *(70.000) 

Kapitalafkastgrundlag ultimo *(230.000) (50.000) *(150.000) 40.000 

Rentekorrektion beregnes af (190.000) (70.000) (100.000)  (70.000) 

Beregnet rentekorrektion 3.800 1.400 2.000 1.400  

Nettofinansieringsudgifter 3.000 3.000 3.000 3.000  

Faktisk rentekorrektion 3.000 1.400 2.000 1.400  

* Den mest negative indskudskonto eller det mest negative kapitalafkastgrundlag. Rentekorrektionen bli-

ver beregnet af det mindst negative beløb af de beløb, der er markeret med *. 

For at hindre at den selvstændigt erhvervsdrivende medtager privat gæld i starten af indkomståret for ef-

terfølgende at udtage den i slutningen af indkomståret og hermed undgå en rentekorrektion er der indført 

en værnsregel i form af VSL § 11, stk. 2. Rentekorrektionen bliver beregnet efter: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 ∙ å𝑟𝑒𝑡𝑠 ℎæ𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑒𝑛 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

Betingelsen er dog, at rentekorrektionen højest kan udgøre kapitalafkastsatsen ganget med indskuddet65.  

                                                           

61 VSL § 11, stk. 1 
62 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven/  
63 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.11 Rentekorrektion 
64 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.11 Rentekorrektion (dog med egne tilrettelser) 
65 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.11 Rentekorrektion 

http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven/
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Nedenfor er et eksempel på rentekorrektionen efter VSL § 11, stk. 266. 

Figur 8 – Eksempel på rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 2     

 Kr. A B 

Årets indskud i virksomheden (300.000) (150.000) 

Årets hævninger i virksomheden  (150.000) (300.000) 

   

Beregnet rentekorrektion  3.000 6.000 

Maksimal rentekorrektion  6.000 3.000 

Rentekorrektion  3.000 3.000 

 

4.2.3 Mellemregningskontoen 

For at opfylde kravet omkring adskillelse mellem privatøkonomien og virksomhedsøkonomien skal der 

etableres en mellemregningskonto i virksomheden. Mellemregningskontoens formål er at holde styr på 

transaktionerne, som er afholdt af den selvstændigt erhvervsdrivende i privat regi, der vedrører virksom-

heden eller omvendt, hvor virksomheden har foretaget transaktioner, som privat vedrører den selvstæn-

digt erhvervsdrivende67. Er der afholdt private omkostninger, som vedrører den selvstændige erhvervsvirk-

somhed, kan disse refunderes skattefrit. Har selskabet i stedet afholdt omkostninger, som vedrører den 

selvstændigt erhvervsdrivende privat, kan der ikke opnås fradrag i forbindelse med indkomstopgørelsen68.  

Mellemregningskontoen har i og for sig den samme funktion som indskudskontoen, da man i begge tilfælde 

registrerer overførsler af allerede beskattede midler fra den selvstændigt erhvervsdrivende. Den registre-

rede saldo på mellemregningskontoen kan hermed tilbageføres skattefrit, hvor man i forhold til indskuds-

kontoen kan trække saldoen udenom hæverækkefølgen69. 

 

Ved anvendelse af mellemregningskontoen gælder ydermere følgende: 

 Det er alene kontante beløb, som kan indskydes på mellemregningskontoen. Det er uden betydning 

for posteringen på mellemregningskontoen, hvordan de kontante beløb er fremskaffet. Den selv-

stændigt erhvervsdrivende har derfor mulighed for at afhænde sine private aktiver og indskyde 

kontantværdien på mellemregningskontoen efterfølgende70. 

                                                           

66 Eget udarbejdet eksempel 
67 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat s. 226-227 
68 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat s. 226-227  
69 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 243 
70 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen 
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 Saldoen på mellemregningskontoen må ikke være negativ. Hvis det sker, vil mellemregningskonto-

en blive beskattet og nulstillet. Dette skyldes, at det ikke er tilladt at låne af virksomheden udenom 

hæverækkefølgen og rentekorrektionen71. 

 Der foretages ikke renteberegning af mellemregningskontoen, da denne er en regnskabsmæssig 

størrelse72. 

 Ved indtræden i virksomhedsordningen er det ikke muligt at etablere en mellemregningskonto. 

Samtlige aktiver, der indskydes ved indtræden, skal indgå på indskudskontoen73.  

 

4.2.4 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Efter reglerne i VSL § 7-10 skal et overskud opdeles i; et beregnet kapitalafkast, der som udgangspunkt be-

skattes som kapitalindkomst; overført overskud, som beskattes som personlig indkomst; og et opsparet 

overskud, som foreløbigt beskattes med 24,5%. Ved en senere overførsel til privatøkonomien vil dette blive 

beskattet som værende personlig indkomst, og der reguleres for de allerede afholdte 24,5%74. 

Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den kapital, som den selvstændigt erhvervsdrivende har investeret 

i virksomheden. Kapitalafkast er et udtryk for den del af overskuddet, der er genereret i virksomheden, som 

kan henføres til den investerede kapital. 

Størrelsen af overskuddet, som kan overføres til den lempelige kapitalindkomstbeskatning, afhænger af, 

hvor stor en egenkapital den selvstændigt erhvervsdrivende har bygget op i virksomheden. For at sikre at 

der korrigeres i kapitalindkomsten, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har medtaget privat gæld i virk-

somheden, er der indbygget en selvkontrollerende effekt, som sørger for, at den skattemæssige rentefor-

del for de private renteudgifter bliver udlignet og forsvinder75. Der henvises til afsnit 4.2.5 for en uddybning 

heraf. 

 

4.2.4.1 Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

Virksomhedens kapitalafkastgrundlag opgøres ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 8, stk. 1. Kapitalaf-

kastgrundlaget opgøres som udgangspunkt af virksomhedens aktiver med fradrag af gælden. 

  

                                                           

71 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen 
72 VSL § 4a, stk. 1 
73 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.6 Mellemregningskontoen 
74 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 227-228 
75 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 245 
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Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget sker som følgende76: 

Figur 9 – Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

+ Virksomhedens aktiver  

-  Virksomhedens gæld 

-  Overskud hensat til hævning jf. VSL § 4 og VSL § 10, stk. 1 

-  Indestående på mellemregningskontoen jf. VSL § 4a  

-  Beløb, som overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien  

= Kapitalafkastgrundlaget  

 

Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget minder om opgørelsen af indskudskontoen, afsnit 4.2.1.1, da det er 

de samme aktiver og gældsposter, som medtages til samme værdi. Der er dog en væsentlig forskel ved de 

to opgørelser, da fast ejendom værdiansættes forskelligt. I opgørelsen af indskudskontoen skal fast ejen-

dom indgå til den offentlige ejendomsvurdering. I opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget skal fast ejendom 

som udgangspunkt indgå til den kontante anskaffelsessum. Er ejendommen anskaffet før den 1. januar 

1987, kan den selvstændige vælge at bruge værdien ved 18. almindelige vurdering i stedet for den kontante 

anskaffelsessum. Hvis den selvstændige vælger at bruge 18. almindelige vurdering, skal eventuelle anskaf-

felsessummer for ombygning, forbedringer mv., der ikke er medregnet i denne vurdering, lægges til77. Det 

medfører, at der skal foretages en korrektion ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

Ved etablering af ny virksomhed skal kapitalafkastgrundlaget opgøres på tidspunktet for virksomhedens 

start. Efterfølgende skal kapitalafkastgrundlaget opgøres hvert år ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 8. 

 

4.2.4.2 Opgørelse af kapitalafkast 

Opgørelsen af kapitalafkastet beregnes efter bestemmelserne i VSL § 7 på følgende måde: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 ∙ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 = 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 

Kapitalafkastsatsen for 2014 er 2%78 og opgøres på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks 

Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber for de første 6 måneder af hvert ind-

komstår79. 

Det beregnede kapitalafkast fratrækkes i den personlige indkomst hos den selvstændigt erhvervsdrivende 

og tillægges i kapitalindkomsten80. Det beregnede kapitalafkast kan ikke være negativt, da der ikke bereg-

                                                           

76 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.9.3 Kapitalafkastgrundlaget 
77 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.9.3 Kapitalafkastgrundlaget 
78 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven/ 
79 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen og VSL § 9  
80 Jan Pedersen m.fl.: Skatteretten 2, side 234 
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nes afkast ud fra et negativt grundlag. Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud. Hvis 

kapitalafkastet er større end overskuddet, beskattes overskuddet alene som kapitalindkomst81. 

Kapitalafkastet medfører en lempeligere beskatning i virksomheden, da overskuddet bliver mindsket, som 

medfører, at beskatningsgrundlaget før beregning af AM-bidrag ligeledes mindskes82. At den selvstændigt 

erhvervsdrivende overfører kapitalafkastet til privatøkonomien, er ikke et krav, da den i stedet kan indgå på 

kontoen for opsparet overskud sammen med det resterende overskud. Det har dog en konsekvens, da kapi-

talafkastet ved hævningen medregnes i den personlige indkomst med tillæg af virksomhedsskatten. Der-

med forsvinder den lempelige beskatning under kapitalindkomst sammen med AM-bidragsbesparelsen83. 

 

4.2.5 Den selvkontrollerende effekt 

Er indskudskontoen positiv, vil der ikke sondres mellem erhvervsmæssig og privat gæld. Den selvstændigt 

erhvervsdrivende har hermed mulighed for at indskyde privat gæld i ordningen, hvormed der kan opnås 

fuldt fradrag i personlig indkomst for de renteudgifter, som er forbundet hertil. Ved indskydelsen af privat 

gæld i virksomheden vil det medføre, at kapitalafkastgrundlaget bliver formindsket med værdien af den 

indskudte gæld. Dette medfører ligeledes, at kapitalafkastet, som henføres fra personlig indkomst til kapi-

talindkomst, mindskes. Den skattemæssige fordel, som den selvstændigt erhvervsdrivende opnåede, bliver 

udlignet af en mindsket kapitalindkomst – også kaldet den selvkontrollerende effekt. 

 

I figur 10 er et beregningseksempel på den selvkontrollerende effekt, hvor der er forudsat, at forrentningen 

er lig med kapitalafkastsatsen på 2%84: 

  

                                                           

81 VSL § 7, stk. 1 
82 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.9.6 Hævning af kapitalafkast som personlig indkomst 
83 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.9.6 Hævning af kapitalafkast som personlig indkomst 
84 Eget udarbejdet eksempel 
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Figur 10 viser, at medtager man den private gæld på 1,5 mio.kr., påvirker det renteudgifterne samt over-

skuddet i virksomheden med 30 t.kr. Kapitalafkastgrundlaget mindskes med 1,5 mio.kr., og det beregnede 

kapitalafkast bliver hermed 30 t.kr. mindre, hvilket modsvarer renteudgifterne på 30 t.kr. Forskydningen 

mellem den personlige indkomst og kapitalindkomsten elimineres hermed.  

I beregningen bliver den personlige indkomst i begge tilfælde 1.420 t.kr., og det ses, at den selvkontrolle-

rende effekt virker efter hensigten. Det er betinget af, at forrentningen af den private gæld er lavere end 

kapitalafkastsatsen på 2%. Hvis det ikke er tilfældet, vil indskydelse af privat gæld være mere fordelagtigt. 

Som nævnt i afsnit 4.2.2 kan den kontrollerende effekt ikke finde anvendelse, hvis indskudskontoen er ne-

gativ, og der beregnes i stedet en rentekorrektion. 

 

4.2.6 Hæverækkefølgen og den udvidede hæverækkefølge 

De beløb, som overføres fra virksomheden til den selvstændigt erhvervsdrivende, er underlagt forskellig 

beskatning. Kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, mens det resterende overskud 

Figur 10 – Den selvkontrollerende effekt Kr. 

Privat gæld  1.500.000 

  
 

Den selvkontrollerende effekt med privat gæld  
 

Overskud før renter  1.500.000 

Renteudgifter (2% af 3 mio.kr.) (60.000) 

Overskud efter renteudgifter  1.440.000 

   
 

Beregnet kapitalafkast (aktiver 4 mio.kr., gæld 3 mio.kr.) (20.000) 

Kapitalindkomst  20.000 

  
 

Personlig indkomst  1.420.000 

  
 

Den selvkontrollerende effekt uden privat gæld  
 

Overskud før renter  1.500.000 

Renteudgifter (2% af 1,5 mio.kr.) (30.000) 

Overskud efter renteudgifter  1.470.000 

  
 

Beregnet kapitalafkast (aktiver 4 mio.kr., gæld 1,5 mio.kr.) 50.000 

Private renteudgifter (privat gæld 1,5 mio.kr.) (30.000) 

Kapitalindkomst  20.000 

  
 

Personlig indkomst  1.420.000 
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beskattes som personlig indkomst, jf. VSL § 10, stk. 1 og stk. 3. Det er derfor nødvendigt for et beskatnings-

hensyn at holde styr på hvilke beløb, der er overført fra virksomheden til den selvstændigt erhvervsdriven-

de. Reglerne for hæverækkefølgen er anført i VSL § 5.  

Hævningerne skal opgøres i forbindelse med indkomstopgørelse og skatteberegning, se afsnit 4.3, da det 

har betydning for, hvornår og hvordan den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes af virksomhedsover-

skuddet. 

Hævningerne kan opdeles i tre grupper85: 

1. Faktisk hævede beløb eller andre værdier 

a. Bogføres løbende i virksomhedens regnskab på en hævekonto. 

 

2. Beløb eller andre værdier, som anses for at være hævet i virksomheden 

a. Beløb som typisk relaterer sig til værdien af f.eks. fri bil og telefon eller værdien vedrørende 

forbrug af egne varer. 

b. Bogføres som oftest ikke i virksomhedens balance. 

c. Faglige kontingenter, som ikke kan bogføres direkte i virksomheden, anses som hævning. 

 

3. Beløb eller andre værdier, som er hensat til senere faktisk hævning 

a. Hensættelse til senere hævning fremkommer enten, hvis der er hævet for lidt i virksomhe-

den eller, hvis der er mulighed for en skattemæssig optimering. Hensættelser til senere 

hævning skal påføres selvangivelsen inden fristens udløb. 

b. Beskatningen foretages i det indkomstår, hvor hensættelsen afholdes. Det kan hermed hæ-

ves skattefrit det efterfølgende indkomstår. 

Hævninger fra virksomheden til den selvstændigt erhvervsdrivende skal ske efter ovennævnte hæverække-

følge, jf. VSL § 5, stk. 1. Reglerne bestemmer opdelingen af hævningerne i rækkefølgen, hvis formål er at 

sikre, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke foretager skattefrie hævninger på indskudskontoen, inden 

der er sket beskatning af overskuddet i virksomheden.  

 

 

 

 

                                                           

85 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.7.1 Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien 
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Hæverækkefølgen er som nedenstående: 

1. Årets kapitalafkast 

2. Årets personlige indkomst 

3. Hævning på kontoen for opsparet overskud 

4. Hævning på indskudskontoen og derudover 

Der kan, som gennemgået under afsnit 4.2.3, foretages skattefrie overførsler mellem virksomheden og den 

selvstændigt erhvervsdrivende uden hensyntagen til hæverækkefølgen. For overførsler til medarbejdende 

ægtefælle vil disse typisk fremgå af mellemregningskontoen.  

Anvender virksomheden ikke en mellemregningskonto, skal hævningerne indgå i den udvidede hæverække-

følge. Det bliver hermed den udvidede hæverækkefølge, hvor samtlige overførsler fra virksomheden til den 

selvstændigt erhvervsdrivende fremgår. 

Den udvidede hæverækkefølge er som nedenstående: 

1. Refusion af driftsomkostninger, der relaterer sig til virksomhedens drift, som den selvstændigt er-

hvervsdrivende har afholdt. Det er dog forudsat, at mellemregningskontoen ikke anvendes. Skatte-

fri hævning. 

2. Overførsler til medarbejdende ægtefælle. Som ovenfor er det en forudsætning, at mellemregnings-

kontoen ikke anvendes. Skattefri hævning. 

3. Årets virksomhedsskat - 24,5%. Skattefri hævning. 

4. Beløb, som er hensat til senere hævning primo. Skattefri hævning. 

5. Kapitalafkast, som ikke opspares i virksomheden. Hævningen beskattes som kapitalindkomst. 

6. Årets personlige indkomst. Hævningen beskattes som personlig indkomst. 

7. Beløb, som overføres fra kontoen for opsparet overskud med tillæg af den tidligere afholdte virk-

somhedsskat på 24,5%. Hævningen beskattes som personlig indkomst. 

8. Beløb fra indskudskontoen. Skattefri hævning. 

 

I den ovenstående rækkefølge anses nr. 1 - 5 som tvangshævninger. Har den selvstændigt erhvervsdrivende 

i et indkomstår ikke hævet nok, så de tilsvarer disse, vil der blive tvangshensat til senere hævning. Foreta-

ges der ikke en tvangshensættelse til senere hævning, bliver beløbet anset som et indskud på indskudskon-

toen, se nr. 8 ovenfor.  

Overskrider den selvstændigt erhvervsdrivende hævninger fra punkt nr. 1 - 6 omfattende årets skattepligti-

ge indkomst, vil der først blive hævet i det opsparede overskud fra tidligere indkomstår og til sidst af ind-

skudskontoen. 
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4.3 Indkomstopgørelse og skatteberegning 

For selvstændigt erhvervsdrivende, som benytter sig af virksomhedsordningen, skal der udarbejdes en ind-

komstopgørelse og skatteberegning efter skattelovgivningens gængse regler. Alle skattepligtige indtægter 

skal medtages med fradrag af udgifter henhørende fra virksomheden, jf. SL § 4-6. I virksomhedsordningen 

gælder der dog andre regler vedrørende renter i forhold til PSL, da der i virksomhedsordningen sker fuld 

periodisering af renterne, hvor renterne i PSL bliver beskattet efter forfald.  

Angående periodiseringen af renterne er reglerne anført i VSL § 6, stk. 2 og omfatter renter af fordringer og 

gæld, som er medtaget i virksomhedsordningen. Grunden, til at renterne skal periodiseres, er, at den selv-

stændigt erhvervsdrivende ikke kan vælge, hvornår det vil være fordelagtigt at medtage renterne – rent 

skattemæssigt.  

I forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal der tages hensyn til følgende reguleringer: 

 Faktisk hævede beløb 

o Refusion af omkostninger 

o Beløb overført til medarbejdende ægtefælle  

 Beløb eller andre værdier, som anses for hævet 

o Faglige kontingenter 

o Andre værdier, herunder fri telefon, fri bil eller forbrug af virksomhedens produkter 

 

Har den selvstændigt erhvervsdrivende haft udlæg i form af driftsomkostninger, som er afholdt med private 

midler, skal disse fratrækkes ved opgørelsen af overskuddet. Ligeledes skal beløb, som er overført til den 

medarbejdende ægtefælle, fratækkes ved opgørelsen af overskuddet, da hævningen anses som en udgift.  

Faglige kontingenter kan ikke fratrækkes i virksomheden og skal tillægges overskuddet, hvis de er blevet 

fratrukket. I stedet skal værdien af de faglige kontingenter angives på selvangivelsen for den selvstændigt 

erhvervsdrivende, hvor de bliver fratrukket som ligningsmæssige fradrag. Fri telefon, fri bil og andre værdi-

er vedrørende forbrug af virksomhedens produkter skal tillægges overskuddet.  
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Den skattepligtige indkomst for den selvstændige virksomhed beregnes således86: 

Figur 11 – Skattepligtig indkomst 

 
Foreløbigt resultat efter af og nedskrivninger  

+/- Periodisering af renter i virksomheden  

 
Faktiske overførelser  

-  Beløb overført til medarbejdende ægtefælde  

-  Refusion af omkostninger  

 
Beløb anset som overført  

+ Fratrukne faglige kontingenter  

+ Andre værdier - fri telefon, fri bil, forbrug af egne produkter mv.  

= Skattepligtig indkomst  

 

4.4 Overskudsdisponering 

Den skattepligtige indkomst i virksomheden skal i overskudsdisponeringen fordeles ud på følgende:  

1. Kapitalindkomst 

2. Personlig indkomst 

3. Virksomhedsindkomst 

4. Virksomhedsskat 

5. Opsparet overskud 

 

Indkomsten i virksomheden beskattes med 24,5% i indkomståret som gældende for kapitalselskaber. Virk-

somhedens opsparede overskud er således indkomsten i virksomheden fratrukket virksomhedsskatten87:   

Figur 12 – Opsparet overskud 

 Virksomhedsindkomst  

- Virksomhedsskat på 24,5%  

= Opsparet overskud 

 

 

 

 

  

                                                           

86 Eget udarbejdet eksempel 
87 Eget udarbejdet eksempel 
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Fordelingen af den skattepligtige indkomst kan efter hæverækkefølgen illustreres ved hjælp af nedenstå-

ende kassesystem: 

 

Figur 13: Overskudsfordelingen efter kassesystemet i virksomhedsordningen 

 

Gennemgang af ovenstående kassesystem: 

1. Virksomhedens skattepligtige indkomst 

 Det er i afsnit 4.3 gennemgået, hvorledes virksomhedens skattepligtige indkomst beregnes. 

 

2. Kapitalindkomst 

Hævet kapitalindkomst beskattes til den lempelige beskatning under kapitalindkomst. Beregning af ka-

pitalafkast er gennemgået, jf. afsnit 4.2.4.2. Opsparet kapitalafkast bliver beskattet som personlig ind-

komst ved hævning. 

 

3. Resterende virksomhedsoverskud 

Udtryk for virksomhedens skattepligtige indkomst fratrukket kapitalafkastet. 

 

4. Personlig indkomst 

Udtryk for, hvad der er ført ud af virksomheden til personlig indkomst.  

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan alternativt vælge at lade en del af overskuddet stå i virksomhe-

den. Følgerne af dette gennemgås under opsparet overskud. Det er her, der er mulighed for skatte-

mæssig optimering i forhold til topskatten, såfremt hele virksomhedens overskud ikke hæves, og det 

antages, at overskuddet overstiger topskattegrænsen. Ønskes dette, skal den selvstændigt erhvervsdri-

vende ikke hæve beløb, som overstiger topskattegrænsen. 

