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1.0 Abstract 
The title of this thesis is “Has the business taxation scheme been abolished? – A thesis about the 

business taxation scheme and law no. 992 of September16th 2014.” 

 

On the 16th of September 2014, the Danish government adopted law no. 992, which leads to 

significant changes in the business taxation scheme. 

The purpose of the law is, to stop self-employed persons from unintendedly using the scheme to 

finance private consumption by lending private funds to the business, while also receiving a tax 

deduction on the interest expenses or by collateralizing the business’ assets for the private loans. 

Doing so saves the self-employed person taxes. 

 

Law no. 992 of September 16th 2014 includes extensive changes to the existing law. Therefore it is 

interesting to examine if the objects of the business taxation scheme are met or if the business 

taxation scheme is actually abolished. 

The thesis will include a description of the background for implementing the business taxation 

scheme and a description of the rules including law no. 992. Afterwards, potential consequences 

from law no. 992 on self-employed persons including recommendations given during consultancy, 

will be analyzed. 

 

In order to meet the thesis’ goals, the following research questions is asked: 

What are the consequences of law no. 992 dated 16th September 2014 for self-employed persons 

using the business taxation scheme? 

 

The following sub-questions are found relevant to answer the main-question: 

- What are the original purposes of the business taxation scheme? 

- What changes to the original law was introduced by the law no. 992 of September 16th 2014? 

- What are the potential tax consequences for the self-employed persons using the business taxation 

scheme? 

What recommendation can be given to self-employed persons, who have used the business taxation 

scheme until now? 

What should a self-employed person running a newly established business consider, before 

adopting the business taxation scheme? 
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How does the adoption of law no. 992 affect the original purposes of the business taxation scheme? 

 

The thesis reached the following conclusion: 

The main purpose of the business taxation scheme is, to equate the taxation of self-employed 

persons and companies. It allows a deduction of all the business’ expenses in the self-employed 

person personal income, consolidation of the business at a low taxation, and finally equalizing of 

fluctuating incomes. 

 

The new law changes the business taxation scheme in the following three major areas: 

- Going forward, it is not allowed or possible to accrue profits in the business taxation scheme if the 

deposit account is negative. 

- If the business’ assets are collateralized in debt outside of the business taxation scheme, this 

amount will be considered as a transfer to the self-employed person. 

- The interest rate of correction, which has previously been equal to the capital return rate, will be 

added by 3 % point commencing from the tax year 2015. 

 

The consequences for the self-employed person are that it is not possible to do savings in the 

business if the deposit account is negative or if private debt is collateralized. 

Furthermore, any tax savings by transferring the private debt into the business taxation scheme 

disappear. 

 

In order not to be affected by the above rules, it is recommended that the self-employed person 

brings the deposit account to zero or positive by contributing funds. It is also recommended that any 

collateralization of private debt is cancelled or replaced by collateral of the self-employed private 

assets. 

 

A new self-employed person should find out whether or not savings in the business are relevant for 

him, and seek advice to get an estimate of what tax option is most favorable to him. 

 

Law no. 992 affects the business taxation schemes original objectives regarding equal taxation of 

self-employed persons as well as companies and the purposes about consolidation of the business 

and even out fluctuating incomes, but the business taxation scheme is not considered abolished.
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2.0 Indledning 
 

Skattelovgivningen ændres løbende og ofte. Siden Virksomhedsskattelovens vedtagelse i 1986, har loven 

ikke siden været underlagt ændringer i de grundlæggende bestemmelser ud over indførsel af afsnit II 

omkring kapitalafkastordningen i 1993. 

Den 11. juni 2014 fremsatte regeringen et lovforslag, som efterfølgende blev vedtaget den 16. september 

2014 som lov nr. 992. Lovforslaget medfører markante ændringer i virksomhedsordningen, som den har set 

ud indtil nu. Lov nr. 992 har til formål at sætte en stopper for skattebesparelsen, ved at erhvervsdrivende 

indskyder privat gæld i virksomhedsordningen og dermed kan få fradrag for renteudgiften i 

virksomhedsindkomsten1. Formålet er også at forhindre, at virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for den 

erhvervsdrivenes private gæld. 

Indskud af privat gæld i virksomhedsordningen samt sikkerhedsstillelse med virksomhedens aktiver for 

privat gæld, betragtes som utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen og den tidligere skatteminister 

Morten Østergaard har i den forbindelse udtalt, at ”nogle erhvervsdrivende bruger virksomhedsordningens 

gunstige vilkår til at opnå mulighed for at finansiere deres privatforbrug ved lav skat. Det er bestemt ikke 

hensigten og derfor vil regeringen nu med et lovindgreb, sætte en stopper for udnyttelsen af ordningen”.2 

 

Med vedtagelsen af lovforslaget, har regeringen for første gang siden vedtagelsen af virksomhedsskatteloven 

for næsten 30 år siden, foretaget indgreb i virksomhedsordningen, som forventes at få væsentlige 

betydninger for anvendelsen. 

 

Den nye lov ændrer virksomhedsordningen på følgende 3 væsentlige områder: 

• Det er fremover ikke tilladt at opspare overskud i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er 

negativ 

• Stilles der sikkerhed i virksomhedens aktiver i gæld uden for virksomhedsordningen, anses et beløb 

svarende hertil som overført til den erhvervsdrivende 

• Rentekorrektionssatsen, som tidligere har været lig med kapitalafkastsatsen, tillægges fra 

indkomståret 2015 3 % point.3  

 

Ændringerne til loven rammer de erhvervsdrivende som har negativ indskudskonto, hvad enten de har 

indskudt privat gæld eller blot hævet mere end årets overskud i årenes løb. Ændringerne til loven rammer 

også de erhvervsdrivende, som har stillet sikkerhed for deres private gæld med virksomhedens aktiver. 

                                                 
1 http://www.pwc.dk/da/nyt/skat/hasteindgreb-vedroerende-virksomhedsordningen.jhtml 
2 http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2014/juni/regeringen-justerer-virksomhedsordningen/   
3 Dette er de overordnede og vigtigste ændringer. Der er undtagelser til reglerne. Ændringerne til loven vil blive gennemgået i kapitel 11. 
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Det har i mange år fremgået af Ligningsvejledningen/Juridisk Vejledning, at man kunne indskyde sin private 

gæld i virksomhedsordningen mod at betale en rentekorrektion4. Fordelen herved er, at der opnås en højere 

skatteværdi af renteudgifterne, samt en mulighed for at afdrage på gælden med lavt beskattede midler. 

Erhvervsdrivende, som har benyttet sig af dette, bliver nu ramt, da der ikke kan foretages opsparing af 

virksomhedsindkomst og dermed udjævning af beskatningen, som er et af virksomhedsordningens formål. 

 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 er en vidtgående ændring til den eksisterende lov og dette giver anledning 

til at undersøge, om virksomhedsordningens oprindelige formål bliver opfyldt eller om 

virksomhedsordningen egentlig kan opfattes som afskaffet. 