 

 

Virksomhedens 
skattepligtige indkomst

Kapitalafkast

Resterende 
virksomhedsoverskud

Personlig indkomst

Virksomhedsindkomst

Virksomhedsskat 
24,5%

Opsparet overskud
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5. Virksomhedens indkomst 

 Udtryk for det resterende overskud efter overførsel til personlig indkomst. 

 

6. Virksomhedsskat 

Virksomhedsskatten beregnes ved at gange virksomhedsindkomsten med skattesatsen, som for 2014 

udgør 24,5%. 

 

7. Opsparet overskud 

Opsparet overskud er virksomhedsindkomsten fratrukket virksomhedsskatten. 

Det opsparede overskud er således kun beskattet med 24,5%. Alternativt skulle den selvstændigt er-

hvervsdrivende have betalt topskat af virksomhedens overskud. 

 

4.5 Underskud i virksomhedsordningen 

Opstår der i et indkomstår et underskud i den skattepligtige indkomst i virksomheden, skal underskuddet, 

jf. VSL § 13, behandles efter nedenstående rækkefølgende i den nævnte prioritet88:  

1. Modregning i tidligere års opsparet overskud 

Modregningen sker ved, at underskuddet og den tilhørende virksomhedsskat i tidligere års opspa-

rede overskud tillægges i virksomheden. Årets resultat bliver hermed nul i stedet for negativt. Dette 

medfører, at hævningen i det opsparede overskud bliver beskattet som personlig indkomst med 

fradrag af den tidligere betalte virksomhedsskat for den selvstændigt erhvervsdrivende.  

Underskuddet i virksomhedsordningen vil hermed udløse en personlig beskatning, hvis det mod-

regnes i tidligere års opsparet overskud, selvom der i løbet af indkomståret ikke er foretaget nogen 

private hævninger89. 

 

2. Modregning i positiv kapitalindkomst 

Modregningen sker, hvis der i virksomhedsordningen ikke er opsparet overskud, eller at der ikke er 

opsparet nok til at dække underskuddet, hvorefter underskuddet skal fradrages i den selvstændigt 

erhvervsdrivendes positive kapitalindkomst90. 

 

                                                           

88 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.12 Underskud 
89 VSL § 13, stk. 1 
90 VSL § 13, stk. 2 
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3. Modregning i personlig indkomst 

Modregningen sker, hvis underskuddet ikke kan rummes i det opsparede overskud eller positiv ka-

pitalindkomst, hvormed underskuddet eller det resterende underskud skal modregnes i den selv-

stændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst91. 

 

4. Modregning i skattepligtig indkomst 

Beløb, der modregnes i den positive kapitalindkomst og den personlige indkomst uden for virksom-

hedsordningen, skal også fradrages i den skattepligtige indkomst. Dette gælder, uanset om den 

skattepligtige indkomst herefter bliver negativ. Negativ skattepligtig indkomst kan fremføres til 

modregning i de efterfølgende indkomstår92. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

91 VSL § 13, stk. 3 
92 VSL § 13, stk. 4 
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5 Kapitalafkastordningen  

 

Kapitlet vil først beskrive kriterierne for anvendelse af ordningen. Herudover vil begrebet kapitalafkast-

grundlaget blive belyst, hvorefter kapitalafkastberegningen vil blive gennemgået. Afslutningsvist vil kon-

junkturudligningsordningen inddrages, herunder de relevante typer af skatter. 

 

5.1 Kriterier for anvendelsen af kapitalafkastordningen 

Siden 1993 har VSL i afsnit II, § 22a indeholdt regler om kapitalafkastberegning uden anvendelse af virk-

somhedsordningen (se gennemgang af VSO i kapitel 4).  

Kapitalafkastordningen er et frivilligt alternativ til virksomhedsordningen, og selvstændige erhvervsdriven-

de, som ikke har brug for hele virksomhedsordningen, kan ved at vælge denne ordning opnå nogle af virk-

somhedsordningens fordele på en mere enkel måde93. I kapitalafkastordningen stilles der eksempelvis ikke 

krav om regnskabsaflæggelse efter bogføringsloven eller krav om adskillelse mellem virksomhedsøkonomi 

og privatøkonomi, herunder opgørelse af indskudskonto, mellemregningskonto eller løbende registreringer 

af alle indskud og overførsler. Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal alene oplyses kapitalafkast-

grundlaget ved indtræden i ordningen, jf. § 23 i bekg. nr. 594 af 12. juni 2006. 

Trods enkeltheden indeholder ordningen dog elementer, som på samme måde som virksomhedsordningen 

har til formål at sikre fuld rentefradragsværdi, forrentning af egenkapital og indkomstudjævning94. 

  

Kapitalafkastordningen kan anvendes af samme persongruppe, der kan anvende virksomhedsordningen95. 

Reglerne om kapitalafkastordningen gælder ikke for dødsboer og konkursindkomst, da ordningen kun kan 

bruges af fysiske personer. Kapitalafkastordningen kan heller ikke bruges i anpartsvirksomhed96.  

  

5.2 Kapitalafkastgrundlaget 

Grundprincippet i kapitalafkastordningen er på skematisk vis at beregne et kapitalafkast. Kapitalafkastet er 

den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den selvstændigt erhvervsdrivendes aktiver i 

virksomheden. Det beregnede beløb fragår i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Den 

                                                           

93 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.3.1.1 Betingelser for kapitalafkastordningen.  
94 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 240 
95 VSL § 22a, stk. 1 
96 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.3.1.1 Betingelser for kapitalafkastordningen.  
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selvstændigt erhvervsdrivende opnår på den måde i princippet fuld fradragsret for de renteudgifter, som er 

gået til finansiering af de erhvervsmæssige aktiver97. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved indkomstårets begyndelse eller ved virksomhedens start som værdien 

af samtlige erhvervsmæssige aktiver, jf. VSL § 22a, stk. 5. Værdiansættelsen og hvilke aktiver, der anses for 

erhvervsmæssige, afgøres efter de samme retningslinjer som i virksomhedsordningen, se afsnit 4.2.4.1. 

VSL § 22a, stk. 7 oplister en række aktiver, der ikke indgår i ordningen. Det gælder eksempelvis kontante 

beløb, finansielle fordringer (undtagen varedebitorer) samt finansielle aktiver, herunder aktier98.  

 

Blandet benyttede aktiver medregnes ved opgørelsen af afkastgrundlaget med den forholdsmæssige værdi 

af aktivet, der svarer til den erhvervsmæssige anvendelse.  

Igangværende arbejder for fremmed regning indgår med nettoværdien, hvilket betyder, at forudbetalinger 

reducerer værdien. Bortset herfra går gæld ikke fra i kapitalafkastgrundlaget efter kapitalafkastordningen. 

Det er modsat i virksomhedsordningen, hvor kapitalafkastgrundlaget opgøres netto99.  

 

5.3 Kapitalafkastberegningen 

Kapitalafkastet beregnes som det opgjorte afkastgrundlag (jf. ovenfor) ved indkomstårets begyndelse gan-

get med afkastsatsen, jf. VSL § 22a, stk. 2100. Kapitalafkastsatsen er 2% i 2014101, jf. VSL § 9.  

Kapitalafkastet er dog begrænset af maksimeringsreglen i VSL 22a, stk. 3, hvorefter det ikke kan overstige 

den største talmæssige værdi af: 

 Den positive personlige nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, PSL § 3102, eller 

 Den negative nettokapitalindkomst, PSL § 4 

Det betyder, at kapitalafkastet er maksimeret til virksomhedsoverskuddet, idet der dog altid vil være fra-

drag for nettorenteudgiften103.  

                                                           

97 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 186-187 
98 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.3.1.2.3 Kapitalafkastgrundlaget 
99 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.3.1.2.3 Kapitalafkastgrundlaget 
100 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 241 
101 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven/ 
102 Den personlige nettoindkomst opgøres som bruttoindkomsten med fradrag af driftsomkostninger, afskrivninger og 

tilslutningsafgifter mv. - men før renter. Beløb, der henlægges til konjunkturudligning, fragår ved opgørelsen af den 

personlige nettoindkomst efter PSL § 3, stk. 2, nr. 8 
103 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 241-242. 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20130038229_P3
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Hvis den personlige nettoindkomst fra selvstændig virksomhed er negativ, skal den sættes til 0 ved kapital-

afkastberegningen. Det samme gælder, hvis nettokapitalindkomsten er positiv. Hvis den ene faktor er 0, så 

afgør den anden kapitalafkastets størrelse. Hvis begge faktorer er 0, kan der ikke beregnes kapitalafkast104. 

 

Figur 14 – Maksimeringsreglen 

  A B C D 

Beregnet kapitalafkast 50.000 50.000 50.000 50.000 

Nettokapitalindkomst (70.000) 70.000 (70.000) 70.000 

Årets overskud 300.000 (30.000) (30.000) 30.000 

Kapitalafkast 50.000 0 50.000 30.000 

 

A. Her bruges det beregnede kapitalafkast, fordi kapitalafkastet er mindre end både negativ kapital-

indkomst og skattepligtigt overskud. 

B. Kapitalafkastet er 0, fordi skattepligtigt overskud er negativt og kapitalindkomsten positiv. 

C. Her bruges det beregnede kapitalafkast, fordi kapitalafkastet er mindre end negativ nettokapital-

indkomst. 

D. Kapitalafkastet er 30.000 kr., fordi nettokapitalindkomsten er positiv, og kapitalafkastet ikke må 

overstige skattepligtigt overskud. 

 

5.4 Konjunkturudligningsordningen 

Reglerne om konjunkturudligning, der findes i VSL § 22b, tilgodeser på samme måde som opsparing i virk-

somhedsordningen, at der kan ske en vis indkomstudjævning ved svingende indtægter.  

Det opgjorte henlæggelsesbeløb fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst. Ved hævning fra kon-

junkturudligningskontoen beskattes beløbet som personlig indkomst. 

I modsætning til virksomhedsordningen er der ingen likviditetsmæssige fordele forbundet med kapitalaf-

kastordningen. Den kan endda karakteriseres som likviditetskrævende, da der ud over den indbetalte fore-

løbige virksomhedsskat på 24,5% - også kaldet konjunkturudligningsskat - skal ske en binding af det opspa-

rede beløb på en konto i et pengeinstitut.  

Herudover kan henlæggelsen højst udgøre 25% af henlæggelsesgrundlaget, der opgøres med udgangspunkt 

i henlæggelsesårets erhvervsmæssige overskud før regulering for renter, skattepligtige kursgevinster og 

kurstab. Henlæggelsen skal minimum udgøre 5.000 kr., og der kan ikke foretages henlæggelse i indkomstår, 

                                                           

104 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.3.1.2.2 Kapitalafkastet og maksimeringsreglen 
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hvor der foretages hævninger fra konjunkturudligningskontoen. Indskud på konjunkturudligningskontoen 

skal hæves senest i det 10. år efter henlæggelsesårets udløb. 

 

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende overgår til virksomhedsordningen, anses beløbet på konjunkturud-

ligningskontoen som indestående på kontoen for opsparet overskud. Det betyder, at man kan overgå fra 

kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen, uden at det medfører beskatning af opsparingen105. Om-

vendt vil kontoen for opsparet overskud beskattes som personlig indkomst ved overgangen fra virksom-

hedsordningen til kapitalafkastordningen. 

 

5.5 Underskud i kapitalafkastordningen 

Når kapitalafkastordningen anvendes, og der i et indkomstår er underskud, skal et beløb svarende til un-

derskuddet hæves på konjunkturudligningskontoen. Kan underskuddet ikke indeholdes i evt. indestående 

på konjunkturudligningskontoen, behandles det efter de almindelige regler i PSL § 13106. 

  

                                                           

105 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 242-243. 
106 Den juridiske vejledning afsnit C.C.8.4 Virksomhedsunderskud og bidragsgrundlag 
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6 Kapitalselskaber 

 

Kapitlet vil gennemgå de overordnede selskabs- og skatteretlige regler for kapitalselskaber. I forbindelse 

med de skatteretlige regler vil der blive fokuseret på kapitalejeren. 

 

6.1 Selskabsretlige regler for kapitalselskaber  

6.1.1 Lovgrundlag og definition på et kapitalselskab 

Kapitalselskaber reguleres i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)107. 

 

Kapitalselskab er samlebetegnelsen for aktie- og anpartsselskaber, idet der for begge skal indskydes kapital 

i selskabet. Selskabskapitalen skal for aktieselskaber udgøre mindst 500.000 kr. og for anpartsselskaber 

mindst 50.000 kr. 108 Indskudskapitalen er fordelt på henholdsvis aktier og anparter109. 

 

6.1.2 Stiftelse 

Et kapitalselskab kan oprettes af en eller flere stiftere ved underskrift af et stiftelsesdokument, der skal 

indeholde selskabets vedtægter110. Efter stiftelse skal selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen, som er 

afgørende for opnåelsen af status som juridisk person, hvilket betyder, at selskabet ikke kan erhverve ret-

tigheder eller påtage sig forpligtelser før det er registreret111.   

 

6.1.3 Hæftelse 

I et registreret kapitalselskab hæfter kapitalejerne ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men 

alene med deres indskud112. Dette i modsætning til den ubegrænsede, personlige hæftelse, der gælder for 

selvstændige erhvervsdrivende. I praksis vil banken sædvanligvis kræve en form for kaution fra kapitalejer-

ne. Endvidere er stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller 

uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, pligtige til at erstatte denne113.  

                                                           

107 Selskabsloven § 1 
108 Selskabsloven § 4, stk. 2 og lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregn-

skabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 1, nr. 3.  
109 Selskabsloven § 5, stk. 1, nr. 1 og 2 
110 Selskabsloven §§ 24 og 25 – indhold af stiftelsesdokumentet fremgår af selskabsloven §§ 26-29. 
111 Den juridiske vejledning C.D.1.4.4 Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber og Selskabsloven § 41, stk. 1 
112 Selskabsloven § 1, stk. 2 
113 Selskabsloven § 362, stk. 1 
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6.2 Skatteretlige regler for kapitalselskaber 

6.2.1 Skattepligtig indkomst 

Indkomstskattepligten for et nystiftet selskab indtræder som udgangspunkt på stiftelsestidspunktet, jf. SEL 

§ 4, stk. 1114, og påhviler selskaber, der er hjemhørende i Danmark, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1. 

Den skattepligtige indkomst opgøres som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler og 

opgøres således efter samme regler, som gælder for fysiske personer115. Dermed er den skattepligtige ind-

komst lig de skattepligtige indtægter fratrukket de fradragsberettigede omkostninger, hvilket fremgår af SL 

§§ 4-6. Det afgørende for om omkostninger er fradragsberettigede er, at de er anvendt til at erhverve, sikre 

og vedligeholde indkomsten. Deraf kan udledes, at advokat- og revisoromkostninger afholdt i forbindelse 

med etablering af et kapitalselskab ikke kan betragtes som fradragsberettigede omkostninger, idet det an-

ses som erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af ny indkomst og ikke af eksisterende indkomst116. 

Af den skattepligtige indkomst beregnes selskabsskatten ud fra en skatteprocent på 24,5% for 2014. 

 

6.2.2 Underskud 

Kapitalselskaber har mulighed for at fremføre uudnyttede underskud i den skattepligtige indkomst i ét ind-

komstår til modregning i positiv skattepligtig indkomst i de efterfølgende indkomstår. Underskud kan dog 

kun fremføres til fradrag i et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst. 

Heri ligger et princip om, at de ældste underskud skal anvendes først.  

Tidligere fremgik reglerne om fremførsel af underskud af LL § 15. Med virkning fra indkomstår, der begyn-

des den 1. juli 2012 eller senere, er reglerne dog flyttet til SEL § 12.  

Lovændringen har medført en generel begrænsning i adgangen til at fremføre underskud via indførsel af et 

grundbeløb for, hvor meget underskud, der kan modregnes. Således kan underskud fra tidligere indkomstår 

fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger 7.635.000 kr. Resterende 

underskud kan fradrages i 60% af den del af den skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet117. 

Underskud kan fremføres i ubegrænset tid, hvorfor selskaberne altså ikke risikerer at få beskåret under-

skud. Begrænsningen medfører dog, at selskaberne først kan udnytte en del af underskuddene på et senere 

tidspunkt, hvilket medfører en rentefordel for det offentlige118. 

                                                           

114 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 818 
115 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 835 og SEL § 8 stk. 1 
116 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 265ff 
117 Den juridiske vejledning afsnit C.D.2.4.5.1 Underskudsfremførsel, samt SEL § 12, stk. 1.  
118 Den juridiske vejledning afsnit C.D.2.4.5.3 Generel begrænsning af selskabers underskud SEL § 12, stk. 2 
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Baggrunden for ændringen af reglerne om underskudsfremførsel var ifølge forarbejderne, at en del danske 

selskaber havde oparbejdet meget store underskud med den konsekvens, at disse selskaber aldrig ville 

kunne komme til at betale skat i Danmark inden for en overskuelig fremtid119.  

 

6.2.3 Overskud 

Som nævnt oven for beskattes den skattepligtige indkomst i selskabet med en selskabsskat på 24,5%. 

På overskudssiden er det relevant at se på, hvordan det i sidste ende beskattes hos kapitalejeren for ek-

sempel i forbindelse med løn eller udbytte, idet det har betydning for valg af beskatningsform. Kapitalsel-

skabet har fradrag for udbetaling af løn, men ikke for udbetaling af udbytte. Der vil derfor være dobbeltbe-

skatning i forbindelse med udbytte. I nedenstående ses valget mellem udbytte og løn fra kapitalejerens 

synspunkt og ikke kapitalselskabet.    

 

6.2.3.1 Løn 

Løn betragtes som driftsomkostning og kan fradrages i selskabets skattepligtige indkomst120. Ved udbeta-

ling af løn skal kapitalejeren blot handle ud fra armslængdeprincippet og dermed i overensstemmelse med, 

hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen havde været mellem uafhængige parter121. 

Lønnen beskattes hos kapitalejeren som personlig indkomst, jf. SL § 4.  

 

6.2.3.2 Udbytte 

Kapitalejeren i selskabet har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold til sin ejerandel, medmindre 

andet er fastsat i selskabets vedtægter122. Udbytte kan udbetales ordinært og ekstraordinært. Ordinært 

udbytte udbetales på baggrund af årsregnskabet, som fremlægges på den ordinære generalforsamling123, 

mens ekstraordinært udbytte udbetales i løbet af året124. 

Selskabet kan ikke få fradrag i den skattepligtige indkomst for udbetaling af udbytte, idet der ikke er tale 

om driftsomkostninger, jf. SL § 6, stk. 1, litra a.  

                                                           

119 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 848 
120 Den juridiske vejledning afsnit C.C.2.2.2.1 Lønudgifter og andre personaleudgifter i selvstændig erhvervsvirksom-

hed mv.  
121 Den juridiske vejledning afsnit C.D.11.1.1 Reglen i LL § 2 
122 Selskabsloven § 1, stk. 2, 2. pkt. 
123 Selskabsloven § 180, stk. 1 
124 Det kræver dog at selskabet har aflagt mindst en ordinær årsrapport, jf. selskabsloven § 182, stk. 1 
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Hos modtageren betragtes udbytte som aktieindkomst125 og beskattes progressivt med 27% for udbytte op 

til 49.200 kr. og med 42% for alt over126.  

 

6.2.3.3 Løn eller udbytte? 

I denne forbindelse forudsættes det, at kapitalejeren ønsker at optimere sin skattebetaling i forbindelse 

med valget mellem at få udbetalt løn og/eller udbytte. 

Fordelingen af løn og udbytte afhænger i høj grad af marginalskatten, der her præciseres127: 

 

 

Heraf fremgår den progressive beskatning, idet skatten vokser som følge af indkomsten. For at opnå mindst 

beskatning kan det således være en mulighed for kapitalejeren at få udbetalt løn og udbytte til de lave skat-

tesatser. Det kræver dog, at kapitalejer tilfredsstilles økonomisk hermed.  

Det følger alt andet lige af ovenstående tabel, at kapitalejer med fordel kan benytte følgende rækkefølge, 

når fordelingen af løn og udbytte skal planlægges: 

1. Udbetal løn op til topskattegrænsen (449.100 kr. efter AM-bidrag), da det giver lavest marginalskat i 

forhold til udbetaling af udbytte. 

2. Udbetal udbytte op til beløbsgrænsen (49.200 kr.), da det næstefter lønudbetaling op til topskatte-

grænsen giver lavest marginalskat. 

                                                           

125 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.3 Hvordan beskattes udbytte hos personer? 
126http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-

2014/ 
127 Marginalskatteprocent for personlig indkomst: 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/ 

Marginalskatteprocent for udbytte: Egen udarbejdet beregning 

Figur 15 – Marginalskatteprocenter for personlig indkomst, 2014 

Bundskat (< 449.100) 40,1 

Topskat (> 449.100) 56,2 

Figur 16 – Marginalskatteprocenter for udbytter  

  Udbytte < 49.200 Udbytte > 49.200 

Skattepligtig indkomst 100,00 100,00 

Selskabsskat (1) (24,50) (24,50) 

Årets resultat 75,50 75,50 

Skat 27%/42% (2) (20,39) (31,71) 

Marginalskat (1 + 2) (44,89) (56,21) 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2015/
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3. Spar op i selskabet, så der fremover er plads til at få udbetalt udbytte. Opsparingen i selskabet begræn-

ser sig dog til det, der er nødvendigt for at kunne udnytte den lave udbyttebeskatning (27% op til 

49.200 kr. pr. år) resten af livet – også når der ikke længere er indkomst fra driften. 

4. Udbetal løn eller udbytte. Marginalskatten er den samme, når kapitalejer overstiger beløbsgrænserne 

for topskat eller udbytte. Dette er tilfældet fra 2014, da selskabsskatten er faldet til 24,5%. Marginal-

skatten for løn har hidtil været lavere for løn end for udbytte. 
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7 Sammenligning af beskatningsformerne PSL, KAO, VSO og selskab 

 

Kapitlet har til formål at sammenligne de i kapitel 3 - 6 gennemgåede beskatningsformer. Flere af beskat-

ningsformerne har mange ligheder, imidlertid vil fokus i dette kapitel være forskellighederne, idet det vil 

være mest relevant i forbindelse med valg af beskatningsform.  

Gennemgangen vil indeholde en sammenligning af fordelene og ulemperne ved beskatningsformerne, her-

under regnskabskrav, renter samt opsparing og underskud i virksomheden. 

Den endelige afvejning mellem beskatningsformerne kræver dog en konkret skatteberegning. 

I kapitlet tages der udgangspunkt i reglerne om virksomhedsordningen før lovændringen. Der henvises til 

kapitel 8 for gennemgangen af de nugældende regler omkring virksomhedsordningen.  

 

7.1 Regnskabskrav 

Regnskabskravene vil i de efterfølgende afsnit blive gennemgået for hver beskatningsform.  

For at lette overblikket kan regnskabskravene illustreres som følger: 

 Figur 17 Personskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Kapitalselskaber 

Regnskabs-

krav 

Bogføringsloven Bogføringsloven Bogføringsloven Bogføringsloven 

Mindstekravsbek. Mindstekravsbek. Skattekontrolloven  Årsregnskabsloven 

  
Yderligere specifikationskrav 

fra virksomhedsskatteloven 

Mindstekravsbek. + 

virksomhedsskatteloven  

Mindstekravsbe-

kendtgørelsen 

 

7.1.1 Regnskabskrav – personskatteloven 

Ved anvendelse af personskatteloven er der krav om, at bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen 

følges. Dette følger af lovens og bekendtgørelsens anvendelsesområde. Der findes ingen specifikationskrav 

i modsætning til de øvrige ordninger. 

 

7.1.2 Regnskabskrav – virksomhedsordningen 

Ved valg af virksomhedsordningen skal en række regnskabskrav følges. Først og fremmest skal virksomhe-

dens regnskab opfylde kravene i bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen128. Herudover skal kra-

vene i virksomhedsskatteloven følges, hvoraf blandt andet følger at; virksomhedens økonomi skal adskilles 

fra privatøkonomien; størrelsen af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast samt indestående på indskuds-

                                                           

128 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.3.2 Regnskabskrav 
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kontoen og på konto for opsparet overskud skal oplyses129. Dette stiller også flere krav til virksomhedens 

bogføring, hvorfor den selvstændigt erhvervsdrivende ofte vil have behov for assistance fra en revisor i 

forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Grundet de strengere specifikationskrav er virksomhedsord-

ningen mere kompliceret at anvende i forhold til personskatteloven og kapitalafkastordningen. 

 

7.1.3 Regnskabskrav – kapitalafkastordningen 

Virksomhedsskatteloven stiller ingen krav om, at selvstændige erhvervsdrivende, der anvender kapitalaf-

kastordningen, skal føre et regnskab. Ordningen forudsætter eksempelvis ikke, at økonomien regnskabs-

mæssigt adskilles i en privatøkonomi og en virksomhedsøkonomi, modsat virksomhedsordningen. Regn-

skabskrav fremgår af bogføringsloven eller reglerne efter SKL § 3, stk. 1. Det er de samme regler, som gæl-

der for virksomhedsordningen. Herunder skal kapitalafkastgrundlaget samt beregningen og størrelsen af 

kapitalafkastet specificeres, jf. mindstekravbekendtgørelsen § 23130. 

 

7.1.4 Regnskabskrav – kapitalselskaber 

Kapitalselskaber skal aflægge årsregnskab efter reglerne i årsregnskabsloven131, og virksomheder i regn-

skabsklasse B skal indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets 

udløb132. Undlader virksomheden at indsende de påkrævede dokumenter rettidigt, kan der af Erhvervssty-

relsen pålægges tvangsbøder133 og i sidste ende tvangsopløsning134. 

En virksomhed, der aflægger regnskab efter klasse B, kan vælge at anvende Erhvervsstyrelsens erklærings-

standard for små virksomheder, hvilket vil sige udvidet gennemgang. Udvidet gennemgang kan dog kun 

anvendes, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider 

to af følgende størrelser:  

1) En balancesum på 4 mio.kr., 

2) en nettoomsætning på 8 mio.kr. og 

3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12135. 

  

                                                           

129 Virksomhedsskatteloven afsnit I og II 
130 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.3.1.2.1 Hvordan adskiller kapitalafkastordningen sig fra VSO? 
131 ÅRL § 3, stk. 1, nr. 1 
132 ÅRL § 138, stk. 1 
133 ÅRL § 162, stk. 1, nr. 1. 
134 http://www.domstol.dk/saadangoerdu/erhverv/tvangsoplosning/Pages/default.aspx 
135 ÅRL § 135, stk. 1. 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20110081929_P3


side 55 of 125 

 

7.1.5 Regnskabskrav – sammenfatning 

På baggrund af foranstående fremgår at beskatning på baggrund af personskatteloven administrativt set er 

mindst kompliceret. Der stilles især til virksomhedsordningen og kapitalselskaber en række strengere krav. 

Det samme gælder kapitalafkastordningen, om end den er mere forenklet end virksomhedsordningen.  

 

7.2 Renter 

Renteomkostninger behandles forskelligt i hver beskatningsform, hvilket indebærer at fradragsværdien 

varierer alt afhængigt af, hvilken beskatningsform, der anvendes. 

Figur 18 Personskatteloven Virksomhedsordningen  Kapitalafkastordningen Kapitalselskaber 

Beskattes som Kapitalindkomst Personlig indkomst Kapitalindkomst  Skattepligtig indkomst 

Periodisering Ikke periodisering Periodisering Ikke periodisering Periodisering 

 

7.2.1 Renter – personskatteloven 

Virksomhedsresultatet før renter bliver beskattet som personlig indkomst, jf. PSL § 4, og renterne beskattes 

som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1. Det betyder, at der kun opnås begrænset fradrag for renteudgifter-

ne, og der skelnes ikke mellem private og erhvervsmæssige renter ved brug af ordningen. Renterne med-

regnes ved forfald, hvorfor der ikke skal foretages periodisering136. 

Fradragsværdien af renteomkostninger afhænger af, om den selvstændigt erhvervsdrivende har positiv 

eller negativ kapitalindkomst, hvilket fremgår af nedenstående tabel137: 

Figur 19 – Marginalskatteprocenter for kapitalindkomst inkl. kirkeskat, 2014 

Laveste, negative nettokapitalindkomst > 50.000 kr. 30,6 

Laveste, negative nettokapitalindkomst < 50.000 kr. 33,6 

Laveste, positive nettokapitalindkomst 37,5 

Højeste, positive nettokapitalindkomst 42,7 

 
De lavere marginalskatteprocenter på negativ nettokapitalindkomst skyldes, at denne alene indgår i bereg-

ningsgrundlaget for sundhedsbidrag, kommuneskatten og kirkeskatten. Skatteværdien vil for negativ netto-

kapitalindkomst over 50.000 kr. falde til 25,5% frem mod 2019138. 

Overstiger positiv nettokapitalindkomst et bundfradrag på 40.800 kr., indgår denne i topskattegrundlaget 

med den del, der overstiger bundfradraget139. 

                                                           

136 Den juridiske vejledning afsnit C.A.11.1.3.1 Renter, der beskattes i takt med de forfalder 
137 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2014/ 
138 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 1253 
139http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-

2014/ 



side 56 of 125 

 

7.2.2 Renter – virksomhedsordningen 

Virksomhedsordningen blev oprettet på baggrund af et ønske om at give en selskabsdeltager i en personlig 

virksomhed samme vilkår som selskabsdeltagere i kapitalselskaber140. Dette betyder, at man i virksomheds-

ordningen har fuldt fradrag for de erhvervsmæssige renter, idet virksomhedens resultat efter renter indgår 

i den personlige indkomst. Dette giver en fradragsværdi for renteomkostninger på op til 56,2%141. Det er 

således en fordelagtig ordning, hvis man har mange renteomkostninger i virksomheden. I modsætning til 

kapitalafkastordningen er der ingen maksimeringsregel i virksomhedsordningen, og den fulde fradragsret 

går derfor videre her. 

Hvad angår private renteomkostninger, beskattes de efter personskattelovens regler. Disse kan dog medta-

ges, som beskrevet i afsnit 4.2.2, hvorefter der skal foretages rentekorrektion. 

Virksomhedens renter skal periodiseres, så de følger indkomståret på tilsvarende måde, som det gælder for 

selskaber, jf. LL § 5, stk. 4142.  

 

7.2.3 Renter – kapitalafkastordningen 

Renter i kapitalafkastordningen indgår umiddelbart ved opgørelsen af kapitalindkomst uden hensyntagen 

til, om de er af privat eller erhvervsmæssig karakter143. Det er ikke fordelagtigt, da fradragsværdien af kapi-

talindkomst er lavere end af personlig indkomst.   

Afhængigt af de nærmere økonomiske forhold har selvstændige erhvervsdrivende, som anvender kapitalaf-

kastordningen, ligesom i virksomhedsordningen dog mulighed for at opnå fuld fradragsværdi af erhvervs-

mæssige renteudgifter144. Det skyldes, at der skal opgøres et kapitalafkast af samtlige erhvervsmæssige 

aktiver, som skal fratrækkes den personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten, der beskattes lavere. 

Sammenholdes dette med, at virksomhedens renteudgifter fratrækkes ved opgørelsen af kapitalindkom-

sten, tilgodeses den begrænsede rentefradragsværdi145.  

Som beskrevet i afsnit 5.3 er kapitalafkastet dog begrænset af maksimeringsreglen. 

 

 

 

                                                           

140 Foreløbig redegørelse fra indkomstudvalget, betænkning nr. 780, side 5 (www.statensnet.dk) 
141 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/ 
142 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 224 
143 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 241 
144 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.3.1.2.1 Hvordan adskiller KAO sig fra VSO? 
145 Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl.: Lærebog om indkomstskat, side 241 
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7.2.4 Renter – kapitalselskaber 

Som nævnt oven for beskattes renter i kapitalselskaber ligesom i virksomhedsordningen. Det betyder, at 

man i kapitalselskaber har fuldt fradrag for de erhvervsmæssige renter, hvilket sker ved, at virksomhedens 

nettorenteudgifter trækkes fra ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst. 

Renter skal ligeledes periodiseres.  

 

7.2.5 Renter – sammenfatning 

Ser man alene på beskatning af renter, ses det på baggrund af ovenstående, at virksomhedsordningen og 

kapitalselskaber er de mest fordelagtige ordninger, hvis der er høje renteomkostninger i virksomheden, 

samt hvis indkomstforholdene resulterer i topskat, og virksomhedens nettorenteudgifter er større end det 

beregnede kapitalafkast, der kan beregnes i kapitalafkastordningen.  

Har virksomheden mange aktiver til høj værdi og ikke meget gæld, er kapitalafkastordningen at foretrække, 

da dette vil føre til et højere kapitalafkast, som fratrækkes i den personlige indkomst. 

 

7.3 Opsparing i virksomheden 

Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at spare op i virksomheden i alle ordningerne undta-

gen ved anvendelse af personskatteloven. 

Figur 20 Personskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Kapitalselskaber 

Opsparing i 

virksomheden 
Ej muligt 

Muligt  

Konto for opsparet overskud 

Muligt  

Konjunkturudligningskonto 

Muligt 

Egenkapitalen 

 

7.3.1 Opsparing – personskatteloven 

Det er ikke muligt at opspare virksomhedens overskud ved anvendelse af personskatteloven. Hele over-

skuddet for det pågældende indkomstår skal medregnes i den personlige indkomst, hvilket betyder, at den 

selvstændigt erhvervsdrivende ikke har mulighed for at udjævne skatten i tilfælde af svingende indkomst. 

 

7.3.2 Opsparing – virksomhedsordningen 

I virksomhedsordningen er det ligeledes muligt at opspare virksomhedens overskud, hvis hævningerne i 

løbet af året ikke overstiger overskuddet, jf. afsnit 4.4. Det opsparede overskud beskattes med en foreløbig 

indkomstskat på 24,5%, og den selvstændigt erhvervsdrivende kan dermed opnå en udjævning af skatten 

mellem gode og dårlige år samt opnå en midlertidig skattebesparelse, da overskud, der ellers overføres til 
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privatøkonomien, beskattes som personlig indkomst. På denne måde sker der en form for ligestilling mel-

lem beskatningen af personligt drevne virksomheder og kapitalselskaber. 

Den selvstændigt erhvervsdrivende opnår et ”rentefrit lån” via skattebesparelsen, som betegnes udskudt 

skat, da skatten først skal betales, når der hæves fra kontoen for opsparet overskud. I modsætning til kapi-

talafkastordningen er der ikke krav om, at det opsparede overskud bindes på en bankkonto146, hvilket bety-

der, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende opsparet overskud til at foretage nye investerin-

ger147 frem for at skulle finansiere dem via lån. 

En ulempe ved virksomhedsordningen er, at hævninger fra kontoen for opsparet overskud medregnes til 

den personlige indkomst. Det sker for eksempel ved modregning af underskud i virksomheden, eller hvis 

hævningerne overstiger virksomhedens overskud i et indkomstår. Sådanne ekstra hævninger (og visse til-

fælde ufrivillige hævninger) kan medføre et likviditetspres, hvis tidligere års skattebesparelser er anvendt til 

nye investeringer.  

Et yderligere likviditetspres kan opstå, hvis virksomheden ophører eller skal sælges, idet hele kontoen for 

opsparet overskud i så fald skal hæves og beskattes som personlig indkomst. Det er derfor af afgørende 

betydning at have en afviklingsplan, samt at der er fokus på den udskudte skat i forhold til likviditeten i 

virksomheden148.  

 

7.3.3 Opsparing – kapitalafkastordningen 

Ved anvendelsen af kapitalafkastordningen er det muligt at opspare virksomhedens overskud. Opsparings-

muligheden er alene betinget af, at virksomheden har genereret overskud i modsætning til virksomheds-

ordningen.  

Som beskrevet i afsnit 5.4 kan der højest henlægges 25% af virksomhedens overskud149, hvoraf der skal 

betales konjunkturudligningsskat på 24,5%. Henlæggelsen skal bindes på en bankkonto, kaldet konjunktur-

udligningskonto. Det betyder, at der altid vil være likviditet til at betale den udskudte skat, men samtidig at 

henlæggelsen på konjunkturudligningskontoen ikke kan anvendes til finansiering af nye investeringer.  

Ved hævninger fra kontoen beskattes beløbet som personlig indkomst, ligesom i virksomhedsordningen.  

 

  

                                                           

146 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.1 Skattemæssige fordele ved virksomhedsordningen 
147 http://www.beierholm.dk/skat-moms-og-afgifter/skat/erhvervsskat/beskatning-selvstaendig.html 
148 http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/6/skal-du-beskattes-efter-virksomhedsordningen-507/ 
149 Af et særligt opgjort henlæggelsesgrundlag 
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7.3.4 Opsparing – kapitalselskaber 

Overskud i et selskab, der ikke udbetales som løn og udbytte, kan opspares. Der skal dog af det opsparede 

overskud betales selskabsskat på 24,5 %150. Opsparingen sker ved at forøge egenkapitalen, hvorfor egenka-

pitalen omfatter den del af det årlige overskud, som ikke udloddes, men som tilbageholdes i virksomhe-

den151. Se også afsnit 6.2.3.2, hvor forholdet mellem løn, udbytte og opsparing gennemgås.   

Der skal i forbindelse med opsparing også ses på mulighederne for at trække det ud igen. Her skal skelnes 

mellem frie reserver og bunden kapital. De bundne reserver er bundet i selskabet og kan derfor ikke træk-

kes ud og udbetales som udbytte, i modsætning til de frie reserver. Bunden kapital kan være selskabskapi-

tal, mens frie reserver eksempelvis er overført overskud.  

 

7.3.5 Opsparing – sammenfatning 

Gennemgangen af opsparing i de forskellige beskatningsformer viser, at der kan foretages opsparing i alle 

tilfælde undtagen personselskaber. 

Valg mellem ordningerne, hvor opsparing kan lade sig gøre, afhænger af den selvstændigt erhvervsdriven-

des risikovillighed og øvrige individuelle faktorer – bl.a. hvad angår investeringer i fremtiden. I virksom-

hedsordningen og kapitalselskaber er der mulighed for at anvende opsparet overskud til nye investeringer, 

da opsparet eller overført overskud ikke anses som bunden kapital. Kapitalafkastordningen giver omvendt 

ikke mulighed herfor, da opsparingen skal bindes på en lukket bankkonto. 

 

7.4 Underskud i virksomheden 

Skattemæssigt underskud i virksomheden og mulighederne for modregning behandles forskelligt, hvilket 

kan illustreres på følgende måde: 

  

                                                           

150 http://www.tax.dk/pjecer/skat_virksomhedsformer.htm 
151 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Drifts%C3%B8konomi/egenkapital 
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Figur 21 – Behandling af skattemæssigt underskud i virksomheden 

Personselskaber 

Modregning i beregnede skatter (underskud i skattepligtig indkomst)  

Modregning i positiv kapitalindkomst (underskud i personlig indkomst) 

Fremførsel til senere år 

Virksomhedsordningen 

Modregning i opsparet overskud 

Modregning i positiv kapitalindkomst  

Modregning i personlig indkomst 

Fremførsel til senere år 

Kapitalafkastordningen 
Modregning i indestående på konjunkturudligningskontoen 

Modregning efter PSL § 13 

Kapitalselskaber Fremførsel til senere år  

 

7.4.1 Underskud – personskatteloven 

Anvendes personskatteloven, skal der sondres mellem underskud i den skattepligtige indkomst og under-

skud i den personlige indkomst, da underskud heri behandles forskelligt. 

Skatteværdien af underskud i den skattepligtige indkomst skal modregnes i de beregnede skatter. Kan un-

derskuddet ikke rummes i de beregnede skatter, kan underskuddet fremføres til modregning i senere ind-

komstår. 

Underskud i den personlige indkomst skal derimod modregnes i positiv kapitalindkomst. Der er mulighed 

for fremførsel til senere år – først i kapitalindkomst og derefter i personlig indkomst, hvis underskuddet 

ikke kan rummes i indeværende indkomstår.  

 

7.4.2 Underskud – virksomhedsordningen 

Anvendes virksomhedsordningen, skal underskud først modregnes i kontoen for opsparet overskud. Kan 

underskud ikke rummes i indestående herpå, skal der ske modregning i positiv kapitalindkomst efterfulgt af 

modregning i personlig indkomst efter personskattelovens almindelige regler. 

 

7.4.3 Underskud – kapitalafkastordningen 

Underskud i virksomheden ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal først modregnes i tidligere års 

henlæggelser på konjunkturudligningskontoen. Såfremt underskuddet ikke kan rummes i indestående her-

på, skal der ske modregning efter personskattelovens almindelige regler.  
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7.4.4 Underskud – kapitalselskaber 

Kapitalselskaber kan fremføre underskud i den skattepligtige indkomst til modregning i positiv skattepligtig 

indkomst i de efterfølgende indkomstår. Fremførsel kan ske i ubegrænset tid, og selskaberne har derfor 

mulighed for at udnytte underskud fuldt ud. 

Underskud fra tidligere indkomstår kan dog kun fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige ind-

komst, der ikke overstiger 7.635.000 kr. Resterende underskud kan fradrages i 60% af den del af den skat-

tepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet. Det medfører, at selskaberne først kan udnytte en del af 

underskuddene på et senere tidspunkt. 

 

7.4.5 Underskud – sammenfatning 

Underskud i virksomheden og mulighederne for modregning og fremførsel behandles forskelligt i alle be-

skatningsformerne.  

I personskatteloven skal det afklares, om underskuddet er i den skattepligtige eller den personlige ind-

komst, hvorefter der kan ske modregning. 

I de øvrige ordninger skal der ikke ske samme sondring. For virksomhedsordningen og kapitalafkastordnin-

gen skal underskuddet i stedet først modregnes i tidligere års opsparet overskud. Hvis underskud ikke kan 

rummes heri, skal det modregnes i positiv kapitalindkomst for virksomhedsordningen og efter personskat-

telovens almindelige regler, når det gælder kapitalafkastordningen. I virksomhedsordningen skal der ligele-

des ske modregning efter personskattelovens almindelige regler, hvis ikke underskuddet kan rummes i ka-

pitalindkomsten. I den forbindelse er de to ordninger forholdsvis ens.  

I kapitalselskaber kan underskuddet ikke modregnes i kapitalejerens anden indkomst. I stedet kan det frem-

føres til modregning i kapitalselskabets positive skattepligtige indkomst i senere indkomstår. 

 

Kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen adskiller sig fra hinanden i forbindelse med modregning i 

opsparet overskud, idet tidligere års skattebesparelser i kapitalafkastordningen er bundet på en bankkonto. 

Den beskatning, som opstår ved hævning på konjunkturudligningskontoen, medfører dermed ikke eventu-

elle likviditetsproblemer. I virksomhedsordningen risikeres derimod, at skattebesparelsen er blevet anvendt 

til eksempelvis investeringer. Herigennem kan det være risikofyldt at have underskud i virksomhedsordnin-

gen, hvis ikke der er midler nok på kontoen på opsparet overskud, da modregning herpå anses som en 

hævning, der skal medregnes til den personlige indkomst.  
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7.5 Opsummering 

Som afrunding på nærværende kapitel om sammenligning af de forskellige beskatningsformer kan nævnes, 

at valget i sidste ende beror på en konkret vurdering, samt at en beregning af skattebetalingen kan synlig-

gøre, hvilken ordning den selvstændigt erhvervsdrivende vil finde mest fordelagtig. Kapitel 9 indeholder 

skatteberegninger for hver ordning.  
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8 Lovændring om virksomhedsordningen 

 

Formålet med kapitlet er at gennemgå de ændringer, som lovændringen om virksomhedsordningen har 

medført. I den forbindelse vil der blive fokuseret på baggrunden for selve lovændringen, indholdet i lovæn-

dringen, hvilke konsekvenser det har medført samt alternative forslag til, hvordan man kunne have løst 

problemstillingen. 

 

8.1 Baggrund for og formål med lovændringen 

Formålet med lov nr. 992 af 16. september 2014 er at fjerne en række hidtil eksisterende muligheder for at 

benytte virksomhedsordningen i strid med ordningens oprindelige hensigt.  

Baggrunden for at udnytte virksomhedsordningen utilsigtet findes i forskellen mellem den foreløbige virk-

somhedsskat på 24,5% og marginalskattesatsen for personlig indkomst på op til 56,2%. I visse tilfælde har 

selvstændige erhvervsdrivende kunnet benytte virksomhedsordningen til private formål. Via lovændringen 

sikres det, at selvstændige ikke længere kan anvende lavt beskattede midler til at finansiere privatforbrug 

og afdrage på privat gæld, uden at midlerne beskattes som personlig indkomst152.   