3.0 Problemstilling og formulering 
 

Virksomhedsordningen er en alternativ tilgang til beskatning af selvstændige erhvervsdrivende og blev 

udarbejdet med det formål, at sidestille drift af virksomhed i personligt regi med drift af virksomhed i 

selskabsform. Virksomhedsordningen har siden oprettelsen i 1987 været anvendt af en stor del af de 

selvstændige erhvervsdrivende. I 2012 var der registreret over 175.000 erhvervsdrivende, som benytter 

virksomhedsordningen, hvilket er en stigning på 12.000 erhvervsdrivende siden 2007.5 

I virksomhedsordningen indgår muligheder, som gennem tiden har givet anledning til stor diskussion, men 

som ikke har været i strid med bestemmelserne i loven. Herunder er der mulighed for at indskyde privat gæld 

og derved opnå en større skatteværdi af renteudgifterne samt at lade erhvervsmæssige aktiver i 

virksomhedsordningen stå til sikkerhed for privat gæld. 

 

Det danske Folketing har med vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 forsøgt at begrænse 

muligheden for at anvende virksomhedsordningen imod den oprindelige hensigt. 

 

For revisorer og dermed rådgivere for erhvervsdrivende, er virksomhedsordningen altid et aktuelt emne. 

Mange af revisorernes kunder, driver virksomhed i personligt regi og har samtidig ofte valgt beskatning efter 

virksomhedsordningen. Det er derfor essentielt at kunne rådgive herom, herunder særligt de nye regler. 

 

Indledningen og ovenstående problemstilling leder frem til følgende hovedspørgsmål: 

 

                                                 
4 Ligningsvejledningen afsnit E.G.2.5 
5 Lovforslag L 200 
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Hvilke konsekvenser har lov nr. 992 af 16. september 2014 for selvstændige erhvervsdrivendes anvendelse 

af virksomhedsordningen? 

 

Følgende underspørgsmål er fundet relevante i forhold til besvarelse af hovedspørgsmålet: 

 

• Hvad er virksomhedsordningens oprindelige formål? 

• Hvilke ændringer til den oprindelige lov blev indført med lov nr. 992 af 16. september 2014? 

• Hvilke skattemæssige konsekvenser kan lovændringen få for de selvstændige erhvervsdrivende i 

virksomhedsordningen? 

• Hvilke anbefalinger kan gives til erhvervsdrivende, som har drevet virksomhed i 

virksomhedsordningen indtil nu? 

• Hvilke overvejelser bør en person, der driver en nystartet virksomhed i personligt regi gøre sig, 

inden et eventuelt valg af virksomhedsordningen i forhold til lov nr. 992? 

• Hvordan påvirker vedtagelsen af lov nr. 992 virksomhedsordningens oprindelige hensigt? 

4.0 Problemafgrænsning 
 

Denne afhandlings sigte, er en beskrivelse af reglerne i virksomhedsordningen samt efterfølgende diskussion 

og analyse af ændringerne i lov nr. 992 og disses påvirkning på beskatningen af selvstændige 

erhvervsdrivende. Afhandlingen afgrænses i det omfang, at det giver mening for lov nr. 992. Afhandlingen 

vil ikke indeholde en decideret analyse eller gennemgang af de justeringer, som er foretaget fra lovforslagets 

1. behandling og frem til vedtagelsen. Justeringerne vil dog blive beskrevet, såfremt det vurderes relevant i 

forhold til forståelsen af den endelige lov. 

Fokus vil ligge på de skattemæssige regler og problemstillinger, hvorfor der afgrænses fra regnskabsregler 

og tilhørende lovgivning. 

 

Udover en kort analyse af den erhvervsdrivendes overvejelser, afgrænses der fra valget imellem anvendelse 

af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen samt beskatning efter Personskatteloven. Det vurderes, 

at der er klare fordele som selvstændig erhvervsdrivende ved at drive virksomhed i personligt i regi i 

virksomhedsordningen i forhold til de 2 øvrige beskatningsformer ud fra følgende punkter: 

 

• Mulighed for opsparing af overskud, herunder indkomstregulering i forhold til topskattegrænsen. 

• Fordeling af overskuddet fra virksomheden på personlig indkomst og kapitalindkomst. 

• Fuld fradragsret for erhvervsmæssige renter i virksomhedsordningen 



5.0 Model, metodevalg og kildekritik  
 

Side 10 af 80 
 

 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 har endvidere ingen påvirkning på kapitalafkastordningen eller 

beskatning efter Personskatteloven. Der vil dog kort blive analyseret på, om anvendelse af 

kapitalafkastordningen kan være et alternativ i forhold til optimering af virksomhedsordningen ved negativ 

indskudskonto. 

 

Da virksomhedsordningen udelukkende kan anvendes af selvstændige erhvervsdrivende, afgrænses der fra 

kapitalselskaber, fonde og øvrige arter af virksomheder. 

 

Ægtefæller eller personselskaber med flere ejere behandles ikke i afhandlingen, da det ikke vurderes at have 

betydning i forhold til de nye regler.  

Der afgrænses endvidere for emnet ’overdragelse af virksomhedsordningen med succession mellem 

ægtefæller, hvis indskudskontoen er negativ’. Dette emne er fravalgt, da omfanget af successionsreglerne 

vurderes for omfattende i forhold til afhandlingens begrænsede format. 

 

Eventuelle eksempler og skatteberegning vil tage udgangspunkt i 2014-tal, forstået på den måde, at 

bundfradrag, skatteprocenter og øvrige satser vedrører indkomståret 2014. 

 

Det forudsættes, at læseren er bekendt med relevant skattelovgivning udover Virksomhedsskatteloven 

(VSL). Afhandlingen vil derfor kun behandle anden lovgivning, såfremt det er nødvendigt for forståelsen af 

den pågældende situation. 

5.0 Model, metodevalg og kildekritik 
Afhandlingen tager udgangspunkt i en kort gennemgang af virksomhedsordningens oprindelige formål og 

historien omkring indførslen. Herefter vil afhandlingen beskrive de nuværende regler samt ændringer hertil, 

fremkommet af lov nr. 992 af 16. september 2014. 

 

Til slut vil der blive foretaget en analyse af ændringerne til loven og lovens påvirkning på 

virksomhedsordningen med fokus på besvarelse af problemformuleringen. 

Afhandlingen slutter med en konklusion på analysen og herefter en vurdering og perspektivering. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i selvstændige erhvervsdrivende, der har bopæl i Danmark og er fuldt eller 

begrænsede skattepligtige til Danmark.  
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Afhandlingen tager yderligere udgangspunkt i en selvstændig erhvervsdrivende i levende live samt med en 

bestående virksomhed, som ikke står over for generationsskifte eller virksomhedsomdannelse. 

 

Afhandlingen er en gennemgang og analyse af virksomhedsordningen og de nye regler, der er vedtaget 

herfor, hvorfor der i denne afhandling ikke vil blive gennemgået reglerne i kapitalafkastordningen eller 

beskatning efter personskatteloven. Der vil dog være en analyse af, hvilke overvejelser en nystartet 

selvstændig erhvervsdrivende bør gøre sig, inden et eventuelt valg af beskatning efter 

virksomhedsordningen. 

 

Afhandlingen er primært en verbal besvarelse, men der vil indgå korte og enkle beregningseksempler, for at 

belyse problemstillinger i analysen. Endvidere vil analysen indeholde korte illustrative eksempler, til 

belysning af konsekvenserne ved ændringerne til loven. 

Beskrivelsen af reglerne i virksomhedsordningen i kapitel 10 er en beskrivelse af reglerne inden ændringerne 

til loven blev vedtaget. Såfremt der medtages nye regler i dette kapitel, vil det blive nævnt. 

 

Kildehenvisninger indsættes løbende i fodnoter, efterhånden som de opstår og disse opsummeres i 

litteraturfortegnelsen til sidst. 

Den primære litteratur er: gældende lov, herunder primært Virksomhedsskatteloven og lov nr. 992 af 16. 

september 2014 og Juridisk Vejledning afsnit C.C.5 omkring virksomhedsordningen samt bøger, herunder 

lærebøger. 

Sekundær litteratur i form af udvalgte artikler og hjemmesider vil også blive anvendt. 

Afhandlingen er baseret på gældende skattelovgivning frem til og med lov nr. 992 af 16. september 2014. 

 

Der er ved dokumentation af påstande og øvrige oplysninger primært søgt oplysninger gennem officielle 

myndigheder som f.eks. skatteministeriet, folketinget og lignende. Validiteten af de anvendte kilder vurderes 

god, da gældende lov må anses for at være af højeste troværdighed og pålidelighed. 

 

Forkortelser 

 

Der vil i afhandlingen blive brugt følgende forkortelser: 

VSL = Virksomhedsskatteloven 

PSL = Personskatteloven 

LV = Ligningsvejledningen 

VLL = Varelagerloven 
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6.0 Målgruppen 
Det vurderes, at lovændringen til virksomhedsordningen vil skabe et umiddelbart behov for rådgivning for 

de selvstændige erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen eller nystartede selvstændige, som 

har tanker om at anvende virksomhedsordningen. 

 

Målgruppen for afhandlingen er revisorer og andre rådgivere, som i forvejen har kendskab til og rådgiver 

omkring virksomhedsordningen. Afhandlingen skal give målgruppen et overblik over, hvad lov nr. 992 af 

16. september 2014 har af betydning for såvel eksisterende som nye klienter. Endvidere skal målgruppen 

kunne finde hjælp og inspiration til, hvordan de kan rådgive omkring virksomhedsordningen og de nye 

regler.  
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8.0 Virksomhedsordningens baggrund, intentioner og formål 
Virksomhedsordningen opstod som en del af skattereformen 1987, som blev vedtaget 19. juni 1986 

og fik virkning fra og med indkomståret 1987. Det danske skattesystem var forud for reformen 

karakteriseret ved, at hovedvægten af beskatningen lå på indkomst med høje 

marginalskatteprocenter. Renteudgifter og andre fradrag kunne fratrækkes i toppen af indkomsten, 

inden der skulle betales skat. 

Den daværende regering ønskede med skattereformen, at sænke marginalskatteprocenterne på den 

daværende top- mellem- og bundskat, styrke opsparingen hos private og sammensætte et 

skattesystem, som var mere robust overfor skattespekulation. 

Med reformen opdeltes den skattepligtige indkomst i personlig indkomst, kapitalindkomst og 

ligningsmæssige fradrag, som vi kender det i dag. Der blev vedtaget lavere skatteprocenter for 

kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag end for den personlige indkomst og dermed blev det 

mindre gunstigt at optage gæld. 

Opdelingen af indkomsten brød med grundprincippet i Statsskatteloven om, at alle udgifter i en 

virksomhed – almindelige driftsudgifter som renteudgifter – skulle være fuldt fradragsberettigede. 

For at sikre, at erhvervsmæssige renteudgifter bevarede den fulde skattemæssige værdi, 

konstruerede man virksomhedsordningen, hvor virksomhedens renteindtægter og udgifter ved 

skatteberegningen indgik i indkomstopgørelsen som hidtil, og virksomhedens overskud deltes 

mellem kapitalindkomst og personlig indkomst. 

Til virksomhedsordningen blev endvidere tilknyttet en konjunkturudligningsordning, der gav 

mulighed for indkomstudjævning over årene samt konsolidering i virksomheden.6 

I 2009-skattereformen (også kaldet Forårspakke 2.0) blev det vedtaget, at skatteværdien af 

rentefradrag og ligningsmæssige fradrag reduceres med 1 % point i 2012 og yderligere 1 % point 

årligt i 2013 til 2019 indtil skatteværdien når 25 %. 

Denne ændring taler yderligere for, at anvende virksomhedsordningen som selvstændig 

erhvervsdrivende.7 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen/ 
7 http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/foraarspakke-20/skattereform-2009-foraarspakke-20-–-information/ 
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Hovedformålene med virksomhedsordningen var således: 

 

• At sidestille beskatning af selvstændige erhvervsdrivende med beskatning af selskaber 

• At rette op på en uhensigtsmæssig begrænsning i fradragsretten jf. Personskatteloven for 

kapitalindkomst for selvstændige erhvervsdrivende 

• At gøre Personskattelovens hovedprincip om en forholdsvis mild beskatning af kapitalafkast 

gældende for den selvstændige erhvervsdrivendes investering i virksomheden 

• Mulighed for at konsolidere virksomheden til lav beskatning 

• At give mulighed for udjævning af svingende indkomster 

• Mulighed for en løbende modregning af virksomhedsunderskud i personskattesystemet 

9.0 Virksomhedsordningens krav og betingelser 
For at reglerne om virksomhedsordningen kan finde anvendelse, skal lovens krav og betingelser 

opfyldes. Betingelserne for at kunne anvende ordningen står i Virksomhedsskatteloven §§ 1 og 2. 

Endvidere er Juridisk Vejledning anvendt som kilde til dette kapitel. 

9.1 Selvstændig erhvervsdrivende 
For at kunne benytte virksomhedsordningen er det et krav, at personen efter VSL § 1, stk. 1 er fuldt 

eller begrænset skattepligtig til Danmark. Tillige skal personen være selvstændig erhvervsdrivende. 