 

Ovenstående understreges af Jan S. Hove, der udtaler, at baggrunden for lovændringen ”i bund og grund 

skyldes for meget brug af en god mulighed, som egentlig er et hul i loven, som man ikke har fået lukket”. 

Det samme mener Ole Aagesen, der nævner, at ”man har ville lukke 2 skattehuller. Eller som de selv siger, 

man har observeret uhensigtsmæssig benyttelse af virksomhedsordningen, som var i strid med ordningens 

formål”.  

  

Når en del af overskuddet placeres på kontoen for opsparet overskud, hviler der en latent skat på forskellen 

mellem virksomhedsskatten og beskatning af personlig indkomst som nævnt ovenfor. Denne latente skat 

skal betales, når den selvstændigt erhvervsdrivende udtræder af virksomhedsordningen eller ved hævning 

af det opsparede overskud. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan betale den latente skat på 

udtrædelsestidspunktet, og der har været indskud af privat gæld, vil det medføre, at den erhvervsdrivende 

alene har betalt 24,5% af den del af virksomhedens overskud, der anvendes til afdrag på privat gæld i ord-

ningen. Hvis overskuddet derimod var hævet til betaling af privat gæld uden for virksomhedsordningen, 

                                                           

152 Skattepolitisk oversigt, Karnov, SPO.2014.343 af professor, ph.d. Jacob Graff Nielsen.  
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skulle der svares skat med op til marginalskattesatsen på 56,2% af det hævede overskud, hvorefter resten 

kunne bruges til at afdrage på den private gæld153. 

 

Ifølge Jane Gadegaard og Jan S. Hove har den utilsigtede brug af virksomhedsordningen længe været kendt. 

Jan S. Hove udtaler bl.a., at ”SKAT i de sidste 4 år har vidst, hvor attraktiv virksomhedsordningen er, og hvad 

den er blevet brugt til. Det er kun fordi, der er kommet for meget reklame omkring det fra rådgiverne, og 

fordi den er blevet brugt for flittigt”.  

Ole Aagesen tilføjer, at ”det der gik galt var, at der var for mange, som begyndte at benytte sig af det. Der 

var ligeledes et velkendt revisionsfirma, der markedsførte det her som ”modellen”. At stifte P/S’er og at man 

ikke behøvede at betale topskat mere i sit liv. Det blev for meget for Skatteministeriet til sidst”.  

 

Ovenstående belyses i Morten Østergaards svar på spørgsmål 1154, hvor Frank Aaen spørger, hvor længe 

regeringen har været bekendt med, at virksomhedsordningen kunne udnyttes af enkeltstående til at betale 

mindre i skat: ”Det er først henover vinteren 2013/2014, at Skatteministeriet har fået endelig klarhed 

over den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen. Den efterfølgende periode har været brugt til 

at analysere udnyttelsen og udarbejde lovforslag.  

Siden virksomhedsskattelovens indførelse er der sket en markant stigning i forskellen mellem virksom-

hedsskatten og beskatningen af personlig indkomst. Det antages, at denne udvikling gradvist har gjort 

den utilsigtede udnyttelse mere attraktiv for de selvstændige.” 

Morten Østergaards svar understreger således, hvad de interviewede udtaler - at udviklingen har ført til, at 

ordningen i højere og højere grad er blevet anvendt utilsigtet.  

 

8.2 Indhold i lovændringen 

Regeringen fremsatte den 11. juni 2014 lovforslaget L 200, som havde til formål at stoppe utilsigtet udnyt-

telse af virksomhedsordningen i form af finansiering af privatforbrug. Lovforslaget var i høring henover 

sommeren, og ændringen blev den 9. september 2014 vedtaget. Loven trådte i kraft den 15. september 

2014, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 1.  

Regeringen ønskede at stramme reglerne om virksomhedsordningen, da Regeringen mener, at finansiering 

af privatforbrug via virksomhedsordningen er i strid med lovens hensigt. Loven har som udgangspunkt virk-

ning for indkomst, der er erhvervet fra og med den 11. juni 2014.  

                                                           

153 Skattepolitisk oversigt, Karnov, SPO.2014.343 af professor, ph.d. Jacob Graff Nielsen 
154 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/1/index.htm#nav 
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Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven kan deles op i følgende 3 hovedpunkter, 

som vil blive uddybet i afsnit 8.2.1-3: 

1. Ingen fremtidig opsparing i virksomhedsordningen med negativ indskudskonto mv. 

2. Sikkerhedsstillelse kan medføre beskatning hos den selvstændigt erhvervsdrivende 

3. Forøgelse af rentekorrektionssatsen med 3 procentpoint 

 

8.2.1 Negativ indskudskonto, VSL § 11, stk. 4 (L 200 § 1, nr. 6)  

I VSL § 11, stk. 4, jf. L 200 § 1, nr. 6 indsættes ændringen, der indebærer, at det ikke er muligt at spare op i 

virksomhedsordningen, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har negativ indskudskonto. Den negative 

indskudskonto er som regel ofte et udtryk for, at der er optaget private lån i virksomhedsordningen, hvor 

låneprovenuet eller det finansierede aktiv ikke indgår i virksomhedsordningen.  

Er indskudskontoen negativ, vil et overskud i virksomheden anses som en privat hævning, som beskattes 

med op til ca. 56%. 

Spares der op i virksomhedsordningen, skal der kun betales en foreløbig skat svarende til selskabsskattesat-

sen på 24,5%. Hæver den erhvervsdrivende fra kontoen for opsparet overskud i senere indkomstår, skal 

forskellen op til ca. 56%155 betales. Er indskudskontoen negativ, mister den erhvervsdrivende muligheden 

for at udskyde beskatningen og dermed for indkomstudligning, som er en af de primære fordele ved virk-

somhedsordningen.  

 

8.2.1.1 Bagatelgrænse, negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse (L 200 § 3, stk. 6) 

Der indføres, jf. L 200 § 3, stk. 6, en bagatelgrænse på 500.000 kr., som både omfatter indskudskontoen og 

sikkerhedsstillelser. Hermed gælder, at hvis indskudskontoen er negativ med f.eks. 250.000 kr. primo såvel 

som ultimo 2014, og der er stillet sikkerhed den 10. juni 2014, så den negative indskudskonto og sikker-

hedsstillelser ikke overstiger de 500.000 kr., kan der fortsat opspares i virksomhedsordningen. Øges den 

negative indskudskonto efter den 10. juni 2014, kan der ikke længere opspares i ordningen, også selvom 

indskudskontoen stadig ikke er negativ med 500.000 kr. 

 

  

                                                           

155 Afhængigt af skattesatserne i det år, hvor der foretages en hævning i det opsparede overskud. 
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8.2.1.2 Overgangsregler og omgørelsesmulighed (L 200 § 3, stk. 8 og 10) 

Selvstændige erhvervsdrivende kan omgøre visse dispositioner i virksomhedsordningen for indkomståret 

2013 senest den 31. marts 2015, herunder indskud og hævninger på indskudskontoen, posteringer på mel-

lemregningskontoen mv., såfremt de ikke er omfattet af bagatelgrænsen, jf. L 200 § 3, stk. 8. Den selvstæn-

digt erhvervsdrivende får hermed muligheden for, at korrigere en negativ saldo på indskudskontoen, såle-

des at muligheden for at spare op i virksomhedsordningen bevares. Der er ligeledes mulighed for at få en 

ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, hvis det kan dokumenteres at al gæld ved etableringen var 

erhvervsmæssig, jf. L 200 § 3, stk. 10. Denne er indsat for de selvstændige erhvervsdrivende, der ikke tidli-

gere har fået nulstillet deres negative indskudskonto, da konsekvenserne ved den nugældende lov er blevet 

væsentligt større end tidligere. Der er krav om tilladelse fra SKAT, og ansøgningen herom skal indsendes 

senest den 31. marts 2015.  

Muligheden for nulstilling af indskudskontoen, hvis man kan dokumentere, at al gæld ved etablering er 

erhvervsmæssig, møder dog kritik fra Jane Gadegaard, idet hun udtaler: ”Jeg har en kunde, som har startet 

op med en negativ indskudskonto tilbage i 1987, hvor man nu har fået lov til at få nulstillet sin indskudskon-

to, hvis man kan dokumentere, at det er erhvervsmæssig gæld. Men hvor mange tror I, der har dokumenter 

tilbage fra 1987 til at dokumentere dette?”   

 

8.2.2 Sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen, VSL § 10, stk. 6 (L 200 § 1, 

nr. 2, stk. 6) 

I VSL § 10, stk. 6 indsættes en bestemmelse, der vedrører sikkerhedsstillelse med aktiver, der indgår i virk-

somhedsordningen den 11. juni 2014 eller senere, jf. L 200, § 1, nr. 2, stk. 6. Stilles aktiver, der indgår i virk-

somhedsordningen som sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses det laveste be-

løb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedens størrelse for hævet i virksomhedsordningen og beskat-

tes, som var beløbet hævet til privat forbrug. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles 

sikkerhed. 

 

Som udgangspunkt foreligger der en sikkerhedsstillelse, når der er foretaget en særskilt sikringsagt, som 

bl.a. kan være en tinglysning. På nuværende tidspunkt kan det dog ikke udelukkes, at andre forhold eller 

aftaler kan inddrages i vurderingen af, om den selvstændige virksomheds aktiver anses for at være stillet til 

sikkerhed for privat gæld156. Hvad andre forhold eller aftaler kan indeholde er blevet drøftet i høringsske-

                                                           

156 http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/skat/assets/vedtagelse-hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordning.pdf 
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maet og i spørgsmål og svar, hvor der er stillet spørgsmål til, hvorvidt bankernes almindelige modregnings-

ret kan udgøre en sikkerhedsstillelse.   

I høringsskemaet157 har advokatrådet en forespørgsel omkring præcisering af, at den foreslåede bestem-

melse om sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen ikke omfatter bankens almindelige mod-

regningsadgang. Hertil svares: ”Udgangspunktet er, at det forhold, at et pengeinstitut har en generel mod-

regningsadgang, ikke er nok til, at aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, anses for at være stillet til 

sikkerhed for privat gæld. Under særlige omstændigheder vil en generel modregningsadgang dog kunne 

anses for at være en sikkerhedsstillelse. Hvis eksempelvis et arrangement i et pengeinstitut har en karakter, 

hvor der efter en konkret vurdering er en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i privatsfæren og 

indestående på virksomhedens driftskonto eller lignende, vil en sådan modregningsadgang kunne anses for 

at udgøre en sikkerhedsstillelse, f.eks. hvis der ikke er stillet særskilt privat sikkerhed for den private gæld.   

Der rettes kritik herimod i spørgsmål og svar158, spørgsmål 31 og 32. Herunder at det kan skabe helt unød-

vendig retsusikkerhed.   

 

Endvidere kan virksomhedspant være en sikkerhedsstillelse omfattet af loven. Er der eksempelvis etableret 

virksomhedspant, kan køb af nye virksomhedsaktiver betyde, at værdien af sikkerhedsstillelsen bliver øget. 

Der er dog ingen fast praksis inden for området endnu, hvilket først vil blive afklaret ved de første kendelser 

eller bindende svar159.  

 

8.2.2.1 Undtagelser til hovedreglen i VSL § 10, stk. 6 

8.2.2.2.1 Forretningsmæssig disposition, VSL § 10, stk. 7 (L 200 § 1, nr. 2, stk. 7) 

I VSL § 10, stk. 7 indsættes en bestemmelse om, at ovenstående ikke finder anvendelse, hvis sikkerhedsstil-

lelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig position, jf. L 200 § 1, nr. 2, stk. 7.  

Skatteministeriet har oplyst, at det ikke er muligt at opstille objektive kriterier for, hvornår der foreligger en 

sådan sammenhæng, men den skal tjene en forretningsmæssig disposition for den skattepligtiges virksom-

hed. Der vil i vurderingen heraf eksempelvis blive lagt vægt på, om det er som led i en løbende samhandel 

mellem den skattepligtiges virksomhed under virksomhedsordningen og tredjemand, som afstedkommer 

                                                           

157 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/1390927.pdf, side 2 
158 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L200/spm.htm#dok 
159 http://www.pwc.dk/da_DK/dk/nyt/skat/assets/vedtagelse-hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordning.pdf 

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/bilag/3/1390927.pdf


side 68 of 125 

 

behovet for sikkerhedsstillelsen160. Hvorvidt der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, og 

undtagelsen dermed kan anvendes, afhænger af en konkret vurdering. 

Ole Aagesen svarede i forbindelse med interviewet på, hvad han forbinder med en forretningsmæssig di-

sposition: ”En forretningsmæssig disposition skal medgå til, at det vedrører indkomsten i stedet for formu-

en, det plejer jeg at sige til revisorer, når jeg underviser. Det er f.eks., hvis man stiller sikkerhed for en leve-

randør, som skal levere en vare, der skal videresælges. Dette vedrører ikke indkomstkilden, men selve ind-

komsterhvervelsen. Man kan sige, at man stiller sikkerhed for at erhverve den løbende indkomst”.   

 

8.2.2.2.2 Blandet benyttede ejendomme, VSL § 10, stk. 8 (L 200 § 1, nr. 2, stk. 8) 

Der indsættes ligeledes i VSL § 10, stk. 8, jf. L 200 § 1, nr. 2, stk. 8, en undtagelse vedrørende blandet benyt-

tede ejendomme. Herefter kan ejendommen stilles som sikkerhed for privat gæld, i det omfang gælden 

ikke overstiger ejendomsværdien med tillæg af eventuelle forbedringer, som er foretaget efter fastsættel-

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

bolig for den skattepligtige.  

 

8.2.2.2.3 Overgangsregel, VSL § 10, stk. 9 (L 200 § 1, nr. 2, stk. 9) 

Selvstændige erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen ved lovforslagets fremsættelse den 

11. juni 2014, og som har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, som ikke indgår i virksom-

hedsordningen, eller har negativ indskudskonto, vil ikke have muligheden for at opspare i ordningen på 

indkomst, som erhverves fra og med den 11. juni 2014. Der indføres dog en overgangsregel i VSL § 10, stk. 

9, jf. L 200 § 1, nr. 2, stk. 9 til afviklingen af sikkerhedsstillelsen. 

 

Eksisterede der sikkerhedsstillelser for privat gæld i virksomhedsordningen den 10. juni 2014, beskattes 

disse som følge af overgangsreglen ikke efter de nugældende regler. Er de eksisterende sikkerhedsstillelser 

ikke ophævet senest den 31. december 2017, vil der ikke være mulighed for at opspare i virksomhedsord-

ningen for perioden 11. juni 2014 og fremefter, medmindre bagatelgrænsen finder anvendelse. Overskud i 

perioden vil anses som hævet og bliver derfor beskattet. 

Har den selvstændigt erhvervsdrivende sikkerhedsstillelser før den 11. juni 2014, kan denne frit skifte bank 

eller kreditinstitut, såfremt gælden ikke forøges, eller at der opstår en ny fordring ved skiftet. Denne over-

gangsregel gælder til og med den 31. december 2017. 

                                                           

160 L 200 endeligt svar på spørgsmål 34 - 

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/34/svar/1153635/1396698.pdf 

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l200/spm/34/svar/1153635/1396698.pdf
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Stiller den selvstændige erhvervsvirksomhed aktiver til sikkerhed for privat gæld uden for virksomhedsord-

ningen fra og med den 11. juni 2014, herunder ændringer af gamle sikkerhedsstillelser, som ikke er omfat-

tet af de nævnte overgangsregler, udløser dette beskatning hos den selvstændigt erhvervsdrivende. Be-

skatningen sker uden om hæverækkefølgen, og der overføres ingen likvider. Efter der er sket beskatning af 

sikkerhedsstillelserne efter de nugældende regler, vil det nu være muligt at opspare i virksomheden. Dette 

gælder dog ikke for sikkerhedsstillelser fra før den 10. juni 2014, som ikke er ophørt senest den 31. decem-

ber 2017.  

 

Hvis indskudskontoen primo 2014 er negativ, vil det indebære, at der skal foretages en opdeling af virk-

somhedens indkomst i perioden 1. januar til 10. juni 2014 og for perioden 11. juni til 31. december 2014 for 

at få mulighed for at opspare overskuddet fra 1. januar til 10. juni 2014161.  

Der kan kun ske opsparing i virksomheden for 2014, hvis den negative indskudskonto primo og ultimo ind-

komståret 2014 med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke overstiger grænsen på 

de 500.000 kr.  

 

8.2.3 Ny rentekorrektionssats 

Hovedessensen ved loven er at forhindre den selvstændigt erhvervsdrivende i at indskyde privat gæld i 

virksomhedsordningen. Ved at indskyde privat gæld kan den selvstændigt erhvervsdrivende få fradrag for 

renteudgiften i virksomhedsindkomsten med en besparelse på op til ca. 56% af renteudgiften. For at be-

grænse skattefordelen bliver der beregnet et rentekorrektionsbeløb, som skal tillægges til den personlige 

indkomst, hvor det samme beløb fragår i kapitalindkomsten. Satsen for rentekorrektionen er i dag lig kapi-

talafkastsatsen, hvilken for 2014 udgør 2%. De nuværende 2% udligner dog ikke skattefordelen, såfremt 

lånerenten er højere end 2%. For at forhindre dette bliver rentekorrektionssatsen forhøjet med 3 procent-

point162.  

 

8.2.3.1 Ikrafttrædelse, ny rentekorrektionssats 

Ikrafttrædelse af den forhøjede rentekorrektionssats har virkning fra og med indkomståret 2015, jf. L 200 § 

3, stk. 2, således at denne udgør 2% + 3% = 5%. I visse tilfælde vil lånerenten dog overstige de 5%, hvorfor 

der stadig kan opnås en besparelse. Rentekorrektionsbeløbet kan højst udgøre det beløb, som svarer til den 

selvstændige virksomheds nettorenteudgifter. 

                                                           

161 Inforevision, Nyhedsbrev nr. 10 – 2014.  
162 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf, afsnit 4.3 

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf
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8.3 Forløbet omkring lovforslagets vedtagelse 

Forløbet omkring lovforslaget kan illustreres som følger163:  

Det fremgår af figur 22, at forløbet fra fremsættelse til vedtagelse har 

været ca. 3 måneder, samt at processen har forløbet i sommerferien. 

Især forløbet fra betænkningen til vedtagelse synes at være meget kort.  

 

Ole Aagesen mener, at det er dybt beklageligt fra Skatteministeriets side, 

at man fremlagde lovforslaget uden at have indhentet eksterne kompe-

tencer. ”Der sidder personer i samfundet, som er skarpere end Skattemi-

nisteriet på området. Man kunne havde indkaldt en arbejdsgruppe og så 

ramme mere målrettet og skære tingene til i stedet for at fremlægge en 

bombe”.  

 

Ifølge John Bygholm, formand for skatteudvalget, er det først og frem-

mest retssikkerhedsmæssigt stærkt betænkeligt, at der efterlades så lidt 

tid til en gennemgang af ændringsforslaget, der indeholder mange væ-

sentlige ændringer af lovforslaget, herunder at der dagen før den plan-

lagte vedtagelse fremsættes endnu et ændringsforslag med mange juste-

ringer til det den 3. september 2014 allerede fremsatte lovforslag164. 

 

Ole Aagesen udtaler yderligere kritik af lovforslaget, idet han udtaler: ”man har efter min mening begået 

den alvorlige fejl, da man fremsendte lovforslaget, ikke at have gjort sig umage med at definere, hvad der 

forstås ved begrebet sikkerhedsstillelse. Det er jo ikke gennemarbejdet godt nok. Ved man ikke hvad der 

ligger i begrebet, er det jo umuligt at arbejde ud fra det. Vedtages sådanne regler på Christiansborg, uden 

kendskab til begreberne, der skal lovgives om, synes jeg, det virker som om Folketingspolitikerne ikke rigtig 

ved, hvad de beslutter. De har ikke kendskab til, hvad de er oppe imod, og derfor er det jo utroligt, at et 

sådant lovforslag kan blive fremsat og vedtaget, uden at de ved, hvad de egentlig stemmer for.” 

 

Ole Aagesen tilføjer desuden om en lov, at ”en lovbestemmelse skal kunne stå alene. Det kan L200 på ingen 

måde. Menigmand skal ikke være i tvivl, om hvad der står i loven, når han læser en lovbestemmelse. Læser 

                                                           

163 http://www.folketingstidende.dk/samling/20131/lovforslag/L200/index.aspx 
164 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Skat/Hoeringssvar/2014/L200.ashx 
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man forarbejderne, kan det heller ikke stå alene. Det vil sige, at der er en masse som bliver nødt til at ind-

hente bindende svar efterfølgende, hvorfor SKAT bliver bombet med spørgsmål, og skal så prøve at forkla-

re.” 

 

Af ovenstående fremgår frustrationen over både lovforslaget og processen omkring det. Holdningen er, at 

der har været for kort betænkningstid. Det menes således, at når større ændringer skal vedtages, bør lov-

forslag, efterfølgende ændringer og i sidste ende loven være mere gennemarbejdet, så det ikke skaber for 

mange tvivlsspørgsmål efterfølgende.  

 

8.4 Konsekvenser af lovændringen 

8.4.1 Økonomiske konsekvenser for det offentlige 

Den foreslåede ophævelse af muligheden for at spare op i virksomheden, når der foreligger negativ ind-

skudskonto eller sikkerhedsstillelse for privat gæld, indebærer, at en større del af det samlede virksom-

hedsoverskud fremover vil blive beskattet efter de almindelige skatteregler frem for at blive opsparet til lav 

skattesats165.  

 

Den forhøjede rentekorrektionssats vil indebære en forøgelse af rentekorrektionsbeløbene vedrørende 

privat gæld i virksomhedsordningen. Dette vil medføre et merprovenu for det offentlige, idet en større del 

af indkomsten vil blive beskattet som personlig indkomst frem for som kapitalindkomst166.  

 

Overordnet er det forbundet med stor usikkerhed at skønne de økonomiske konsekvenser for det offentli-

ge, da det bl.a. ikke kan forudsiges, hvordan de selvstændige erhvervsdrivende vil tilpasse deres adfærd. 