Begrebet ’selvstændig erhvervsdrivende’ er ikke defineret i loven. Begrebet skal afgrænses fra 

øvrige typer af indkomst, som findes på det skatteretlige område, nemlig: 

• Lønmodtager 

• Honorarmodtager 

• Ikke-erhvervsdrivende (hobbyvirksomhed) 

Det er væsentligt at finde ud af, om der er en økonomisk risiko forbundet med 

indkomsterhvervelsen. En økonomisk risiko kan være risikoen for at blive pådraget et 

erstatningsansvar f.eks. ved varer, der må tages retur, erstatningspligt ved fejlagtig rådgivning eller 

vejledning. 

Hvis der ikke er en økonomisk risiko, drives der ikke selvstændig virksomhed og personen vil i så 

fald være lønmodtager eller honorarmodtager afhængig af ansættelsesforholdet herunder 
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arbejdsgivers anvisninger, arbejdsgivers regning og risiko, løbende arbejdsydelse og rammerne for 

arbejdsforholdet. 

Begrebet lønmodtager og honorarmodtager vil ikke blive uddybet yderligere, da det ikke har 

relevans i forhold til en definition af en selvstændig erhvervsdrivende. 

Hvis det kan bekræftes, at der er forbundet en økonomisk risiko ved erhvervelsen af indkomsten, 

drives der som hovedregel virksomhed og der skal nu afgrænses mellem selvstændig 

erhvervsvirksomhed eller hobbyvirksomhed. Disse 2 begreber adskilles af intensiteten og 

seriøsiteten af virksomheden. 

Er virksomheden drevet sædvanligt og forsvarligt under faglige forudsætninger? Har aktiviteten 

sammenhæng til øvrig aktivitet og er virksomheden drevet regelmæssigt og i et tilstrækkeligt 

omfang? Dette er  nogle af spørgsmålene, man kan stille sig selv hvis man har behov for at vide, om 

der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende eller en hobbyvirksomhed. 

Endvidere kigges der også på, om virksomheden er rentabel, herunder at der er positive resultater, 

udsigt til rentabel drift, udarbejdet budgetter og utilregnelige årsager til et dårligt resultat. 

Til slut, kan også følgende elementer indgå i en vurdering af, om der er tale om en selvstændig 

erhvervsdrivende: 

 

• Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder og fordeler arbejdet uden instruktion fra højere 

sted. 

• Indkomstmodtageren ejer de redskaber og produktionsapparater der anvendes i de 

indtægtsskabende aktiviteter. 

• Arbejdet udføres fra egne lokaler. 

• Det er indkomstmodtageren der selv afholder udgifter i forbindelse med at arbejdet udføres. 

• Indkomstmodtageren vælger selv, om der behøves medhjælp til drift af virksomheden. 

En selvstændig erhvervsdrivende er derfor overordnet karakteriseret ved, at han/hun driver 

virksomhed som er forbundet med en økonomisk risiko og hvor driften er intens, seriøs samt 

rentabel.8 

                                                 
8 Juridisk Vejledning C.C.1.2.1 



9.0 Virksomhedsordningens krav og betingelser  
 

Side 17 af 80 
 

9.2 Indkomsttyper 
Ligesom der eksisterer krav for, hvilke typer af indkomstmodtagere der kan anvende 

virksomhedsordningen, er der også i VSL § 1, stk. 1 krav om, hvilke typer af indkomst, som kan 

indgå til beskatning i ordningen. 

Lovens hovedregel definerer, at skattepligtige personer kan benytte reglerne i 

virksomhedsordningen på indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed og der sker derfor en 

naturlig afgrænsning fra indkomst optjent som lønmodtager. 

 

Reglerne kan ikke anvendes af eller på: 

• Anpartsvirksomhed omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11. 

• Konkursindkomst og dødsboer 

Anpartsvirksomhed er karakteriseret som virksomhedsdrift med flere end 10 ejere og hvor den 

skattepligtige ikke i væsentligt omfang deltager i driften jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 9. 

Indkomst fra visse typer af skovbrug med en personlig ejerkreds større end 2, og hvor den 

skattepligtige ikke i væsentligt omfang deltager i driften, karakteriseres også som kapitalindkomst 

jf. PSL. 

PSL § 4, stk. 1, nr. 11 omhandler udlejning af driftsmidler og skibe, hvor den skattepligtige ikke 

deltager i driften i væsentligt omfang9. Denne type indkomst, kan heller ikke indgå i 

virksomhedsordningen. 

Dødsboer kan ikke anvende reglerne, da virksomhedsordningen kun gælder for fysiske personer og 

beskatning efter virksomhedsordningen ophører derfor automatisk i indkomståret før dødsfaldet 

indtraf. 

Konkursboer kan heller ikke anvende reglerne da disse jf. Konkursskattelovens § 6, som 

udgangspunkt vil være skattefri.10 

9.3 Aktiver og passiver 
Dette afsnit beskriver hvilke aktiver og passiver der (ikke) kan indskydes i virksomheden efter VSL 

§ 1, stk. 2 og 3. Værdiansættelsen af disse poster ved indskydning er beskrevet i afsnit om 

indskudskontoen nedenfor på side 21. 

                                                 
9 Begrebet ’væsentlig deltagelse i driften’ er i Ligningsvejledningen E.F.1.3.2 defineret som 50 timer pr. uge.  
10 Juridisk Vejledning C.C.5.2.2.1 
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Som udgangspunkt skal alle erhvervsmæssige aktiver og passiver indgå i virksomheden, hvis 

reglerne i virksomhedsordningen anvendes. Anvendelse af virksomhedsordningen skal anvendes på 

hele virksomheden, hvorfor det ikke er muligt at holde visse aktiver og passiver udenfor. 

9.3.1 Finansielle aktiver 

Medmindre den erhvervsdrivende driver næring med finansielle aktiver, fastslår VSL § 1, stk. 2, at 

værdipapirer omfattet af ABL, indeksobligationer, uforrentede obligationer og præmieobligationer 

samt deres afkast ikke kan indgå i virksomhedsordningen. 

 

Følgende finansielle aktiver, kan dog indgå: 

• Konvertible obligationer omfattet af ABL 

• Andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4. 

• Indeksobligationer, der beskattes efter reglerne om finansielle kontrakter 

• Aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af investeringsselskaber i henhold til ABL § 19. 

Visse finansielle aktiver har således hjemmel til at kunne indgå i virksomhedsordningen. Såfremt 

konvertible obligationer konverteres til aktier, udtrækkes disse dog af virksomheden efter reglerne 

om hæverækkefølgen.11 

9.3.2 Aktiver og passiver med blandet benyttelse 

Der er særskilte regler for, hvorledes aktiver og passiver med blandet benyttelse kan indgå. Som 

udgangspunkt skal aktiver og passiver, når disse benyttes såvel privat som erhvervsmæssigt, holdes 

udenfor virksomheden efter VSL § 1, stk. 3. 

Ejendomme med blandet benyttelse skal dog som udgangspunkt medtages i regnskabet. 

Ejendommen skal indgå med den andel, som den erhvervsmæssige del udgør, såfremt der er sket 

opdeling af anvendelsen. 

Hvis der ikke er sket opdeling, kan ejendommen som udgangspunkt ikke indgå. 

Den erhvervsdrivende kan godt vælge, at inddrage bil(er) der anvendes både privat og 

erhvervsmæssigt i virksomheden med hele værdien. Udgifter og afskrivninger vedrørende bilen kan 

fratrækkes fuldt ud i virksomhedens regnskab. Den selvstændige erhvervsdrivende skal herefter 

beskattes efter reglerne om fri bil jf. LL § 16, stk. 4. Beløbet indtægtsføres i virksomheden og 

betragtes som en hævning. 

                                                 
11 Juridisk Vejledning C.C.5.2.2.5 
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Hvis den erhvervsdrivende vælger at holde bilen uden for virksomheden, kan der ske godtgørelse af 

den erhvervsmæssige kørsel ud fra gældende satser (i 2014 3,73 kr. pr. km) eller den 

erhvervsdrivende kan få godtgjort de faktiske omkostninger der knytter sig til den erhvervsmæssige 

benyttelse. Sidstnævnte er svær at praktisere, hvorfor km-godtgørelse er mest udbredt. 

Ligeledes kan den erhvervsdrivende vælge at lade en blandet benyttet telefon, computer og/eller 

internetforbindelse indgå i ordningen. I så fald sker der beskatning af fri telefon med 2.600 kr. pr. år 

(2014-niveau).12 

9.4 Valg af ordningen 
Valg af virksomhedsordningen skal ske senest i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen for 

det indkomstår, ordningen ønskes anvendt på. Den selvstændige kan ændre valget senest 30. juni i 

det andet år, efter udløbet af indkomståret. 

9.5 Regnskabskrav 

For korrekt anvendelse af virksomhedsordningen, stilles der krav om, at den erhvervsdrivende 

udarbejder et regnskab for virksomheden. Regnskabet skal opfylde kravene i bogføringsloven. 

Derudover skal regnskabet også opfylde kravene i mindstekravsbekendtgørelsen for mindre 

virksomheder, hvor kapitel 7 er målrettet erhvervsdrivende der anvender virksomhedsordningen. 

Loven kræver, at der foretages en adskillelse mellem virksomhedens økonomi og den 

erhvervsdrivendes privatøkonomi. 

En opdeling kræves for at man kan opgøre årets eventuelle hævninger/indskud. 

 

  

                                                 
12 Juridisk Vejledning C.C.5.2.2.7, C.C.5.2.2.9 og C.C.5.2.2.10. 
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For at opfylde bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen, skal der som minimum oplyses 

om følgende: 

 

• Summen af årets renteindtægter og udgifter 

• Årets reguleringer af indskudskonto og konto for opsparet overskud samt indestående på 

disse ved udløb af regnskabsåret 

• Beløb der er hensat til senere hævning ultimo regnskabsåret 

• Summen af samtlige indskud og hævninger hver især 

• Art og værdiansættelse af indskud og hævninger, der ikke er af kontakt karakter 

• Kapitalafkastgrundlaget primo 

• Beregningen af størrelsen af kapitalafkastet 

• Beregningen og størrelsen af eventuelle en eventuel rentekorrektion.13 

9.5.1 Flere virksomheder 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende driver flere virksomheder, anses disse som én samlet 

virksomhed i virksomhedsordningen jf. VSL § 2, stk. 3. Dette umuliggør, at en erhvervsdrivende 

anvender virksomhedsordningen på én virksomhed og beskatning efter Personskatteloven på en 

anden virksomhed. 

Bogføringerne og regnskaberne udarbejdes særskilt mens de skattemæssige opgørelser samles til én 

opgørelse. 14 

9.5.2 Tidspunkt for udtagning af aktiver samt indskud og hævninger 

Udgangspunktet er, at udtagning af aktiver, hævninger og indskud sker med virkning fra det 

tidspunkt, hvor overførslen faktisk sker jf. VSL § 2, stk. 4. 

Blandede benyttede biler anses dog for overført med virkning fra indkomstårets start. 

Finansielle aktiver og passiver sker med virkning fra indkomstårets slutning. 

Derudover anses indskud samt hævninger jf. hæverækkefølgen som overført ultimo indkomståret, 

såfremt disse beløb er overført inden fristen for indsendelse af selvangivelsen er udløbet (1. juli året 

efter udløb af indkomståret). 15 

                                                 
13 Juridisk Vejledning C.C.5.2.3.2 
14 Juridisk Vejledning C.C.5.2.3.2 
15 Juridisk Vejledning C.C.5.2.3.2 
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10.0 Virksomhedsordningens elementer 
 

10.1 Indskudskonto 

10.1.1 Indskudskontoens virke 

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

Kontoen opgøres ved startet af regnskabsåret i det indkomstår, hvor den erhvervsdrivende vælger at 

indtræde. Kontoen er et udtryk for hvilke aktiver og passiver den erhvervsdrivende skyder ind ved 

opstart. Indskudskontoen udtrykker samtidig det beløb, som den erhvervsdrivende skattefrit kan 

overføre til sig selv efter hæverækkefølgen. Hævningen kan ske skattefrit, fordi det antages at 

værdierne som indskydes kommer fra allerede beskattede midler. 

 

Indskud i virksomheden forstås som alle overførsler af værdi fra den erhvervsdrivende. Den 

erhvervsdrivende kan således udlåne penge til virksomheden og hæve disse skattefrit igen. Der kan 

først foretages hævning på indskud når al overskud er hævet og beskattet og på den måde fjernes 

spekulationen i kortsigtet placering af likvide midler. 

Hvis den erhvervsdrivende indfrier gæld for virksomheden med private midler er der ligeledes tale 

om et indskud.16 

10.1.2 Opgørelse af indskudskontoen 

Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver fratrukket gæld og eventuelle overførte 

beløb fra konjunkturudligningsordningen i tilknytning til kapitalafkastordningen jf. VSL § 22 b, stk. 

8. Hvilke aktiver og passiver der kan indgå i virksomhedsordningen, er beskrevet under afsnit 9.3. 

Efter opgørelsen af indskudskontoen fryses denne saldo fast og der sker kun ændringer hertil 

såfremt den erhvervsdrivende indskyder eller hæver beløb på kontoen. Aktivernes og passivernes 

anførte værdi på indskudskontoen ændrer sig således ikke trods eventuelle kursreguleringer, 

afskrivninger og ejendomsvurderinger. 

 

10.1.3 Værdiansættelse af aktiver og passiver på indskudskontoen 

Værdiansættelsen af poster på indskudskontoen skal ske efter VSL § 3, stk. 4 og stk. 7. Stk. 4 

indeholder hovedreglerne for værdiansættelsen og stk. 7 indeholder en værnsregel for indtræden og 

udtræden af ordningen med det formål at forstørre indskudskontoen ved værdireguleringer. 
                                                 
16 Juridisk Vejledning C.C.5.2.5.1 
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Nedenfor er der på skematisk vis redegjort for værdiansættelsesmetoderne for aktiver og passiver på 

indskudskontoen. 