Det skønnes, at indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen over perioden 2014 - 2017 vil 

medføre et merprovenu for det offentlige på ca. 0,8 - 0,9 mia. kroner årligt167. Dette merprovenu indgår 

allerede i den nugældende Finanslov for 2015168, hvilket ifølge Ole Aagesen er kritisabelt. 

 

8.4.2 Konsekvenser af lovændringen for selvstændige erhvervsdrivende 

I forbindelse med 2. behandling af lovforslaget udtalte Folketingspolitiker Brian Mikkelsen sin holdning her-

til. Bl.a. mener han, at forslaget er ødelæggende for små selvstændige, idet han udtaler, at ”her forsøger 

                                                           

165 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf, side 7 
166 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf, side 7 
167 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf, side 8 
168 http://www.fm.dk/publikationer/2014/forslag-til-finanslov-2015/~/media/Publikationer/Imported/2014/FFL15/38.pdf (side 13) 

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf
http://www.fm.dk/publikationer/2014/forslag-til-finanslov-2015/~/media/Publikationer/Imported/2014/FFL15/38.pdf
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man at lukke et meget lille hul, og det hul skal vi også have lukket med et meget stort plaster. Det betyder, 

at vi med indgrebet her over for virksomhedsordningen rammer områder af erhvervslivet, som ikke udgør 

nogen trussel, fare, noget problem eller på nogen som helst måde opfører sig uhensigtsmæssigt. Så forsla-

get her har altså kun en effekt: Det bliver mere besværligt at være selvstændigt erhvervsdrivende i Dan-

mark, det bliver mere besværligt at drive virksomhed” 169. 

 

8.4.2.1 Negativ indskudskonto 

I forhold til ændringen, der i fremtiden betyder, at selvstændige erhvervsdrivende ikke har mulighed for at 

spare op, udtrykker de interviewede ligeledes kritik. Ole Aagesen mener i den forbindelse, at ”der er ingen 

tvivl om, at denne bestemmelse rammer alt og alle, som har negativ indskudskonto, og ikke nødvendigvis 

dem, der har privat gæld. Skyder man med en riffel eller med spredehagl? Man rammer i hvert fald ved si-

den af, eller nogen uskyldige i min optik.”  

Jane Gadegaard nævner ligeledes, at hvis den erhvervsdrivende har en negativ indskudskonto, indikerer 

det, at der er trukket flere penge ud, end der er tjent. ”Men det er bare ikke altid sådan, det er i praksis.”  

 

Jan S. Hove udtrykker via et eksempel kritik omkring konsekvenserne af en negativ indskudskonto. ”Har 

man benyttet virksomhedsordningen og foretaget fuld optimering, og derudover både brugt indtjente pen-

ge og sparede omkostninger til at nedbringe gælden, som både kan være privat og erhvervsmæssig, samti-

dig med, at man har hævet lidt mere, end man har tjent i en periode, så kan den erhvervsdrivende have en 

negativ indskudskonto på f.eks. 1.000.000 kr. Han har ingen gældsposter i virksomheden, fordi loven er ble-

vet fulgt, og man har gjort det, der var muligt. Den erhvervsdrivende skal i sådan en situation principielt 

optage et lån i privat regi uden sikkerhed for al den værdi, der er i virksomheden. Provenuet skal indskydes i 

virksomheden og foreligge som kontanter for at udligne den negative indskudskonto, før der kan spares op i 

fremtiden. Det er denne gruppe, som bliver ramt.” 

 

8.4.2.2 Sikkerhedsstillelse 

Brian Mikkelsen udtaler ligeledes i forbindelse med 2. behandlingen, at forslaget er en slags dobbeltbe-

skatning, hvilket læner sig op af Jane Gadegaards holdning, idet hun udtaler: ”FSR og jeg mener, at Mini-

steriet ikke kan debet/kredit. Hvis der ligger en sikkerhedsstillelse, bliver det en hævning uden om hæve-

rækkefølgen. Det betyder, at hvis man har etableret en sikkerhedsstillelse på eksempelvis 2.000.000 kr. 

                                                           

169 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/forhandlinger/M104/20131_M104_helemoedet.pdf 
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efter den 10. juni 2014, bliver du beskattet heraf. Når pengene skal ud, bliver man igen beskattet af de 

2.000.000 kr. Lidt i form af det ulovlige aktionærlån, som vi kender det fra kapitalselskaber. John Bygholm, 

mener dog ikke, at det er sådan, det skal tolkes, men det er dog min opfattelse, at det skal tolkes sådan. 

Reelt skulle de 2.000.000 kr. ind som en hensættelse til senere hævning, således at de kan hæves senere 

uden beskatning. Men da det er uden om hæverækkefølgen, kan der ikke hensættes til senere hævning.” 

Jane Gadegaard er ikke uenig i, at sikkerhedsstillelser skal beskattes, ”men så skal man jo også bare få 

pengene ud, ellers er det en dobbeltbeskatning.”  

Jane Gadegaard mener altså, at reglerne omkring sikkerhedsstillelserne er gået for vidt. Dog udtaler hun 

også, at ”vi måske har overfortolket de spørgsmål/svar, der har været på området.” 

 

At lovændringen omkring sikkerhedsstillelser kan minde om reglerne om ulovligt aktionærlån i LL § 16E, 

understøttes af følgende udtalelse fra Ole Aagesen: ”Har man en sikkerhed, der er lavere end gælden, er 

det sådan, at hvis sikkerheden bliver mere og mere sikker, skal det bogføres som en hævning. Dette giver jo 

ingen mening. Hvis banken får en højere sikkerhed, skal den pågældende erhvervsdrivende beskattes heraf 

som personlig indkomst. Jeg tror, at man på dette punkt har skelnet lidt meget til det regelsæt, der findes i 

ligningslovens § 16E omkring ulovlige aktionærlån. Hver gang man forgriber sig på et selskab, så skal man 

betale skat. Det er jo dummebøder, og man har egentlig udskrevet en særskat, da det jo ikke er en hævning 

af virksomhedens overskud.” 

Ole Aagesen udtrykker ligeledes sin holdning omkring problematikken om sikkerhedsstillelser, da han me-

ner, at det vil ramme urimeligt hårdt i nogle tilfælde, selvom der er indsat overgangsregler. 

Jan S. Hove er enig med Jane Gadegaard og Ole Aagesen, og udtaler at, det ”er på sikkerhedsstillelsen, jeg 

synes, de er gået i selvsving, da man bliver straffet ved at køre i selvstændigt regi i stedet for at køre i sel-

skabsregi”. Det skyldes, at man kan stille sikkerhed i sine aktier, hvis man driver et kapitalselskab.  

 

8.4.2.3 Tilbagevirkende kraft 

Det er en generel holdning fra de interviewede, at det er et problem, at lovændringen virker med tilbage-

virkende kraft.  

Jan S. Hove udtrykker, at ”den dårligste retning de er gået, er at de lovgiver med tilbagevirkende kraft. Sik-

kerhedsstillelsen har de dog givet 3 år til at rette op på, såfremt man havde sikkerhedsstillelsen, da lovæn-

dringen kom.” Ligeledes udtaler Jan S. Hove, at ”man bliver straffet for noget, som man har gjort i god tro 

historisk og bliver straffet tidsubegrænset fremadrettet.”  
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Ole Aagesen nævner i samme forbindelse følgende eksempel: ”En erhvervsdrivende stiller sikkerhed for 15 

mio.kr. og har et lån på 10 mio.kr. den 10. juni 2014. Den 30. juni 2014 betales restskat på 3 mio.kr., og da 

loven bliver vedtaget efterfølgende, måles på det laveste beløb af sikkerhedsstillelsen eller lånet. Den er-

hvervsdrivende bliver derfor beskattet af 3 mio.kr., og vil derfor ikke kunne stole på det, der stod i lovforsla-

get, fordi man lader det her være gældende helt tilbage til den 10. juni, og ikke fra det tidspunkt med det 

laveste beløb. Det er voldsomt i strid med retssikkerhedsprincippet, at man laver en skærpende lovgivning 

med tilbagevirkende kraft. Man kan lave det fremadrettet eller pr. dags dato”. 

 

Benny Engelbrecht, Skatteminister, forsvarer i forbindelse med 1. behandling problematikken omkring at 

lovgive med tilbagevirkende kraft, idet han udtaler: ”For det første er det i høringssvarene blevet kritiseret, 

at lovforslaget virker med tilbagevirkende kraft. Det er jo sådan set formelt set rigtigt nok, fordi enkelte 

punkter i lovforslaget træder i kraft, inden lovforslaget bliver vedtaget endeligt ved 3. behandlingen, men 

lovforslaget har jo altså kun virkning fra det tidspunkt, hvor lovforslaget blev fremsat. Som de fleste af os er 

klar over, er det altså nogle gange nødvendigt at indrette lovforslag på den måde for simpelt hen at undgå, 

at nogle begynder at hamstre170.  

 

8.4.2.4 Er lovændringen rimelig? 

Trods ovenstående kritik nævner de interviewede elementer af lovændringen, som de hver især synes er 

rimelige. 

  

Angående rentekorrektionen nævner Jan S. Hove, at man alene bliver straffet, hvis renteudgifterne er høje-

re end rentekorrektionen. ”Rentekorrektionen kan højst udgøre værdien svarende til nettorenteudgifterne, 

hvorfor det kan være sværere at sige noget negativt herom, da den rammer rimeligt nok.”  

 

Både Jane Gadegaard og Ole Aagesen udtrykker også, at de finder dele af lovændringen rimelig. Herunder 

udtaler Ole Aagesen, at ”reglen om, at man ikke må komme uden om hæverækkefølgen, synes jeg egentlig 

er meget i orden, idet man indfører en regel, der siger, at nu vil man have, at man betaler skatten, når man 

tjener pengene og bruger dem, frem for at man genererer udskudt skat”.  

 

I forhold til indskydelse af privat gæld udtaler Jane Gadegaard, at hun ”synes kun det er rimeligt, da det har 

været for voldsomt, det man har kunnet. Men vi har været nødt til at rådgive omkring det, for hvis vi ikke 

                                                           

170 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/forhandlinger/M100/20131_M100_helemoedet.pdf 
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havde gjort det, havde det været rådgiveransvar.” Hun er således uenig med Ole Aagesen, der mener ”at 

reglen er for barsk i forhold til det, at man ikke vil acceptere, at erhvervsdrivende betaler sin private gæld af 

med foreløbigt beskattede midler.”  

 

Ole Aagesen udtaler desuden, at ”mange i hørringssvarene synes, at det er en ensidet forestilling, som kun 

går til SKATs fordel. Mange har ligeledes skrevet, at de kun synes, det er fair, at de lukker huller, men samti-

dig bør man gå ind og ændre det sådan, at det bliver retfærdigt for begge sider af bordet, og det synes vi 

ikke man har gjort.”  

 

På baggrund af gennemgangen af konsekvenserne af lovændringen kan det udledes, at de største kritik-

punkter opstår i forbindelse med sikkerhedsstillelser og det, at der er lovgivet med tilbagevirkende kraft. 

Der er dog også elementer af lovændringen, som ikke modtages med kritik. 

 

8.5 Alternative løsningforslag 

De interviewede foreslår på baggrund af de rejste kritikpunkter flere alternative løsningsforslag til, hvordan 

man kunne have grebet ind over for den utilsigtede benyttelse af virksomhedsordningen, hvilket vil blive 

gennemgået i det følgende.  

 

Ole Aagesen foreslår især 3 måder, hvorpå man kunne have grebet ind: 

1. Rentekorrektion skulle ikke være begrænset af renteudgifterne. Rentekorrektionssatsen skulle 

hæves til 10%. På den måde vil selvstændige erhvervsdrivende ikke have incitament til at indskyde 

privat gæld.  

 

2. Hvis den erhvervsdrivende låner i sin virksomhedsordning, skal både lån og provenu føres inde i 

virksomhedsøkonomien. Herigennem kan den erhvervsdrivende ikke få fat i pengene uden om 

hæverækkefølgen, og der sker beskatning i takt med, at pengene hæves. I så fald skal der ikke må-

les på sikkerhedsstillelsen. Køber den erhvervsdrivende således en ejendom, skal gælden medta-

ges i virksomhedsordningen, og man skal ikke beskattes heraf, når gælden indskydes.  

 

3. Den erhvervsdrivende burde kunne foretage et nettoindskud, ligesom når man starter i virksom-

hedsordningen, hvor man laver en nettoopgørelse. Der skulle således anvendes et nettoprincip 

frem for bruttoprincip, så gæld og eksempelvis en ejendom indskydes med nettoværdien heraf og 

ikke som to separate poster.  
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I forlængelse af punkt 1, og som begrundelse for at hæve rentekorrektionssatsen, siger Ole Aagesen, at 

reglen omkring negativ indskudskonto burde være udlignet på en anden måde, ”ved at sige at, det skal 

koste kassen ved at have privat gæld i VSO”.  

Til punkt 2 bemærker Ole Aagesen desuden, at det ”giver ikke mening at ændre på lovgivningen omkring 

sikkerhedsstillelserne, hvis det hul, man gerne vil lukke, er de erhvervsdrivende, som snyder med hæveræk-

kefølgen, og derfor foreslog jeg, at pengene bare skal låses inde i virksomhedsøkonomien.” 

  

Jan S. Hove udtaler i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt lovgiver kunne have lovgivet anderledes, 

”at det er forholdsvis svært at kunne havde gjort bedre. På den ene side ville det 100% korrekte være ud fra, 

hvordan reglerne har været, at man låste indskudskontoen fast pr. 31. december 2013 og bestemte, at ind-

skudskontoen ikke må blive mere negativ. Dette vil være det nemmeste, og vil også kunne redde dem, som 

har handlet ud fra optimal optimering.”    

 

Ovenstående giver et indblik i, hvordan lovgiver alternativt kunne have ændret lovgivningen omkring virk-

somhedsordningen, idet den generelle opfattelse er, at der har været huller, der skulle lukkes. De er blot 

blevet lukket med for vidtrækkende indgreb.  

 

8.6 Er virksomhedsordningen død? 

I forlængelse af afhandlingens titel er det nærliggende at diskutere, hvilke konsekvenser lovændringen har 

for virksomhedsordningen. Vil denne stadig være et foretrukket valg – vil virksomhedsordningen fortsat væ-

re fordelagtig? 

  

I den forbindelse udtalte Benny Engelbrecht under 1. behandling, at ”det er vigtigt for mig at understrege, at 

det lovforslag, som vi behandler i dag, ikke vil ændre noget som helst på virksomhedsskattelovens hensigt. 

Virksomhedsordningen er nemlig grundlæggende en sund og rigtig ordning, som vi vil holde fast i. Selvstæn-

dige skal altså fortsat opnå fuld fradragsværdi for deres renteudgifter i erhvervssammenhæng. De vil stadig 

have mulighed for at udjævne en svingende indkomst, og de vil stadig have mulighed for at spare op til en 

foreløbig lav skat, som svarer til selskabsskatten, for at konsolidere deres virksomhed.  

I 2012 var der 175.000 selvstændige, som havde glæde af loven, og langt størstedelen af dem, som har glæ-

de af den i dag, vil heldigvis slet ikke kunne mærke lovændringen. De eneste, som vil opleve en forskel med 

dette lovforslag, er de selvstændige, som – måske som en skattefidus, måske i god tro – har brugt loven til 

at betale for lidt i skat og på den måde finansieret et privatforbrug. Det er nu en gang ikke meningen med 
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virksomhedsordningen, at resten af de danske skatteydere skal hjælpe med at finansiere en enkelt persons 

private økonomi.”171 

 

Jan S. Hove mener på samme vis, at der i forbindelse med lovændringen ”er nogle uhensigtsmæssige forde-

le, som forsvinder, men ellers er fordelen i virksomhedsskatteordningen fuldstændig det samme, som den 

har været før.” Han mener fortsat, at man vil vurdere virksomhedsordningen ud fra, at man kan flytte kapi-

talafkast fra personlig indkomst til kapitalindkomst og ud fra, at man kan spare op. ”Men når det er sagt, 

tror jeg, at optimeringsmæssigt vil der være flere situationer, hvor kapitalafkastordningen måske kan kom-

me i spil, ellers er det ikke en revolution, som er sket.” 

Han udtaler i forlængelse heraf, at ”gælden i virksomhedsordningen, og det med at genere negativ ind-

skudskonto var et add on til en optimal situation, der var i forvejen. Når man talte om, at gå fra ApS til virk-

somhedsordningen, startede man med at tage udgangspunkt i, at det i sig selv er optimalt, at man kan spa-

re op, samtidig med at man kan flytte personlig indkomst til kapitalindkomst. I step 2, hvis man så samtidig 

kunne putte gæld ind, er det ekstra optimalt. Den optimale situation til at benytte virksomhedsordningen 

uden den private gæld er stadig ifølge mit hoved en smule bedre end ApS’et”. 

Han slutter af med at udtale, at virksomhedsordningen i en alt andet lige betragtning stadig er den mest 

fordelagtige form at optimere efter, og at den almindelige vurdering af, hvilken beskatningsform, der skal 

vælges, ikke har ændret sig som følge af lovændringen.  

 

Ifølge Jane Gadegaard står valget typisk mellem virksomhedsordningen og kapitalselskab, hvilket er blevet 

mere fremtrædende efter lovindgrebet som følge af, at nogle af mulighederne, man havde i virksomheds-

ordningen vedrørende optimering og sikkerhedsstillelser, ikke længere kan benyttes i ordningen. Hun næv-

ner, at ”virksomhedsordningen er kommet tættere på et kapitalselskab, og min overordnede holdning er, at 

virksomhedsordningen er kommet tilbage til det, som den har været tiltænkt – et alternativ til at stifte et 

kapitalselskab”, hvilket læner sig op af Benny Engelbrechts bemærkning.   

Hun mener, at beskatningen overordnet er den samme, og at det handler om marginaler, uanset om valget 

falder på virksomhedsordningen eller et selskab. ”Men jeg synes, at det er væsentligt mere administrativt 

tungt at køre som et selskab, da der skal udbetales løn, og der skal indberettes regnskab. Nogle vil dog have 

præferencer over for et selskab, men jeg har ikke oplevet, at virksomhedsordningen fravælges på grund af 

de nye regler.”  

 

                                                           

171 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/forhandlinger/M100/20131_M100_helemoedet.pdf 
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I relation til kapitalselskaber som et alternativ til virksomhedsordningen nævner Ole Aagesen, at ”man har 

et kæmpe problem, fordi der findes en værnsregel i forvejen, der siger, at man ikke kan omdanne ved nega-

tiv indskudskonto.” For at kunne foretage en skattefri virksomhedsomdannelse skal den selvstændigt er-

hvervsdrivende overføre et beløb til virksomheden, der gør, at indeståendet på indskudskontoen bliver nul 

eller positiv, jf. VSL § 16, stk. 2172.   

Ole Aagesen mener trods hans kritik af lovændringen, at virksomhedsordningen stadig er fordelagtig og 

fornuftig. ”Man skulle bare havde lavet ændringerne på en anden måde.”  

 

Ovenstående udtalelser giver ingen indikatorer på, at virksomhedsordningen er død. I stedet læner ordnin-

gen sig op af de oprindelige intentioner hermed. 

 

  

                                                           

172 Afhandlingen vil på baggrund af afgrænsningen ikke komme nærmere ind på skattefri omdannelse.  



side 79 of 125 

 

9 Skatteberegning med udgangspunkt i fiktiv case 

 

Dette kapitel har til formål at gennemgå skatteberegninger med udgangspunkt i en fiktiv case-virksomhed 

for de i kapitel 3 - 6 gennemgående beskatningsformer. En analyse, hvor beskatningsformerne sammenlig-

nes, vil indgå med det formål at bestemme den bedst mulige løsningsmodel for case-virksomheden.  

Skatteberegningerne og sammenlignelighedsanalysen tager udgangspunkt i bestemmelserne, der er gen-

nemgået for hver beskatningsform samt regnskabet, der fremgår i afsnit 9.1.2. For virksomhedsordningen 

vil indgå en skatteberegning med udgangspunkt i reglerne både før og efter lovændringen for at tydeliggø-

re, hvorvidt det har nogen indvirkning.  

 

9.1 Case-overblik 

9.1.1 Beskrivelse af case-virksomhed 

Den fiktive case-virksomhed er en advokatvirksomhed, som ejes 100% af den selvstændigt erhvervsdriven-

de. Virksomheden drives fra lejede lokaler i centrum af København. Virksomheden har eksisteret siden 

2002 og har 5 medarbejdere ansat, herunder én sekretær og 4 advokatfuldmægtige ud over ejeren, som er 

partner i virksomheden. Partneren udgør således den bærende del af arbejdsstyrken, hans løn indgår dog 

ikke i personaleomkostninger, idet hans løn består af overskuddet.  Virksomhedens overskud er dog til eje-

rens disposition, og optimering af forholdet mellem udbetaling, opsparing og skat vil blive gennemgået i det 

følgende. 

Siden opstart har virksomhedsejeren benyttet sig af reglerne i personskatteloven og har som følge heraf 

ikke opsparet overskud i virksomheden. 

Der er for virksomheden udarbejdet regnskab for indkomståret 2014, som fremgår i afsnit 9.1.2. Regnska-

bet vil indgå som værdigrundlag for analysen i kapitlet. Afslutningsvist forudsættes det, at den selvstændigt 

erhvervsdrivende er bosiddende i Københavns Kommune og beskattes derfor efter satserne her.  
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9.1.2 Regnskab 2014 

Advokatvirksomheden har udarbejdet regnskab for 2014. Nedenfor fremgår resultatopgørelsen og balan-

cen. Det forudsættes i skatteberegningerne, at det skattemæssige resultat er lig det regnskabsmæssige. 