Aktiver Værdiansættelse 

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte 

ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse.  

Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, 

der ikke er taget hensyn til ved vurderingen. 

Eventuel anskaffelsessum for ombygning, 

forbedringer mv., der ikke er medregnet i 

vurderingen, skal lægges til. Hvis der ikke er 

ansat en ejendomsværdi, skal ejendommen 

indgå til handelsværdien pr. seneste 1. oktober 

forud for indkomstårets begyndelse med tillæg 

af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for 

ombygninger, forbedringer mv. 

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ 

saldo fragår ikke ved opgørelsen af 

indskudskontoen 

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Blandet benyttet telefon eller computer med 

tilbehør 

Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Driftsmidler, der hidtil er anvendt privat Handelsværdi 

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

Besætninger Normalhandelsværdi eller handelsværdi, dog 

ikke mindre end normalhandelsværdien efter 

eventuel nedskrivning 

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum 

reduceret med afskrivninger  

Løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdende 

aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne 

Øvrige aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige 

afskrivninger. Hvis anskaffelsessummen er 
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omregnet til kontantværdi, skal denne værdi 

bruges.  

Finansielle aktiver, der ikke er omfattet af VSL 

§ 1, stk. 2. 

Som udgangspunkt kursværdien 

  

Passiver Værdiansættelse 

Gæld Kursværdien 

Løbende ydelser, som led i gensidigt 

bebyrdende aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne 

Konjunkturudligningskontoen Indestående på konjunkturudligningskontoen i 

tilknytning til kapitalafkastordningen. Se VSL § 

22 b, stk. 8 

Figuren er udarbejdet på baggrund af den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.5.3. 

 

Som nævnt tidligere, er der i VSL § 3, stk. 7 indsat en værnsregel. Den erhvervsdrivende kan hvert 

år frit vælge, om virksomhedsordningens regler ønskes anvendt. Hvis den erhvervsdrivende 

tidligere er ophørt med anvendelsen og efterfølgende ønsker at indtræde i ordningen igen, skal 

indskudskontoen opgøres på ny. For at forhindre ind- og udtræden i spekulationsøjemed indeholder 

stk. 7 en bestemmelse om, at indskudskontoen forbliver uændret såfremt den erhvervsdrivende 

indenfor en periode på de følgende 5 indkomstår fra ophørsdatoen igen indtræder i ordningen. På 

denne måde, kan en eventuel værdistigning i ejendommen ikke overføres til indskudskontoen ved 

udtræden og efterfølgende indtræden. 

 

Hvis indskudskontoen ved opgørelsen er negativ, kan denne nulstilles efter VSL § 3, stk. 5. Dette 

kræver, at det dokumenteres, at alle gældsposter som er relateret til virksomheden, medtages, samt 

at den al medtagen gæld er erhvervsmæssig. 

Nulstilling af indskudskontoen kan blandt andet være aktuelt, hvis den erhvervsdrivende har drevet 

virksomhed i flere år før indtræden i virksomhedsordningen.  Hvis der er optaget gæld til 

finansiering af driftsmidler og disse efterfølgende er saldoafskrevet med 25 %, kan der opstå en 

situation, hvor indskudskontoen vil være negativ. 
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At indskudskontoen er negativ kan også være et udtryk for, at privat gæld er medtaget i ordningen 

og i dette tilfælde kan indskudskontoen ikke nulstilles og der skal i stedet ske beregning af 

rentekorrektion jf. afsnit 10.2 nedenfor.17 

10.2 Rentekorrektion 

10.2.1 Rentekorrektionens betydning 

Beregning af rentekorrektion er en konsekvens af en negativ indskudskonto jf. ovenfor. Når 

indskudskontoen er negativ, anses det som et lån, som den erhvervsdrivende har optaget i 

virksomheden da der er hævet mere end overskuddet og det indskudte beløb. Rentekorrektionens 

formål er også, at udligne fordelen ved medtagning af privat gæld i virksomhedsordningen. På den 

måde undgås situationer, hvor erhvervsdrivende opnår en højere fradragsværdi for sine private 

renteudgifter. Reglerne om rentekorrektion findes i VSL § 11. 

 

Ved overførslen af rentekorrektion, bliver beløbet flyttet fra kapitalindkomsten til den personlige 

indkomst og dermed vil det i skatteberegningen være stort set uden indflydelse, hvis de private 

renteudgifter er fratrukket i virksomhedens indkomst. Denne selvkontrollerende effekt virker 

imidlertid kun, såfremt at satsen for rentekorrektion er lig med eller højere end rentesatsen på den 

private gæld. Dette vil senere blive uddybet.18 

10.2.2 Beregning af rentekorrektion 

Der skal ske rentekorrektion, når saldoen på indskudskontoen er negativ ved indkomstårets 

begyndelse, på tidspunktet for indtræden i virksomhedsordningen eller ved indkomstårets udløb. 

Rentekorrektionen beregnes ved at gange rentekorrektionssatsen med den talmæssigt største 

negative saldo på indskudskontoen jf. VSL § 9 a. 

Rentekorrektionssatsen fastsættes årligt og har indtil den nye lov været lig kapitalafkastsatsen, men 

er med de nye regler ændret til at være 3 % point højere fra og med 2015. 

Rentekorrektionen kan dog højst udgøre det mindste af de beløb, der kan beregnes ved at gange 

rentekorrektionssatsen med det talmæssigt største negative kapitalafkastgrundlag ved indkomstårets 

begyndelse/tidspunktet for indtræden i virksomhedsordningen eller ved indkomstårets udløb. Er 

kapitalafkastgrundlaget primo og ultimo større end 0 bliver rentekorrektionen derfor 0 kr. på trods 

af en negativ indskudskonto. 
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18 Juridisk Vejledning C.C.5.2.11. 
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Nedenfor ses et eksempel på beregningen af rentekorrektion. Beløbet markeret med * er det mest 

negative kapitalafkastgrundlag eller indskudskonto. Heraf beregnes rentekorrektionen af den 

mindste af disse 2 saldi. 

Rentekorrektionen kan ikke overstige virksomhedens samlede nettofinansieringsudgifter. 

 

  A B C D 

Indskudskonto primo -100.000 kr. -100.000 kr. *-100.000 kr. *-100.000 kr. 

Indskudskonto ultimo *- 150.000 kr. *-150.000 kr. -80.000 kr. +100.000 kr. 

Kapitalafkastgrundlag primo -200.000 kr. *-70.000 kr. -70.000 kr. *-70.000 kr. 

Kapitalafkastgrundlag ultimo *-230.000 kr. -50.000 kr. *-150.000 kr. +40.000 kr. 

Rentekorrektion beregnes af -150.000 kr. -70.000 kr. -100.000 kr. -70.000 kr. 

Beregnet rentekorrektion 6.000 kr. 2.800 kr. 4.000 kr. 2.800 kr. 

Nettofinansieringsudgifter 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 

Faktisk rentekorrektion 3.000 kr. 2.800 kr. 3.000 kr. 2.800 kr. 

Skema fra Juridisk Vejledning C.C.5.2.11. 

Der skal endvidere beregnes rentekorrektion såfremt der i det samme indkomstår er både indskudt 

og hævet på indskudskontoen. Bestemmelsen værner mod spekulation hvor den erhvervsdrivende 

hæver penge ud i starten af året for at tilbageføre disse i slutningen af indkomståret. Dette medfører, 

at den erhvervsdrivende kan lade renteindtægter beskattes som kapitalindkomst udenom 

virksomheden. På baggrund heraf skal der beregnes rentekorrektion jf. VSL § 11, stk. 3. 

Grundlaget for beregning af rentekorrektionen her er summen af de værdier, der er overført til den 

erhvervsdrivende. Beløbe kan dog ikke overstige rentekorrektionssatsen ganget med indskuddet.19 
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10.3 Mellemregningskonto 
Den erhvervsdrivende kan vælge at bruge en mellemregningskonto ved overførsel af kontanter fra 

privatøkonomien til virksomheden. Overførsler på mellemregningskontoen anses ikke som en 

overførsel på indskudskontoen. Indeståendet kan derfor skattefrit overføres til den erhvervsdrivende 

udenom hæverækkefølgen. 

 

Det er en betingelse for at bruge virksomhedsordningen at privatøkonomien og 

virksomhedsøkonomien er adskilt. Dette er opfyldt, når der er oprettet en mellemregningskonto. 

Mellemregningskontoen er uforrentet jf. VSL § 4 a, stk. 1 og indeståendet fragår ved opgørelsen af 

virksomhedens kapitalafkastgrundlag. 

Der kan kun indskydes kontante beløb på kontoen. Overførsler i form af privat brug af 

virksomhedens bil, telefon eller internetforbindelse og lignende kan godt bogføres på 

mellemregningskontoen ultimo året. Ligeledes kan omkostninger, som den erhvervsdrivende har 

udlagt for virksomheden, tilbageføres over mellemregningskontoen. 

Til slut kan også beløb til medarbejde ægtefælle overføres via mellemregningskontoen. 

 

Saldoen på mellemregningen må ikke blive negativ. I så fald, skal der straks ske udligning med en 

hævning efter hæverækkefølgen og dermed er der ikke mulighed for at optage private lån.20 

10.4 Hæverækkefølgen 

10.4.1 Hæverækkefølgen 

Under afsnit 10.1 om indskudskontoen blev det nævnt, at hævning på indskudskontoen først kunne 

ske, når øvrige beløb var hævet jf. hæverækkefølgen. Indskudskontoen ligger dermed sidst i 

hæverækkefølgen. Hæverækkefølgen bestemmer i hvilken rækkefølge overførsler af kontante beløb 

samt værdier til den erhvervsdrivendes privatøkonomi anses for foretaget. Reglerne herom findes i 

VSL § 5. Hæverækkefølgen er lavet for at sikre en korrekt og prioriteret overførsel af kontanter og 

værdier, da overskuddet i virksomhedsordningen beskattes forskelligt. Uden en hæverækkefølge 

ville overblik og struktur tabes og det ville samtidig være muligt at spekulere i at hæve skattefrit på 

indskudskontoen inden der hæves af øvrige midler mv. 
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10.4.2 Den almindelige hæverækkefølge 

Jf. hæverækkefølgen i VSL § 5, stk. 1 skal overførslerne prioriteres på følgende måde: 

1. Hensatte beløb 

a. Kapitalafkast efter VSL § 7. 

b. Beløb hensat til senere hævning jf. VSL 10, stk. 1 

2. Årets overskud 

a. Kapitalafkast for pågældende indkomstår efter VSL § 7 

b. Resterende overskud efter VSL § 10 for pågældende indkomstår. 

3. Opsparet overskud 

4. Indestående på indskudskontoen 

 

De anførte poster under punkt 1 er beløb, som allerede er beskattet ved hensættelsen og disse beløb 

kan således hæves skattefrit.  

Ved hævning af årets overskud skal der ske opdeling af denne i hhv. kapitalindkomst og personlig 

indkomst. 

Når der sker hævning af opsparet overskud, godskrives den foreløbige virksomhedsskat, som er 

betalt og den endelige skat beregnes og opkræves. Skattebetalingen udgør således kun forskellen 

mellem den aktuelle selskabsskat og den marginale skatteprocent. 

Hævninger på indskudskontoen kan som nævnt, gøres skattefrit. Hvis hævningerne overskrider 

indeståendet, bliver indskudskontoen negativ og der skal ske beregning af rentekorrektion jf. afsnit 

10.2.21 
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10.4.3 Den udvidede hæverækkefølge 

Beløb i form af udlæg for driftsomkostninger samt beløb overført til den medarbejdende ægtefælle, 

der efter reglerne i VSL § 4 a, stk. 4 og 5 kunne føres over en mellemregningskonto, men som ikke 

er ført over denne, overføre forud for hæverækkefølgen. Disse overførsler er ikke medtaget i den 

almindelige hæverækkefølge, men indgår derimod i den udvidede. Den udvidede hæverækkefølge 

inkluderer samtlige overførsler til den erhvervsdrivendes privatøkonomi og er som nedenstående. 

Gengangere fra den normale hæverækkefølge er medtaget men ikke forklaret. 

 

1. Refusion af driftsomkostninger, den erhvervsdrivende har lagt ud for virksomheden 

2. Beløb overført til beskatning hos medarbejdende ægtefælle 

3. Beløb der overføres til betaling af virksomhedsskatten 

4. Hensatte beløb jf. punkt 1 i den normale hæverækkefølge 

5. Årets overskud jf. punkt 2 i den normale hæverækkefølge 

6. Opsparet overskud jf. punkt 3 i den normale hæverækkefølge 

7. Indestående på indskudskontoen jf. punkt 4 i den normale hæverækkefølge 

8. Beløb ud over indestående på indskudskontoen22 

10.4.4 Typer af overførsler 

Der er 3 forskellige typer af overførsler, som skal fordeles ved hjælp af hæverækkefølgen. Dette 

skyldes, at ikke alle overførsler konteres løbende som f.eks. ved overførsler fra virksomhedens 

bankkonto til privatøkonomien. 

 

Den første type overførsler er de faktiske overførsler, det vil sige beløb, som den erhvervsdrivende 

overfører fra virksomheden og som registreres i bogføringen. Det er med andre ord, hvad der hæves 

i virksomhedens bank og kasse og overføres til privatøkonomien. 