Figur 23 – Resultatopgørelse 2014   

    

Omsætning 8.797.450 

Vareforbrug 0 

Bruttoresultat  8.797.450 

    

Andre eksterne omkostninger (2.286.300) 

Personaleomkostninger (2.882.450) 

Af- og nedskrivninger  (10.400) 

Driftsresultat  3.618.300 

    

Finansielle indtægter  6.100 

Finansielle omkostninger  (29.030) 

Resultat før skat   3.595.370 

    

Årets resultat  3.595.370 

 

Figur 24 – Balance 2014         

     

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  13.600  Kapitalindestående  1.473.400 

Anlægsaktiver  13.600  
 

  

  
 

 
 

  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  741.100  Leverandørgæld  114.250 

Igangværende arbejder 550.000  Anden gæld  11.659.200 

Andre tilgodehavender  60.900  Kortfristede gældsforpligtelser  11.773.450 

Tilgodehavender  1.352.000  
 

  

  
 

 
 

  

Likvide beholdninger  11.881.250  
 

  

  
 

 
 

  

Omsætningsaktiver  13.233.250  
 

  

  
 

 
 

  

Aktiver  13.246.850  Passiver  13.246.850 
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9.1.3 Skattesatser 

Der tages i den fiktive case-virksomhed udgangspunkt i kommuneskat for Københavns Kommune, som i 

2014 udgør 23,80%, en kirkeskat på 0,80% og et sundhedsbidrag på 5%. Tilsammen giver det en skattepro-

cent på 29,60 %, som vil blive anvendt i de nedenstående skatteberegninger.  

Bundskat på 6,83% og topskat på 15% er uafhængig af hjemstedskommunen.  

 

9.2 Skatteberegning efter personskatteloven 

I det følgende vil der med udgangspunkt i advokatvirksomheden blive foretaget skatteberegning efter reg-

lerne i personskatteloven. Først skal den skattepligtige indkomst beregnes.  

I personskatteloven skelnes mellem personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. Der er dog in-

gen aktieindkomst i nærværende case-virksomhed. 

Figur 25 – Skatteberegning efter personskatteloven   

Personlig indkomst    

Resultat før renter  3.618.300 

AM-bidrag  (289.464) 

  3.328.836 

    

Kapitalindkomst   

Finansielle indtægter 6.100 

Finansielle udgifter (29.030) 

  (22.930) 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2 (25.000) 

  (25.000) 

    

Skattepligtig indkomst 3.280.906 

 

Efter fastlæggelse af den skattepligtige indkomst, kan skatten beregnes: 

Figur 26 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1 

Skattepligtig indkomst 3.280.906  

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  3.238.106  

    

29,60% heraf  958.479  
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Figur 27 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  3.328.836  

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  3.286.036  

    

6,83% heraf  224.436  

 

Figur 28 – Beregningsgrundlag for topskatten jf. afsnit 3.3.3   

Personlig indkomst  3.328.836  

Bundgrænsen  (449.100) 

Beregningsgrundlag  2.879.736  

    

15% heraf  431.960  

 

Figur 29 – Indkomstskat til betaling i alt    

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  958.479  

Bundskat  224.436  

Topskat  431.960  

AM-bidrag  289.464  

Indkomstskat til betaling i alt  1.904.340  

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende får altså en indkomstskat på 1.904.340 kr., hvis reglerne i personskatte-

loven anvendes. 
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9.3 Skatteberegning efter kapitalafkastordningen 

Herunder vil skatteberegning for advokatvirksomheden efter reglerne i kapitalafkastordningen gennemgås.  

Kapitalafkastsatsen er 2% for 2014. Ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget skal der tages udgangspunkt 

i primobalancen, hvorfor regnskabstal for 2013 anvendes. Disse fremgår herunder: 

Figur 30 – Balance 2013         

     

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  24.000  Kapitalindestående  845.000 

Anlægsaktiver  24.000  
 

  

  
 

 
 

  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  691.000  Leverandørgæld  250.000 

Igangværende arbejder 550.000  Anden gæld  5.697.000 

Andre tilgodehavender  90.000  Kortfristede gældsforpligtelser  5.947.000 

Tilgodehavender  1.331.000  
 

  

  
 

 
 

  

Likvide beholdninger  5.437.000  
 

  

  
 

 
 

  

Omsætningsaktiver  6.768.000  
 

  

  
 

 
 

  

Aktiver  6.792.000  Passiver  6.792.000 

 

På baggrund heraf beregnes kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast: 

Figur 31 – Beregning af kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast   

    

Aktiver   

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  24.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 691.000 

Igangværende arbejder 550.000 

Andre tilgodehavender 90.000 

  1.355.000 

    

Passiver   

Leverandørgæld (250.000) 

  (250.000) 

    

Kapitalafkastgrundlaget 1.105.000 

    

Kapitalafkast 22.100 
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Det beregnede kapitalafkast kan blive begrænset af maksimeringsreglen, jf. afsnit 5.3, idet det ikke kan 

overstige den største talmæssige værdi af enten den positive personlige nettoindkomst fra selvstændig 

erhvervsvirksomhed eller den negative nettokapitalindkomst.  

Om det beregnede kapitalafkast er omfattet af maksimeringsreglen fremgår her: 

Figur 32 – Maksimeringsreglen jf. afsnit 5.3   

Beregnet kapitalafkast 22.100 

Nettokapitalindkomst (22.930) 

Personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed 3.618.300 

Fastslået kapitalafkast 22.100 

 

Da det beregnede kapitalafkast ikke overstiger den største talmæssige værdi af den negative kapitalind-

komst og årets positive personlige indkomst, begrænses kapitalafkastet ikke af maksimeringsreglen, og 

kapitalafkastet på 22.100 kr. anvendes i beregningen af indkomstskatterne i det efterfølgende afsnit.  

 

9.3.1 Skatteberegning uden indskud på konjunkturudligningskonto  

I denne skatteberegning forudsættes det, at der ikke foretages opsparing på konjunkturudligningskonto, og 

at hele overskuddet hæves. 

Figur 33 – Skatteberegning uden indskud på konjunkturudligningskonto 

Personlig indkomst    

Resultat før renter  3.618.300 

Kapitalafkast  (22.100) 

  3.596.200 

AM-bidrag  (287.696) 

  3.308.504 

    

Kapitalindkomst   

Finansielle indtægter 6.100 

Kapitalafkast  22.100 

Finansielle udgifter (29.030) 

  (830) 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2 (25.000) 

  (25.000) 

    

Skattepligtig indkomst 3.282.674 
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Herefter beregnes skatten på følgende måde: 

Figur 34 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1  

Skattepligtig indkomst 3.282.674  

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  3.239.874  

    

29,60% heraf  959.003  

 

Figur 35 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  3.308.504  

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  3.265.704  

    

6,83% heraf  223.048  

 

Figur 36 – Beregningsgrundlag for topskatten jf. afsnit 3.3.3   

Personlig indkomst  3.308.504  

Bundgrænsen  (449.100) 

Beregningsgrundlag  2.859.404  

    

15% heraf  428.911  

 

Figur 37 – Indkomstskat til betaling i alt    

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  959.003  

Bundskat  223.048  

Topskat  428.911  

AM-bidrag  287.696  

Indkomstskat til betaling i alt  1.898.657  

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende får altså en indkomstskat på 1.898.657 kr. ved anvendelse af kapitalaf-

kastordningen uden indskud på konjunkturudligningskontoen.  

 

9.3.2 Skatteberegning med indskud på konjunkturudligningskonto 

Som beskrevet i afsnit 5.4 har den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at indskyde op til 25% af 

årets overskud på konjunkturudligningskontoen. Det forudsættes i det følgende, at der indskydes maksi-

malt på kontoen, hvilket betyder, at der indskydes: 3.618.300 x 25% = 904.575 kr. 
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Indkomstfordelingen kan illustreres som følger:  

Figur 38 – Skatteberegning med indskud på konjunkturudligningskonto 

Personlig indkomst    

Resultat før renter  3.618.300 

Indskud på konjunkturudligningskontoen  (904.575) 

Kapitalafkast  (22.100) 

  2.691.625 

AM-bidrag  (215.330) 

  2.476.295 

    

Kapitalindkomst   

Finansielle indtægter 6.100 

Kapitalafkast  22.100 

Finansielle udgifter (29.030) 

  (830) 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2 (25.000) 

  (25.000) 

    

Skattepligtig indkomst 2.450.465 

 

Herefter beregnes skatten på følgende måde: 

Figur 39 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1 

Skattepligtig indkomst 2.450.465  

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  2.407.665  

    

29,60% heraf  712.669  

 

Figur 40 – Beregningsgrundlag for bundskatten jfr. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  2.476.295  

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  2.433.495  

    

6,83% heraf  166.208  
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Figur 41 – Beregningsgrundlag for topskatten jfr. afsnit 3.3.3   

Personlig indkomst  2.476.295  

Bundgrænsen  (449.100) 

Beregningsgrundlag  2.027.195  

    

15% heraf  304.079  

 

Figur 42 – Indkomstskat til betaling i alt    

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  712.669  

Bundskat  166.208  

Topskat   304.079  

AM-bidrag  215.330  

Virksomhedsskat (904.575 x 24,5%)  221.621  

Indkomstskat til betaling i alt  1.619.907  

 

En del af beløbet, der indsættes på konjunkturudligningskontoen kan betegnes som udskudt skat, idet der 

skal svares skat heraf ved hævning. Da konjunkturudligningskontoen skal indsættes på en lukket bankkon-

to, vil der altid være midler herpå til at betale den udskudte skat.  

 

Figur 43 – Udskudt skat af indskud på konjunkturudligningskonto  

AM-bidrag  72.366  

Indkomstskat (904.575 - 72.366) x 51,43%* 428.005  

Virksomhedsskat (fratrækkes, da den del allerede er betalt, jf. ovenfor) (221.621) 

Udskudt skat  278.750  

    

* Summen af skatteprocenter (29,60% + 6,83% + 15% = 51,43%) 

 

Figur 44 – Skattebetaling inkl. udskudt skat    

Indkomstskat til betaling i alt  1.619.907  

Udskudt skat  278.750  

Skattebetaling inkl. udskudt skat 1.898.657  

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende får således en indkomstskat på 1.898.657 kr. ved anvendelse af kapital-

afkastordningen, hvis der indskydes på konjunkturudligningskontoen.  
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9.4 Skatteberegning efter virksomhedsordningen (før lovændringen) 

Anvendes virksomhedsordningen, skal der primo indkomståret opgøres en indskudskonto og et kapitalaf-

kastgrundlag. Dette er opgjort på baggrund af balancen for 2013, der fremgår ovenfor i afsnit 9.3 (figur 30).  

I afsnit 9.4 tages der ikke højde for de nugældende regler som følge af lovændringen.  

Figur 45 – Indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget 2013 

  Indskudskontoen Kapitalafkastgrundlaget 

Aktiver     

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  24.000 24.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  691.000 691.000 

Igangværende arbejder 550.000 550.000 

Andre tilgodehavender  90.000 90.000 

Likvid beholdning  5.437.000 5.437.000 

  6.792.000 6.792.000 

  
 

  

Passiver  
 

  

Leverandørgæld  250.000 250.000 

Anden gæld  5.697.000 5.697.000 

  5.947.000 5.947.000 

  
 

  

I alt  845.000 845.000 

 

Som det fremgår af figur 45, er indskudskontoen positiv, hvilket betyder, at der ikke skal beregnes rente-

korrektion som omtalt i afsnit 4.2.2. Hvis indskudskontoen ved indtræden i virksomhedsordningen omvendt 

er negativ, skal der beregnes rentekorrektion. Dog kun, hvis den negative indskudskonto fremkommer som 

følge af, at privat gæld er medtaget.  

Kapitalafkastet opgøres ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen på 2% og er dermed 

16.900 kr.  

 

9.4.1 Skatteberegning uden opsparing 

Det forudsættes i det nedenstående, at den selvstændigt erhvervsdrivende hæver hele overskuddet på 

3.595.370 kr. og dermed ikke forsøger at optimere til topskattegrænsen.  
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Overskudsdisponeringen kan illustreres som følger:  

 

Figur 46 – overskudsdisponering, skatteberegning uden opsparing 

 

Da hele overskuddet hæves fra virksomheden, bliver der ingen virksomhedsindkomst og ingen virksom-

hedsskat og opsparing. Hævningen i året kan afstemmes til den udvidede hæverækkefølge som vist her:  

Figur 47 – Hævesystemet, skatteberegning uden opsparing 

Den udvidede hæverækkefølge:  Faktiske hævninger:   

Kapitalafkast 16.900 Årets hævning 3.595.370 

Personlig indkomst  3.578.470    

  3.595.370  3.595.370 

 

Med udgangspunkt i overskudsdisponeringen kan den skattepligtige indkomst opgøres: 

Figur 48 – Skatteberegning uden opsparing  

Personlig indkomst    

Personlig indkomst jf. overskuddisponeringen 3.578.470 

AM-bidrag  (286.278) 

  3.292.192 

    

Kapitalindkomst   

Kapitalafkast 16.900 

  16.900 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2 (25.000) 

  (25.000) 

    

Skattepligtig indkomst 3.284.092 

 

Virksomhedens 
skattepligtige indkomst

3.595.370 kr.

Kapitalafkast

16.900 kr.

Resterende 
virksomhedsoverskud

3.578.470 kr.

Personlig indkomst

3.578.470 kr.

Virksomhedsindkomst

0 kr.

Virksomhedsskat

0 kr.

Opsparet  overskud

0 kr.
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Herefter beregnes skatten som følger:  

Figur 49 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1 

Skattepligtig indkomst 3.284.092 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  3.241.292 

    

29,60% heraf  959.423 

 

Figur 50 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  3.292.192 

Positiv nettokapitalindkomst  16.900 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  3.266.292 

    

6,83% heraf  223.088 

 

Figur 51 – Beregningsgrundlag for topskatten jf. afsnit 3.3.3   

Personlig indkomst  3.292.192 

Bundgrænsen  (449.100) 

Beregningsgrundlag  2.843.092 

    

15% heraf  426.464 

 

Figur 52 – Indkomstskat til betaling i alt   

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  959.423 

Bundskat  223.088 

Topskat  426.464 

AM-bidrag  286.278 

Indkomstskat til betaling i alt  1.895.252 

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende får således en indkomstskat på 1.895.252 kr., hvis der ikke opspares, og 

hele overskuddet hæves. 
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9.4.2 Skatteberegning uden optimering 

Det forudsættes, at den selvstændigt erhvervsdrivende hæver 1.000.000 kr.  

 

Figur 53 – overskudsdisponering, skatteberegning uden optimering 

 

Den personlige indkomst udgør i resultatdisponeringen 140.894 kr., og den selvstændigt erhvervsdrivende 

udnytter således ikke topskattegrænsen før AM-bidrag på 488.152 kr. 

Hævningen i året kan afstemmes til den udvidede hæverækkefølge som vist her:  

Figur 54 – Hævesystemet, skatteberegning uden optimering 

Den udvidede hæverækkefølge:  Faktiske hævninger:   

Virksomhedsskat 842.206 Årets hævning 1.000.000 

Kapitalafkast 16.900   

Personlig indkomst  140.894    

  1.000.000  1.000.000 

 

  

Virksomhedens 
skattepligtige 

indkomst

3.595.370 kr.

Kapitalafkast

16.900 kr.

Resterende 
virksomhedsoverskud

3.578.470 kr.

Personlig indkomst

140.894 kr.

Virksomhedsindkomst

3.437.576 kr.

Virksomhedsskat

842.206 kr.

Opsparet overskud

2.595.370 kr.
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Med udgangspunkt i overskudsdisponeringen kan den skattepligtige indkomst opgøres: 

Figur 55 – Skatteberegning uden optimering  

Personlig indkomst    

Personlig indkomst jf. overskuddisponeringen 140.894 

AM-bidrag  (11.272) 

  129.622 

    

Kapitalindkomst   

Kapitalafkast 16.900 

  16.900 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2173 (10.778) 

  (10.778) 

    

Skattepligtig indkomst 135.744 

 

Herefter beregnes skatten som følger:  

Figur 56 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1 

Skattepligtig indkomst 135.744 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  92.944 

    

29,60% heraf  27.511 

 

Figur 57 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  129.622 

Positiv nettokapitalindkomst  16.900 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  103.722 

    

6,83% heraf  7.084 

 

  

                                                           

173 Da indkomsten er så lav, beregnes beskæftigelsesfradraget som 7,65% af indkomsten på 140.894 kr. 
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Figur 58 – Indkomstskat til betaling i alt   

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  27.511 

Bundskat  7.084 

Topskat  0 

AM-bidrag  11.272 

Virksomhedsskat 842.206 

Indkomstskat til betaling i alt  888.073 

 

Figur 59 – Udskudt skat af virksomhedsindkomsten    

Virksomhedsindkomst 3.437.576 

    

AM-bidrag  275.006 

Indkomstskat (3.437.576-275.006) x 51,43%* 1.626.510 

Virksomhedsskat  (842.206) 

Udskudt skat  1.059.310 

* Summen af skatteprocenter (29,60% + 6,83% + 15% = 51,43%) 

 

Figur 60 – Skattebetaling inkl. udskudt skat   

Indkomstskat til betaling i alt 888.073 

Udskudt skat  1.059.310 

Skattebetaling inkl. udskudt skat 1.947.383 

 

Indkomstskatten bliver således 1.947.383 kr., hvis virksomhedsordningen anvendes, og der ikke optimeres 

til topskattegrænsen. 

 

9.4.3 Skatteberegning med optimering 

Det forudsættes, at den erhvervsdrivende hæver 1.262.180 kr. og dermed undgår at betale topskat. 

 

Figur 61 – overskudsdisponering, skatteberegning med optimering 

Virksomhedens 
skattepligtige 

indkomst

3.595.370 kr.

Kapitalafkast

16.900 kr.

Resterende 
virksomhedsoverskud

3.578.470 kr.

Personlig indkomst

488.152 kr.

Virksomhedsindkomst

3.090.318 kr.

Virksomhedsskat

757.128 kr.

Opsparet overskud

2.333.190 kr.
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Af figur 61 fremgår, at den personlige indkomst udgør 488.152 kr., hvilket betyder, at den personlige ind-

komst efter AM-bidrag bliver 449.100 kr. og dermed er lig bundgrænsen for topskat. 

Hævningen i året på 1.262.180 kr. kan afstemmes til den udvidede hæverækkefølge som vist her:  

Figur 62 – Hævesystemet, skatteberegning med optimering 

Den udvidede hæverækkefølge:  Faktiske hævninger:   

Virksomhedsskat 757.128 Årets hævning 1.262.180 

Kapitalafkast 16.900   

Personlig indkomst  488.152    

  1.262.180  1.262.180 

 

Med udgangspunkt i overskudsdisponeringen kan den skattepligtige indkomst opgøres: 

Figur 63 – Skatteberegning med optimering  

Personlig indkomst    

Personlig indkomst jf. overskuddisponeringen 488.152 

AM-bidrag  (39.052) 

  449.100 

    

Kapitalindkomst   

Kapitalafkast 16.900 

  16.900 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2 (25.000) 

  (25.000) 

    

Skattepligtig indkomst 441.000 

 

Herefter beregnes skatten som følger:  

Figur 64 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1 

Skattepligtig indkomst 441.000 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  398.200 

    

29,60% heraf  117.867 
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Figur 65 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  449.100 

Positiv nettokapitalindkomst  16.900 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  423.200 

    

6,83% heraf  28.905 

 

Figur 66 – Beregningsgrundlag for topskatten jf. afsnit 3.3.3   

Personlig indkomst  449.100 

Bundgrænsen  (449.100) 

Beregningsgrundlag  0 

    

15% heraf  0 

 

Figur 67 – Indkomstskat til betaling i alt   

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  117.867 

Bundskat  28.905 

Topskat  0 

AM-bidrag  39.052 

Virksomhedsskat 757.128 

Indkomstskat til betaling i alt  942.952 

 

Figur 68 – Udskudt skat af virksomhedsindkomsten    

Virksomhedsindkomst 3.090.318 

    

AM-bidrag  247.225 

Indkomstskat (3.090.318 - 247.225) x 51,43%* 1.462.203 

Virksomhedsskat  (757.128) 

Udskudt skat  952.300 

* Summen af skatteprocenter (29,60% + 6,83% + 15% = 51,43%) 

 

Figur 69 – Opgørelse af marginalskatten   

AM-bidrag 247.225 

Indkomstskat 1.462.203 

Indkomstskat i alt  1.709.428 

    

Virksomhedsindkomst  3.090.318 

Marginalskat (1.709.428/3.090.318)  55,32% 
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Marginalskatten viser eksempelvis, at der i virksomhedsordningen med optimering opnås en fradragsværdi 

på 55,32%. 

Figur 70 – Skattebetaling inkl. udskudt skat   

Indkomstskat til betaling i alt 942.952 

Udskudt skat  952.300 

Skattebetaling inkl. udskudt skat 1.895.252 

 

Indkomstskatten bliver således 1.895.252 kr., hvis virksomhedsordningen anvendes, og der optimeres til 

topskattegrænsen. 

 

9.4.4 Skatteberegning med privat gæld og optimering (negativ indskudskonto) 

I dette afsnit forudsættes, at den erhvervsdrivende har indskudt privat gæld i virksomheden på 2.000.000 

kr. Dette giver mulighed for at afdrage på gælden for midler, som kun er beskattet med 24,5%.  

Ud fra denne forudsætning opstilles regnskabet for 2014 med yderligere gæld på 2.000.000 kr. og ekstra 

renteudgifter på 60.000 kr. Resultatet bliver som følger:  

Figur 71 – Resultatopgørelse med privat gæld 2014   

    

Omsætning 8.797.450 

Vareforbrug 0 

Bruttoresultat  8.797.450 

    

Andre eksterne omkostninger (2.286.300) 

Personaleomkostninger (2.882.450) 

Af og nedskrivninger  (10.400) 

Driftsresultat  3.618.300 

    

Finansielle indtægter  6.100 

Finansielle omkostninger  (89.030) 

Resultat før skat   3.535.370 

    

Årets resultat  3.535.370 
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Som følge af indskydelse af gæld ser balancen for 2014 således ud: 

Figur 72 – Balance med privat gæld 2014         

  
 

 
 

  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  13.600  Kapitalindestående  (526.600) 

Anlægsaktiver  13.600  
 

  

  
 

 
 

  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  741.100  Prioritetsgæld 2.000.000 

Igangværende arbejder 550.000  Langfristede gældsforpligtelser 2.000.000 

Andre tilgodehavender  60.900  
 

  

Tilgodehavender  1.352.000  Leverandørgæld  114.250 

  
 

 Anden gæld  11.659.200 

Likvide beholdninger  11.881.250  Kortfristede gældsforpligtelser 11.773.450 

  
 

 
 

  

Omsætningsaktiver  13.233.250  
 

  

  
 

 
 

  

Aktiver  13.246.850  Passiver  13.246.850 

 

Ved anvendelsen af virksomhedsordningen skal der ved indtræden opgøres en indskudskonto og et kapital-

afkastgrundlag primo for indkomståret, som balancen for 2013 skal anvendes til.  

Figur 73 – Balance med privat gæld 2013         

  
 

    

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  24.000  Kapitalindestående  (1.155.000) 

Anlægsaktiver  24.000  
 

  

  
 

 
 

  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  691.000  Prioritetsgæld 2.000.000 

Igangværende arbejder 550.000  Langfristede gældsforpligtelser 2.000.000 

Andre tilgodehavender  90.000  
 

  

Tilgodehavender  1.331.000  Leverandørgæld  250.000 

  
 

 Anden gæld  5.697.000 

Likvide beholdninger  5.437.000  Kortfristede gældsforpligtelser  5.947.000 

  
 

 
 

  

Omsætningsaktiver  6.768.000  
 

  

  
 

 
 

  

Aktiver  6.792.000  Passiver  6.792.000 
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På baggrund af balancen for 2013 kan indskudskonto og kapitalafkastgrundlag opgøres: 

Figur 74 – Indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget med privat gæld 2013 

  Indskudskontoen Kapitalafkastgrundlaget 

Aktiver     

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  24.000 24.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  691.000 691.000 

Igangværende arbejder 550.000 550.000 

Andre tilgodehavender  90.000 90.000 

Likvid beholdning  5.437.000 5.437.000 

  6.792.000 6.792.000 

  
 

  

Passiver  
 

  

Prioritetsgæld 2.000.000 2.000.000 

Leverandørgæld  250.000 250.000 

Anden gæld  5.697.000 5.697.000 

  7.947.000 7.947.000 

  
 

  

I alt  (1.155.000) (1.155.000) 

 

Af figur 74 fremgår, at indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget i case-virksomheden nu er negativt, og 

der skal dermed beregnes rentekorrektion. Rentekorrektionen beregnes som kapitalafkastsatsen ganget 

med den mest negative saldo på indskudskontoen eller kapitalafkastgrundlaget. I dette tilfælde er de to 

saldi lig hinanden, hvorfor det er nødvendigt at beregne indskudskontoen ultimo for at fastslå, hvorvidt 

rentekorrektionen skal beregnes på baggrund af indskudskontoen ultimo eller primo. 

Da indskudskontoen er lig kapitalindestående i virksomheden, fremgår værdien af indskudskontoen ultimo 

2014 af figur 72, og udgør -526.600 kr. Indskudskontoen primo skal derfor anvendes, da den har den mest 

negative værdi på -1.155.000 kr. 

 

Rentekorrektionen kan på baggrund heraf opgøres til 2% x 1.155.000 = 23.100 kr. 

Denne rentekorrektion medregnes i den skattepligtige indkomst nedenfor (figur 77). 
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Det forudsættes, at den selvstændigt erhvervsdrivende hæver 1.234.720 kr., og dermed undgår topskat. 

   

Figur 75 – overskudsdisponering, skatteberegning med privat gæld og optimering (negativ indskudskonto) 

 

Af figur 75 fremgår, at den personlige indkomst udgør 488.152 kr., hvilket betyder, at den personlige ind-

komst efter AM-bidrag bliver 449.100 kr. og dermed er lig bundgrænsen for topskat. 

Da kapitalafkastet bliver negativt som følge af det negative kapitalafkastgrundlag sættes det til 0 kr.  

 

Hævningen i året på 1.262.180 kr. kan afstemmes til den udvidede hæverækkefølge som vist her:  

Figur 76 – Hævesystemet, skatteberegning med privat gæld og optimering (negativ indskudskonto) 

Den udvidede hæverækkefølge:  Faktiske hævninger:   

Virksomhedsskat 746.568 Årets hævning 1.234.720 

Kapitalafkast 0   

Personlig indkomst  488.152    

  1.234.720  1.234.720 

 

Virksomhedens 
skattepligtige indkomst

3.535.370 kr.

Kapitalafkast

0 kr.

Resterende 
virksomhedsoverskud

3.535.370 kr.

Personlig indkomst

488.152 kr.

Virksomhedsindkomst

3.047.218 kr.

Virksomhedsskat

746.568 kr.

Opsparet overskud

2.300.650 kr.
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Med udgangspunkt i overskudsdisponeringen kan den skattepligtige indkomst opgøres: 

Figur 77 – Skatteberegning med optimering og privat gæld (negativ indskudskonto)  

Personlig indkomst    

Personlig indkomst jf. overskuddisponeringen 488.152 

AM-bidrag  (39.052) 

  449.100 

    

Kapitalindkomst   

Rentekorrektion (23.100) 

  (23.100) 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2 (25.000) 

  (25.000) 

    

Skattepligtig indkomst 401.000 

Herefter beregnes skatten som følger:  

 

Figur 78 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1 

Skattepligtig indkomst 401.000 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  358.200 

    

29,60% heraf  106.027 

 

Figur 79 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  449.100 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  406.300 

    

6,83% heraf  27.750 

 

Figur 80 – Beregningsgrundlag for topskatten jf. afsnit 3.3.3   

Personlig indkomst  449.100 

Bundgrænsen  (449.100) 

Beregningsgrundlag  0 

    

15% heraf  0 
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Figur 81 – Indkomstskat til betaling i alt  

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  106.027 

Bundskat  27.750 

Topskat  0 

AM-bidrag  39.052 

Virksomhedsskat 746.568 

Indkomstskat til betaling i alt  919.397 

 

Figur 82 – Udskudt skat af virksomhedsindkomsten    

Virksomhedsindkomst 3.070.318 

    

AM-bidrag  245.625 

Indkomstskat (3.070.318 - 245.625) x 51,43%* 1.452.739 

Virksomhedsskat  (746.568) 

Udskudt skat  951.797 

* Summen af skatteprocenter (29,60% + 6,83% + 15% = 51,43%) 

 

Figur 83 – Opgørelse af marginalskatten   

AM-bidrag 245.625 

Indkomstskat 1.452.739 

Indkomstskat i alt  1.698.365 

    

Virksomhedsindkomst  3.070.318 

Marginalskat (1.698.365/3.070.318)  55,32% 

 

Marginalskatten viser eksempelvis, at der i virksomhedsordningen med optimering opnås en fradragsværdi 

på 55,32%. 

Figur 84 – Skattebetaling inkl. udskudt skat   

Indkomstskat til betaling i alt  919.397 

Udskudt skat  951.797 

Skattebetaling inkl. udskudt skat 1.871.194 

 

Indkomstskatten bliver således 1.871.194 kr., hvis virksomhedsordningen anvendes, og der optimeres til 

topskattegrænsen, samt at privat gæld medtages ved indtræden i ordningen.  
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9.5 Skatteberegning efter virksomhedsordningen (efter lovændringen) 

I afsnit 9.5 foretages gennemgangen på baggrund af, hvordan beskatningen efter virksomhedsordningen 

foregår som følge af lovændringen. Der henvises til uddybning heraf i kapitel 8.   

 

9.5.1 Skatteberegning med privat gæld og dermed negativ indskudskonto 

Der tages i dette afsnit udgangspunkt i resultatet fra figur 71 i afsnit 9.4.4. Det forudsættes, at den er-

hvervsdrivende i lighed med i afsnit 9.4.4. indskyder privat gæld ved indtræden i virksomhedsordningen og 

dermed har negativ indskudskonto. 

Som følge af lovændringen betyder det, at den erhvervsdrivende ikke har mulighed for at spare op i virk-

somheden. Den erhvervsdrivende hæver derfor hele overskuddet svarende til 3.535.370 kr.  

For at fremhæve en af konsekvenserne ved lovændringen forudsættes det desuden, at rentekorrektionen 

allerede fra 2014 er steget fra 2% til 5%. Rentekorrektionen opgøres til 5% x 1.155.000 = 57.750 kr., der 

medregnes i den skattepligtige indkomst nedenfor (figur 87). Her er den negative indskudskonto fra figur 74 

anvendt. 

Resultatdisponeringen ser ud som følger:  

 

Figur 85 – overskudsdisponering, skatteberegning med privat gæld og dermed negativ indskudskonto  

 

Da hele overskuddet hæves fra virksomheden, bliver der ingen virksomhedsindkomst, ingen virksomheds-

skat og opsparing. Hævningen i året kan afstemmes til den udvidede hæverækkefølge som vist her:  

Figur 86 – Hævesystemet, skatteberegning med privat gæld og dermed negativ indskudskonto 

Den udvidede hæverækkefølge:  Faktiske hævninger:   

Kapitalafkast 0 Årets hævning 3.535.370 

Personlig indkomst  3.535.370    

  3.535.370  3.535.370 

Virksomhedens 
skattepligtige indkomst

3.535.370 kr.

Kapitalafkast

0 kr.

Resterende 
virksomhedsoverskud

3.535.370 kr.

Personlig indkomst

3.535.370 kr.

Virksomhedsindkomst

0 kr.

Virksomhedsskat

0 kr.

Opsparet overskud

0 kr.
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Med udgangspunkt i overskudsdisponeringen kan den skattepligtige indkomst opgøres: 

Figur 87 – Skatteberegning med optimering og privat gæld  

Personlig indkomst    

Personlig indkomst jf. overskuddisponeringen 3.535.370 

AM-bidrag heraf (282.830) 

Rentekorrektion 57.750 

AM-bidrag af rentekorrektion (4.620) 

  3.305.670 

    

Kapitalindkomst   

Rentekorrektion (57.750) 

  (57.750) 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2 (25.000) 

  (25.000) 

    

Skattepligtig indkomst 3.222.920 

 

Eksemplet viser, at rentekorrektionen ikke påvirker den samlede indkomst, bortset fra ændringen af AM-

bidraget. Rentekorrektionen ændrer kun fordelingen imellem personlig indkomst og kapitalindkomst174. 

 

Herefter beregnes skatten som følger:  

Figur 88 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1 

Skattepligtig indkomst 3.222.920 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  3.180.120 

    

29,60% heraf  941.316 

 

 

 

 

 

                                                           

174 Den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.11 Rentekorrektion 
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Figur 89 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  3.305.670 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  3.209.740 

    

6,83% heraf  222.854 

 

Figur 90 – Beregningsgrundlag for topskatten jf. afsnit 3.3.3   

Personlig indkomst  3.305.670 

Bundgrænsen  (449.100) 

Beregningsgrundlag  2.856.570 

    

15% heraf  428.486 

 

Figur 91 – Indkomstskat til betaling i alt   

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  941.316 

Bundskat  222.854 

Topskat  428.486 

AM-bidrag af personlig indkomst fra virksomheden + af rentekorrektion 287.450 

Indkomstskat til betaling i alt  1.880.105 

 

Indkomstskatten bliver således 1.880.105 kr. efter lovændringen, hvis virksomhedsordningen og privat 

gæld medtages ved indtræden i ordningen, samt at der ikke er mulighed for opsparing. 

 

9.5.2 Sikkerhedsstillelse i VSO og gæld uden for VSO 

I dette afsnit forudsættes det, at den erhvervsdrivende hidtil er blevet beskattet efter reglerne i virksom-

hedsordningen, da det i så fald er et krav, at alle den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomheder skal 

beskattes herefter – også hvis der er tale om udlejningsejendom. Det forudsættes ligeledes, at den er-

hvervsdrivende har positiv indskudskonto og derfor ikke hidtil har anvendt virksomhedsordningen på util-

sigtet vis.  

Det antages, at den erhvervsdrivende påbegynder udlejning af en ejendom, som han tidligere har anvendt 

som privat bolig, og som jf. ovenfor skal medtages i virksomhedsordningen. Ejendommen er stillet til sik-

kerhed for den tilhørende gæld, som dog holdes uden for virksomhedsordningen. Sikkerhedsstillelsen har 

en værdi på 2.000.000 kr.  
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Der findes en overgangsregel for sikkerhedsstillelse, der er etableret før den 11. juni 2014, der betyder, at 

den erhvervsdrivende får respit indtil den 31. december 2017 til at få afviklet sikkerhedsstillelsen. Der kan 

foretages opsparing af overskud i perioden 2014 - 2017. Viser det sig, at sikkerhedsstillelsen ikke er afviklet 

inden 1. januar 2018, vil det opsparede overskud blive anset for hævet i 2018 og dermed beskattet på nor-

mal vis.  

Det betyder, at hvis sikkerhedsstillelsen er etableret efter den 11. juni 2014, anses det laveste beløb af en-

ten gælden eller sikkerheden for en hævning i virksomheden, og den erhvervsdrivende beskattes heraf 

allerede i 2014175. 

 

9.5.3 Sikkerhedsstillelse i VSO og indskydning af gælden i VSO 

I afsnittet belyses muligheden for at eliminere sikkerhedsstillelsen behandlet i afsnit 9.5.2, hvor en ejendom 

i virksomhedsordningen er stillet til sikkerhed for privat gæld uden for virksomheden. 

For at fjerne denne sikkerhedsstillelse, der betyder, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har mulig-

hed for at spare op i virksomheden enten fra 2014 eller efter 2017, er det nødvendigt at skyde gælden ind i 

virksomhedsordningen. Det forudsættes, at gælden modsvarer sikkerhedsstillelsen i ovenstående afsnit og 

derfor udgør 2.000.000 kr. 

Når man anvender virksomhedsordningen, gælder et bruttoprincip, som betyder, at beløb, der overføres 

mellem virksomhedsordningen og privatøkonomien, skal bogføres særskilt for hver post med virkning fra 

det tidspunkt, hvor overførslen finder sted, jf. VSL § 2, stk. 4. Som følge af bruttoprincippet behandles vær-

dien af den indskudte ejendom særskilt fra den tilhørende gæld. Ejendommen er således et indskud, mens 

gælden er en hævning i virksomhedsordningen for den erhvervsdrivende. I kraft af at gælden anses som en 

hævning, vil den erhvervsdrivende blive beskattet af 2.000.000 kr. ved indskud, hvilket svarer til en skatte-

betaling på ca. 1.100.000 kr.176 

 

I dette scenarie har den erhvervsdrivende mulighed for at spare op i virksomheden, så snart der ikke fore-

ligger en sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen for privat gæld uden for.177 Det vil således ikke længere 

være nødvendigt for den erhvervsdrivende at fjerne sikkerhedsstillelsen.       

 

 

                                                           

175 http://www.rgkbh.dk/2014/09/vaernsreglerne-i-virksomhedsordningen-er-nu-en-realitet/ 
176 Beregning: 2.000.000 x marginalskatten beregnet i figur 83 på 55,32% = 1.106.312 kr. 
177 Dog kun hvis der er positiv indskudskonto, eller hvis en evt. negativ indskudskonto højst udgør -500.000 kr. 
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9.5.4 Opsamling på afsnit 9.5.2 og 9.5.3 

Formålet med afsnit 9.5.2 og 9.5.3 er at belyse, hvordan den erhvervsdrivende skal placere ejendommen og 

den tilhørende gæld. 

På baggrund af ovenstående er den erhvervsdrivendes muligheder med ejendommen enten, at han skal 

sælge sin ejendom inden udgangen af 2017 for at fjerne sikkerhedsstillelsen, eller indskyde gælden og lade 

sig beskatte som følge af, at gælden anses som en hævning. 

 

9.6 Skatteberegning i kapitalselskaber 

Dette afsnit har til formål at belyse det tilfælde, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende har valgt at drive 

virksomheden i et kapitalselskab. Der skal således ikke opgøres skattepligtig indkomst ud fra personlig ind-

komst, men i stedet ud fra virksomhedsindkomst.  

Der vil blive taget afsæt i gennemgangen i afsnit 9.5.1 - 9.5.4, der vedrører virksomhedsordningen efter 

lovændringen, i form af manglende mulighed for at spare op med negativ indskudskonto, samt at den er-

hvervsdrivende enten måtte sælge sin ejendom inden udgangen af 2017 eller lade sig beskatte af værdien 

af gælden på 2.000.000 kr. Afsnittet har til formål at vise, hvordan skatteberegningen for den erhvervsdri-

vende vil se ud, hvis der i stedet for beskatning efter virksomhedsordningen sker beskatning som et kapital-

selskab. 

 

9.6.1 Opgørelse af virksomhedsindkomst 

Herunder fremgår resultatopgørelse og balance for kapitalselskabet, hvor ejendom (kostpris) og gæld er 

medtaget. Afskrivninger er øget med 80.000 kr. svarende til afskrivning på 25 år af ejendomsværdien på 

2.000.000 kr.  

Figur 92 – Resultatopgørelse 2014, kapitalselskab   

Omsætning 8.797.450 

Bruttoresultat  8.797.450 

    

Andre eksterne omkostninger -2.286.300 

Personaleomkostninger -2.882.450 

Af- og nedskrivninger  -90.400 

Driftsresultat  3.538.300 

    

Finansielle indtægter  6.100 

Finansielle omkostninger  -89.030 

Resultat før skat / Årets resultat 3.455.370 
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Figur 93 – Balance 2014, kapitalselskab  

  
 

 
 

  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  13.600  Egenkapital 1.393.400 

Ejendom 1.920.000  
 

  

Anlægsaktiver  1.933.600  
 

  

  
 

 
 

  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  741.100  Prioritetsgæld 2.000.000 

Igangværende arbejder 550.000  Langfristede gældsforpligtelser 2.000.000 

Andre tilgodehavender  60.900  
 

  

Tilgodehavender  1.352.000  Leverandørgæld  114.250 

  
 

 Anden gæld  11.659.200 

Likvide beholdninger  11.881.250  Kortfristede gældsforpligtelser 11.773.450 

  
 

 
 

  

Omsætningsaktiver  13.233.250  
 

  

  
 

 
 

  

Aktiver  15.166.850  Passiver  15.166.850 

 

Det forudsættes, at den skattepligtige indkomst er lig det regnskabsmæssige resultat. Der foretages således 

ikke reguleringer for eventuelle repræsentationsomkostninger eller regnskabsmæssige og skattemæssige 

afskrivninger.  

 

9.6.2 Opgørelse af indskud 

Det forudsættes, at der er tale om et ApS, hvorfor indskudskapitalen minimum skal udgøre 50.000 kr., jf. 

afsnit 6.1.1. Det fremgår af balancen ovenfor, at egenkapitalen udgør 1.393.400 kr., hvorfor minimumskra-

vet er opfyldt.  

 

9.6.3 Optimering af løn 

I dette afsnit er det relevant at se på, hvordan lønnen og den samlede skattebetaling i indkomståret kan 

optimeres for både den erhvervsdrivende og virksomheden. Det ønskes altså, at den samlede skattebeta-

ling minimeres samtidig med, at overførslen af værdier mellem virksomheden og privatøkonomien maksi-

meres. 

Som det fremgår af afsnit 9.6.1 udgør virksomhedens skattepligtige indkomst 3.455.370 kr., hvoraf den 

mest optimale sammensætning af udbetaling af løn og udbytte skal beregnes.   

Optimeringen skal foregå i løbet af året, da fordeling ved indkomstårets udløb vil være for sent.  
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Som beskrevet i afsnit 6.2.3.2 er prioriteringsrækkefølgen ved udbetaling af løn og udbytte således: Løn op 

til topskattegrænsen; udbetaling af udbytte op til beløbsgrænsen; opsparing i selskabet, så der fremover er 

plads til at få udbetalt udbytte; hvorefter der er frit valg mellem løn og udbytte.  

 

Det forudsættes, at den erhvervsdrivende ønsker optimering til topskattegrænsen, hvorfor der skal trækkes 

488.152 kr. ud af virksomheden, da dette udgør topskattegrænsen før AM-bidrag. Herudover skal der ud-

betales 49.200 kr. i udbytte.  

Ovenstående kan illustreres således: 

Figur 94 – Resultat efter skat og overskudsdisponering 
 

  
Skattepligtig indkomst før løn til partner  3.455.370  

Løn til partner    (488.152)  

Skattepligtig indkomst   2.967.218  

Selskabsskat    (726.968)  

Årets resultat efter løn og skat  2.240.250  

  
Overskudsdisponering 

 
Foreslået udbytte for regnskabsåret       49.200  

Overført overskud  2.191.050  

I alt  2.240.250  

 

Heraf fremgår, at årets resultat udgør 2.240.250 kr. efter udbetaling af løn og virksomhedsskat, hvorefter 

der afsættes 49.200 kr. i udbytte, som vil blive beskattet hos den erhvervsdrivende som aktieindkomst, 

mens lønnen på 488.152 kr. beskattes som personlig indkomst. Det overførte overskud på 2.191.050 kr. vil 

blive overført til de frie reserver på egenkapitalen og kan således udloddes som udbytte i fremtidige ind-

komstår. 
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9.6.4 Beregning af skatten 

På baggrund af ovenstående kan skatten beregnes som følger:  

Figur 95 – Personlig indkomst    

Personlig indkomst jf. overskuddisponeringen 488.152 

AM-bidrag heraf (39.052) 

Personlig indkomst i alt 449.100 

    

Ligningsmæssigt fradrag   

Maksimalt beskæftigelsesfradrag LL § 9 J, stk. 2 (25.000) 

  (25.000) 

    

Skattepligtig indkomst 424.100 

 

Figur 96 – Beregningsgrundlag for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat jf. afsnit 3.3.1 

Skattepligtig indkomst 424.100 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  381.300 

    

29,60% heraf  112.865 

 

Figur 97 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2   

Personlig indkomst  449.100 

Personfradrag  (42.800) 

Beregningsgrundlag  406.300 

    

6,83% heraf  27.750 

 

Figur 98 – Beregningsgrundlag for topskatten jf. afsnit 3.3.3   

Personlig indkomst  449.100 

Bundgrænsen    (449.100) 

Beregningsgrundlag  0 

    

15% heraf  0 
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Figur 99 – Indkomstskat til betaling i alt    

Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat  112.865 

Bundskat  27.750 

Topskat  0 

AM-bidrag af personlig indkomst 39.052 

Aktieindkomstskat (27% op til 49.200) 13.284 

Virksomhedsskat 726.968 

Indkomstskat til betaling i alt  919.920 
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9.7 Sammenligning af skatteberegningerne 

I nedenstående figur fremgår en direkte sammenligning af de forskellige beskatningsformer med de forskellige muligheder, der er inden for hver. Sammenlig-

ningen sker på baggrund af indkomstskat og den effektive skatteprocent, som er den reelle skatteprocent, man betaler. Den effektive skatteprocent er bereg-

net for både indkomstskatten i alt og indkomstskat til betaling.  

I figuren indgår ikke skatteberegninger, der illustrerer konsekvenserne af de nugældende regler beskrevet i afsnit 9.5.2 og 9.5.3, hvor der er sikkerhedsstillelse 

og henholdsvis gæld uden for og gæld i virksomhedsordningen. 

 

Figur 100 – Sammenfatning af skatteberegningerne  

     OPHØRENDE REGLER  NUG. REGLER   

 

PSL KAO uden 
opsparing 

KAO med 
opsparing 

VSO uden 
opsparing 

VSO uden 
optimering 

VSO med 
optimering 

VSO med 
optimering 
+ pr. gæld 

VSO med 
privat gæld 

ApS 

 Indkomstskat til betaling        1.904.340    1.898.657     1.619.907     1.895.252       888.073        942.952        919.397     1.880.105  919.920  

 Udskudt skat      -                  -          278.750                     -       1.059.310        952.300        951.797                     -    
                 

-    

 Indkomstskat i alt        1.904.340     1.898.657  1.898.657     1.895.252     1.947.383     1.895.252    1.871.194     1.880.105  919.920  

          
 Indkomstskat i alt        1.904.340     1.898.657     1.898.657     1.895.252     1.947.383     1.895.252     1.871.194     1.880.105  X  

 Effektiv skatteprocent  52,97% 52,81% 52,81% 52,71% 54,16% 52,71% 52,93% 53,18% X 

          

 Indkomstskat til betaling        1.904.340     1.898.657     1.619.907     1.895.252        X        942.952        919.397     1.880.105  
     

919.920  

 Effektiv skatteprocent  52,97% 52,81% 45,06% 52,71% X 26,23% 26,01% 53,18% 26,62% 
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9.7.1 Personskatteloven 

Af figuren kan konkluderes, at beskatning efter personskattelovens regler (med undtagelse af VSO uden 

optimering) udløser den højeste beskatning. Der er primært 3 årsager hertil, hvor personskatteloven har 

begrænsede muligheder i forhold til de øvrige beskatningsformer.  

 

1. På trods af negativ nettokapitalindkomst gives der et lavt fradrag for renteomkostninger.  Det skyldes, 

at kapitalindkomst kun medregnes i grundlaget for kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat som 

nævnt i afsnit 3.3.1.  

2. Der gives ikke mulighed for at beregne kapitalafkast, der er den del af overskuddet, der kan flyttes fra 

personlig indkomst til kapitalindkomst. Den personlige indkomst, som ligger til grund for beregning af 

bund- og topskat, og dermed giver højere beskatning end kapitalindkomst kan således ikke mindskes. 

3. Den selvstændigt erhvervsdrivende har ikke mulighed for at spare op i virksomheden. Hele overskud-

det medregnes derfor som personlig indkomst og indgår i beskatningsgrundlaget for beregning af 

bund- og topskat.  

 

Hvis der i en virksomhed ikke er negativ kapitalindkomst eller kapitalafkast, vil driftsresultatet og dermed 

beregningsgrundlaget samt indkomstskatten være identisk for alle ordninger, hvis der ses bort fra opspa-

ring. I sådanne situationer kan man med fordel vælge at blive beskattet efter personskattelovens regler, da 

denne beskatningsform er mindst kompliceret.  

 

9.7.2 Kapitalafkastordningen 

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen opnås en ”indkomstskat i alt”, der er lidt lavere, end når person-

skatteloven anvendes. Dette skyldes, at kapitalafkastordningen giver mulighed for at beregne kapitalafkast, 

som fradrages i den personlige indkomst. Effekten er dog relativ lille på trods af, at kapitalafkastgrundlaget 

er højt, da kapitalafkastsatsen kun er 2%, som samlet set betyder en skattebesparelse på ca. 5.700 kr. Jo 

højere kapitalafkastsats jo mere attraktiv vil kapitalafkastordningen være. 

Kapitalafkastordningen med opsparing mindsker dog den aktuelle indkomstskat til betaling, da der skal 

beregnes udskudt skat af det beløb, der spares op. Der er dog en begrænsning i opsparingsmuligheden i 

forhold til opsparing i virksomhedsordningen, da man maksimalt kan overføre 25% af årets resultat til kon-

junkturudligningskontoen, mens hele resultatet vil kunne opspares i virksomhedsordningen. Desuden er 

opsparede beløb bundet på konjunkturudligningskontoen.  

Anvendes kapitalafkastordningen, kan muligheden for opsparing med fordel benyttes for at opnå lavere 

aktuel beskatning, hvis man samtidig kan leve med begrænsningerne, der er ved opsparing i denne ordning. 
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9.7.3 Virksomhedsordningen  

9.7.3.1 Ophørende regler 

Virksomhedsordningen er den beskatningsform, der resulterer i den laveste skattebetaling, og er dermed 

den mest fordelagtige ordning for den selvstændigt erhvervsdrivende i denne case. Dette dog med undta-

gelse af virksomhedsordningen uden optimering, der samlet udløser den højeste beskatning.  

Årsagen, til at virksomhedsordningen giver den laveste skattebetaling, er bl.a. muligheden for højere fra-

drag for renteomkostninger, idet de både fradrages i den personlige og den skattepligtige indkomst fremfor 

i kapitalindkomst. For renteomkostningerne i virksomhedsordningen med optimering opnås eksempelvis en 

fradragsværdi på 55,32% svarende til marginalskatteprocenten beregnet i figur 69 i afsnit 9.4.3. 

 

Virksomhedsordningen uden opsparing og virksomhedsordningen med optimering giver begge den samme 

samlede indkomstskat på 1.895.252 kr. Sammenlignes der med den samlede beskatning ved anvendelse af 

personskatteloven opnås en skattebesparelse på 9.088 kr.  

Ved valget mellem virksomhedsordningen uden opsparing og ordningen med optimering er sidstnævnte at 

foretrække, da der her opnås den laveste indkomstskat til betaling. Dette skyldes optimeringen, der fører 

til, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan undgå topskat ved at hæve op til bundgrænsen. Samtidig 

spares der op i virksomheden, hvilket betyder, at 952.300 kr. af den samlede indkomstskat består af ud-

skudt skat, hvorfor indkomstskat til betaling alene udgør 942.952 kr. svarende til en effektiv skatteprocent 

på 26,23%.  

 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen før lovændringen fremgår udover ovenstående også en fordelag-

tig mulighed i form af virksomhedsordningen med optimering og samtidig indskud af privat gæld. Dette 

resulterer i både den laveste samlede indkomstskat og den laveste indkomstskat til betaling henholdsvis 

1.871.194 kr. og 919.397 kr. Den lavere skattebetaling skyldes, at der medtages 89.030 kr. i renteomkost-

ninger sammenlignet med de øvrige eksempler, hvor renteomkostningerne alene udgør 29.030 kr. De yder-

ligere renteomkostninger på 60.000 kr. er tilknyttet den private gæld.      

 

Før lovændringen er løsningen med virksomhedsordningen med optimering og indskud af privat gæld der-

med den mest fordelagtige for den selvstændigt erhvervsdrivende i denne case, hvis fokus er at opnå den 

laveste skattebetaling.  

Der er dog flere overvejelser, der bør indgå i forbindelse med, hvorvidt der skal indskydes privat gæld eller 

ej. Som nævnt ovenfor opstår der udskudt skat, når der spares op i virksomheden, som skal afregnes ved 

udtrædelse af virksomhedsordningen eller hævning af det opsparede overskud.  
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Ideen med indskydelse af privat gæld er, at det giver mulighed for at finansiere afdragene med lavere be-

skattede midler. Således kan likviditeten, der til sidst skulle dække den udskudte skat, anvendes, hvorfor 

indskud af privat gæld i virksomhedsordningen afhænger af, hvilken tidshorisont den erhvervsdrivende har 

i forhold til anvendelse af ordningen. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende anvender likviditeten til ek-

sempelvis at afdrage på gælden, bindes denne til at anvende virksomhedsordningen, indtil der er opbygget 

likviditet nok i virksomheden til at betale den udskudte skat.  

 

9.7.3.2 Nugældende regler 

Efter lovændringen er der ikke længere mulighed for at spare op i virksomhedsordningen, hvis der er nega-

tiv indskudskonto. I denne case skyldes den negative indskudskonto, at der ved indtræden i virksomheds-

ordningen er indskudt privat gæld. Konsekvensen, af at der ikke kan spares op, er, at hele virksomhedens 

overskud beskattes som personlig indkomst.  

Som det fremgår af beregningen, udgør indkomstskat i alt 1.880.105 kr., og er altså fortsat lavere end, hvis 

den erhvervsdrivende beskattes efter personskattelovens regler eller kapitalafkastordningen. Det skyldes, 

som nævnt ovenfor, fortsat muligheden for højere fradragsværdi for renteomkostninger. Effekten heraf er 

dog ikke længere så stor grundet højere rentekorrektionssats, som i casen følger satsen for 2015. Rentekor-

rektionen udgør i dette tilfælde 57.750 kr., som tillægges den personlige indkomst. 

 

I tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har etableret sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen for gæld 

udenfor, anses dette som følge af de nugældende regler for en hævning i virksomheden, hvorfor der sker 

beskatning af den laveste værdi af gælden eller sikkerhedsstillelsen i nærværende indkomstår. Dog sker 

beskatningen først fra 2018, hvis sikkerhedsstillelsen er etableret før 11. juni 2014, og den ikke er afviklet 

inden udgangen af 2017. Herudover vil den erhvervsdrivende blive beskattet af eventuelt opsparet over-

skud i perioden fra 2014 - 2017. 

For at undgå at have sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen for gæld uden for ordningen, kan gælden 

indskydes. Da dette anses som en hævning, beskattes den erhvervsdrivende af værdien af gælden. Da gæl-

den udgør 2.000.000 kr., skal den erhvervsdrivende betale ca. 1.100.000 kr. i skat, jf. også afsnit 9.5.3. 

 

Hvis den erhvervsdrivende ikke har negativ indskudskonto eller sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen 

for gæld uden for ordningen, vil beskatningen være som den, der er beregnet med optimering i afsnit 9.4.3, 

hvorfor den erhvervsdrivende ikke vil opleve nævneværdige konsekvenser af lovændringen.  
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9.7.3.3 Sammenfatning af virksomhedsordningen; ophørende kontra nugældende regler 

Det kan opsummeres, at det efter de nugældende regler ikke længere kan svare sig at medtage privat gæld, 

da rentekorrektionssatsen øges, samt at det medfører negativ indskudskonto og dermed ingen mulighed 

for opsparing, som er en af de primære fordele ved virksomhedsordningen.  

Erhvervsdrivende, der ikke har indskudt privat gæld i virksomhedsordningen og ikke har negativ indskuds-

konto, vil ikke føle konsekvenserne af lovændringen i samme grad som dem, der har indskudt privat gæld. 

Beskatningen for erhvervsdrivende uden negativ indskudskonto vil være ligesom ”VSO med optimering”. 

Det samme gælder for de erhvervsdrivende, der ikke har sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen for 

gæld uden for ordningen.   

 

9.7.4 Kapitalselskaber 

Opgørelsen af virksomhedsindkomst opgøres på samme måde for kapitalselskaber som i virksomhedsord-

ningen. Det betyder, at renteudgifter i begge virksomhedsordninger fratrækkes i opgørelsen af virksomhe-

dens skattepligtige indkomst. Sammenlignet med de øvrige skatteberegninger skal der alene ses på ind-

komstskat til betaling, da der bl.a. ikke beregnes udskudt skat på samme måde i kapitalselskaber.  

I beregningen for kapitalselskaber indgår både ejendommen og den tilhørende gæld i balancen, hvorfor 

afskrivningerne udgør 90.400 kr. i kapitalselskabet svarende til 80.000 kr. mere end i de øvrige beregninger. 

Dette svarer til 19.600 kr.178 mindre i skat. Bl.a. som følge heraf kan det være misvisende at sammenligne 

skatteberegningen for kapitalselskabet med de øvrige beskatningsformer.  

Som angivet i afsnit 9.6 skal sammenligningen hovedsagligt ske med gennemgangen i afsnit 9.5.1 - 9.5.4, 

idet der skal ses på et alternativ til virksomhedsordningen efter lovændringen. I casen fremgår, at det skat-

temæssigt kan være et fint alternativ at blive beskattet som et kapitalselskab. I overvejelsen indgår dog 

også, at der bl.a. stilles strengere regnskabsmæssige krav til et kapitalselskab sammenlignet med de øvrige 

ordninger - herunder skal der ske indberetning til Erhvervsstyrelsen. 

 

Som angivet i afgrænsningen har medtagelsen af kapitalselskaber i opgaven alene til formål kort at belyse, 

at kapitalselskaber er et alternativ til de øvrige beskatningsformer og dermed ikke til formål at beskrive 

konsekvenserne ved en eventuel omdannelse.  

 

 

                                                           

178 Ved 24,5% i virksomhedsskat (19.600/80.000 *100) 
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10 Konklusion 

 

Virksomhedsordningen fungerer ved, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække virksomhedens 

renteudgifter i den personlige indkomst. Der er mulighed for at spare op i virksomheden mod at betale 

en foreløbig skat. På den måde kan der foretages en skattemæssig udjævning af indkomsten fra virksom-

heden ved at spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år. 

Personskatteloven giver ikke denne opsparingsmulighed. Det er dog en langt mindre kompliceret ordning, 

hvorfor denne kan være fordelagtig, hvis den selvstændige erhvervsvirksomhed ikke har negativ kapitalind-

komst eller kapitalafkast, hvorefter beregningsgrundlaget og dermed indkomstskatten vil være identisk for 

alle ordninger.  

Kapitalafkastordningen giver ligesom virksomhedsordningen mulighed for opsparing. Heri ligger dog en 

begrænsning, idet opsparingen er bundet, og det er kun muligt at opspare 25% af overskuddet. Desuden er 

der i kapitalafkastordningen ligeledes mulighed for at beregne et kapitalafkast, som fradrages i den person-

lige indkomst. 

Hvad angår kapitalselskaber opgøres virksomhedsindkomsten på samme måde som i virksomhedsordnin-

gen, hvilket vil sige, at renteudgifter fratrækkes i opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst. 

Kapitalselskabsformen er skattemæssigt et fint alternativ til virksomhedsordningen. Med i overvejelserne 

skal dog indgå, at der stilles strengere regnskabsmæssige krav til kapitalselskabet sammenlignet med virk-

somhedsordningen.  

Valg af beskatningsform afhænger af den enkelte virksomhed, den selvstændigt erhvervsdrivendes privat-

forhold og forbrug.  

 

Ovenstående viser, at virksomhedsordningen sammenlignet med de øvrige ordninger har mange fordele. 

Baggrunden for lovændringen viser imidlertid, at regeringen har fundet ordningen for fordelagtig, idet nog-

le erhvervsdrivende har brugt virksomhedsordningens fordele til at finansiere deres privatforbrug ved lav 

skat. Lovændringen har derfor til formål at sætte en stopper for denne utilsigtede anvendelse af ordningen, 

idet det sikres, at selvstændige ikke længere kan anvende lavt beskattede midler til at finansiere privatfor-

brug og afdrage på privat gæld, uden at midlerne beskattes som personlig indkomst. 

Dette er sket ved at fjerne muligheden for opsparing, hvis der i virksomhedsordningen er negativ indskuds-

konto. Herigennem gøres det ufordelagtigt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Det samme 

gælder den forhøjede rentekorrektionssats, der stiger fra 2% til 5%. Herudover anses sikkerhedsstillelser 

med aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, for gæld, der ikke indgår, som en hævning.   
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Lovændringen betyder derfor, at en større del af det samlede virksomhedsoverskud fremover beskattes 

efter de almindelige skatteregler frem for at blive opsparet til en lav skattesats.  

I gennemgangen i kapitel 8 ses det, at lovændringen anses for ødelæggende for små selvstændige, da det 

bliver mere besværligt at drive selvstændig virksomhed. Konsekvenserne ved negativ indskudskonto siges 

at ramme bredt, idet det ikke alene rammer dem, der har indskudt privat gæld. Reglerne omkring sikker-

hedsstillelse udtales at være gået for vidt, da det bl.a. minder om dobbeltbeskatning, ulovligt aktionærlån 

og at den selvstændigt erhvervsdrivende straffes ved at køre i selvstændigt regi frem for i selskabsregi, hvil-

ket skyldes, at man kan stille sikkerhed i sine aktier, hvis man driver et kapitalselskab.  

At lovændringen virker med tilbagevirkende kraft er ligeledes en konsekvens for en selvstændigt erhvervs-

drivende, da man kan blive straffet historisk og tidsubegrænset fremadrettet for handlinger, der i god tro er 

foretaget, hvilket udtales som værende i voldsom strid med retssikkerhedsprincippet. 

Det fremgår af gennemgangen, at de største kritikpunkter, og dermed konsekvenser for en selvstændigt 

erhvervsdrivende, er de ændrede regler omkring sikkerhedsstillelser, og at der er lovgivet med tilbagevir-

kende kraft. Der er dog også elementer af lovændringen, som ikke modtages med kritik. 

 

For at konkludere på hovedspørgsmålet om, hvordan og hvorvidt lovændringen påvirker virksomhedsord-

ningen, og om ordningen er død, vurderes det, trods ovenstående kritikpunkter, at det er få erhvervsdri-

vende der vil blive ramt af lovændringen. Mange vil kunne fortsætte som hidtil, da de har positiv indskuds-

konto og ikke har stillet sikkerhed for privat gæld uden for virksomhedsordningen. Det udtales, at lovæn-

dringen rammer dem, der skal rammes. På visse punkter og i forlængelse af ovenstående rammer den dog 

også, erhvervsdrivende, der ikke burde rammes.  

Det fremgår af skatteberegningerne i kapitel 9, at virksomhedsordningen fortsat er attraktiv, om end min-

dre end tidligere, idet det fremover ikke er muligt at anvende lavt beskattede midler i virksomhedsordnin-

gen til finansiering af privatforbrug samt afvikling af privat gæld. Virksomhedsordningen vil fortsat have den 

fordel, at man kan flytte kapitalafkast fra personlig indkomst til kapitalindkomst, og at man kan spare op. 

Virksomhedsordningen anses fortsat som værende den mest fordelagtige beskatningsform at optimere 

efter. Den almindelige vurdering af valget mellem beskatningsformer synes således ikke at have ændret sig 

som følge af lovændringen.  

Det kan dermed konkluderes, at der ikke er indikatorer på, at virksomhedsordningen er død. Ordningen 

læner sig derimod op af de oprindelige intentioner, man havde, da ordningen oprindeligt blev vedtaget.  
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11 Perspektivering  

 

I kapitel 1 er der afgrænset fra efterfølgende begivenheder i forhold til eventuelle tilpasninger i loven samt 

fortolkninger heraf, således at det er den gældende lovgivning til og med den 1. december 2014, der er 

inddraget i opgaven. På baggrund heraf er det relevant i en perspektivering at inddrage efterfølgende begi-

venheder bl.a. i form af spørgsmål og svar vedrørende lovændringen.  

Efter afslutningen af vores casestudier har Torsten Schack Pedersen (V) fremsat spørgsmål til lovændrin-

gen179, hvortil der er offentliggjort svar den 18. december 2014 og den 5. februar 2015. Desuden har Tor-

sten Schack Pedersen stillet en række spørgsmål den 8. april 2015180, som endnu ikke er besvaret.   

 

De fremsatte spørgsmål omhandler bl.a. sikkerhedsstillelse, da der er tvivl om, hvad der i lovændringen 

forstås ved en sikkerhedsstillelse. Hertil svares, at det beror på en konkret vurdering, og at der lægges vægt 

på, om sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Disse svar 

læner sig således op af, hvad der i opgaven er beskrevet, og har derfor ikke indvirkning på konklusionen.  

 

Herudover omhandler spørgsmålene bl.a. bagatelgrænsen i § 3, stk. 6 i lov nr. 992 af 16. september 2014, 

og hvorvidt, der kan ske opsparing i de enkelte tilfælde. Disse svar bekræfter, at der ikke kan ske opsparing, 

ved negativ indskudskonto. Svarene bekræfter ligeledes, at bagatelgrænsen alene kan anvendes, hvis 

summen af den numeriske værdi af en negativ saldo på indskudskontoen såvel primo som ultimo ind-

komståret plus en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr.  

Som en tilføjelse til ovennævnte bagatelgrænse svares der, at bagatelgrænsen alene er en overgangsregel 

og ikke en generel bundgrænse. 

Disse besvarelser læner sig dermed også op af, det opgaven fremstiller, og har ikke indvirkning på konklusi-

onen.  

 

Generelt findes det ikke, at svarene på spørgsmålene har indvirkning på det konkluderede i kapitel 10.  

 

  

                                                           

179 Skatteudvalget: Udvalgsspørgsmål (Alm. Del), spørgsmål 247-263 samt spørgsmål 363-364. 
180 Skatteudvalget: Udvalgsspørgsmål (Alm. Del), spørgsmål 584-591 samt spørgsmål 363-364 
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Figur 97 – Beregningsgrundlag for bundskatten jf. afsnit 3.3.2 
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14 Bilag 1 – interviewguide 

 

Spørgsmål  

1. Hvad tænker du er baggrunden for lovændringen? 

 

2. Hvad kommer lovændringen til at betyde? (Kom gerne med eksempler fra den virkelige verden) 

a. Hvad kommer lovændringen helt konkret til at betyde for virksomhedsordningen? 

b. Hvilke konsekvenser har lovændringen? 

 

3. Er der særlige klientgrupper, der bliver ramt? 

 

4. Hvor hårdt rammer lovændringen, og rammer det for stor en gruppe? 

 

5. Er der noget, lovgiver kunne have gjort bedre? 

a. Er der noget, lovgiver kunne have gjort for at afbøde de antagne "skadevirkninger"? 

b. Er der noget, lovgiver kunne have gjort for i øvrigt at imødegå utilsigtede fordele? 

 

6. Er VSO stadig lige fordelagtig (det foretrukne valg), eller skal vi til at se nærmere på nogle af de andre 

beskatningsformer? 

 

7. Andre kommentarer 

  

 