 

Den anden form for overførsel er beløb, som anses for hævet ud af virksomheden. ’Anses’ skal 

forstås således, at der bogføringsmæssigt konteres en overførsel, men at der ikke sker en reel 

overførsel af beløbet. Dette er f.eks. private andele ved brug af virksomhedens materie og/eller 

privat brug af virksomhedens varer, der ikke løbende afregnes. Beløbene indtægtsføres i 

virksomhedens regnskab og opføres som en hævning. 
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Det kan ske, at virksomheden afholder udgifter, som reelt hører privatøkonomien til. Dette kan 

f.eks. være private skatter og disse beløb anses også som hævet. 

 

Den sidste type er beløb, som hensættes til senere hævning. Hensættelse til senere hævning er, som 

nævnt tidligere, beløb der beskattes fuldt ud i ét indkomstår og hensættes til senere i hævning i et 

senere indkomstår. Hensættelsen kan også overføres til indskudskontoen for at udligne en eventuel 

negativ saldo. Beløbet vil således blive betragtet som et indskud efter VSL § 3.23
 

10.5 Kapitalafkastgrundlag, kapitalafkast og beregning 

10.5.1 Kapitalafkast 

Kapitalafkastet er afkast af den erhvervsdrivendes investering i egen virksomhed. I stedet for at 

drive virksomhed kunne den erhvervsdrivende vælge at investere pengene f.eks. obligationer og få 

et afkast derfra. Såfremt al overskud i virksomheden blev beskattet som personlig indkomst, ville 

dette betyde, at investering i egen virksomhed ville blive beskattet hårdere end passiv investering i 

for eksempel obligationer. Reglerne om kapitalafkast reducerer dermed forskellen mellem 

investering i egen virksomhed og alternative investeringer. 

 

Efter VSL § 7, stk. 1 beregnes kapitalafkastet på baggrund af kapitalafkastgrundlaget primo året (se 

nedenfor) ganget med kapitalafkastsatsen. 

Kapitalafkastsatsen udregnes med udgangspunkt i VSL § 9 og udgør en gennemsnitlig effektiv 

rente på fastforrentede kroneobligationer, på 1. halvår af året hos Københavns Fondsbørs. Satsen 

udgjorde for 2014 2 %. 

 

Det beregnede kapitalafkast kan ikke være negativt. Endvidere kan kapitalafkastet højst udgøre 

virksomhedens overskud efter fradrag af et eventuelt beløb overført til medarbejdende ægtefælle. 

 

Kapitalafkastet fragår den personlige indkomst og tilgår kapitalindkomsten.24 
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24 Juridisk Vejledning C.C.5.2.9.1 og C.C.5.2.9.2 
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10.5.2 Kapitalafkastgrundlaget25 

Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget er beskrevet i VSL § 8. Kapitalafkastgrundlaget opgøres som 

virksomhedens aktiver minus gæld. Regnskabsmæssigt vil dette svare til egenkapitalen. Der skal 

dog foretages korrektion af bestemte poster, hvorfor den regnskabsmæssige egenkapital ikke direkte 

kan anvendes som kapitalafkastgrundlag. 

 

Disse poster skal, udover gælden, fradrages i kapitalafkastgrundlaget: 

 

• Hensat til senere hævning jf. VSL § 4 (tvangshævet kapitalafkast) 

• Hensat til senere hævning jf. VSL § 10, stk. 1. 

• Indestående på eventuel mellemregningskonto jf. VSL § 4 a. 

• Beløb overført fra virksomheden til privatøkonomien primo året. 

 

Værdiansættelsen af aktiver og passiver, som indgår i kapitalafkastgrundlaget, sker i 

overensstemmelse med reglerne for værdiansættelse af aktiver og passiver på indskudskontoen. Der 

er dog en enkelt undtagelse vedrørende ejendomme anskaffet før 1987. Her kan den 

erhvervsdrivende vælge at lade ejendomsvurderingen pr. 1. januar 1986 ligge til grund for 

værdiansættelsen. Hertil tillægges eventuelle ikke-medregnede summer for ombygninger og 

forbedringer af ejendommen. 

10.5.3 Kapitalafkast vedrørende finansielle aktiver26 

Jf. VSL § 4 skal kapitalafkast fra finansielle aktiver altid hæves. Såfremt der ikke er sket fysisk 

hævning til privatøkonomien, anses denne del af kapitalafkastet som overført til virksomhedens 

indskudskonto. Fordringer, som den erhvervsdrivende har modtaget i forbindelse med salg af varer 

og tjenesteydelser indgår ikke under finansielle aktiver. 

Reglen er indført for at undgå, at den erhvervsdrivende indskyder en masse finansielle aktiver og 

slippe med at betale den foreløbige virksomhedsskat. 
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10.5.4 Selvregulerende effekter 

Som det tidligere er nævnt, er der i virksomhedsordningen fuld fradrag for renter i den personlige 

indkomst. Dette gør, at det er oplagt for den selvstændige erhvervsdrivende, at medtage privat gæld 

i virksomhedsordningen. Vælger den erhvervsdrivende dette, mindskes kapitalafkastgrundlaget og 

det beregnede kapitalafkast vil derfor være mindre. Såfremt den private gæld gør, at 

kapitalafkastgrundlaget bliver negativt, vil det beregnede kapitalafkast være 0 kr. og 

reguleringseffekten vil blive overtaget af rentekorrektionen. 

 

Denne regulering kaldes den selvkontrollerende effekt, da de private renter automatisk vil blive 

korrigeret ved rentekorrektion eller i kapitalafkastet. 

Hvis renteprocenten på den private gæld er lig med kapitalafkastsatsen, giver det ingen effekt at 

medtage gælden i virksomhedsordningen, da den personlige indkomst og kapitalindkomsten vil 

være den samme, uanset om gælden medtages eller ej. 

Hvis renten på den private gæld er højere end kapitalafkastsatsen, vil den selvstændige 

erhvervsdrivende opnå en skattebesparelse og det vil dermed være en fordel at medtage den private 

gæld i virksomhedsordningen. 

Hvis renten på den private gæld er lavere end kapitalafkastsatsen, kan det ikke betale sig for den 

erhvervsdrivende at medtage privat gæld. 

 

Der er med lov nr. 992 af 16. september 2014 gjort forskel på rentekorrektionssatsen og 

kapitalafkastsatsen, som hidtil har været ens. Hvis indskudskontoen bliver negativ som følge af, at 

den selvstændige erhvervsdrivende medtager sin private gæld, vil rentekorrektionen heraf eliminere 

fordelen. 

10.5.5 Kapitalafkast som personlig indkomst 

Det har tidligere været muligt at henføre et beløb fra kapitalindkomst til personlig indkomst, 

såfremt en indbetaling til en kapitalpension ikke kunne rummes i den personlige indkomst. Ved lov 

nr. 922 af 18. september 2012 blev fradragsretten for indskud på en kapitalpension afskaffet med 

virkning fra og med indkomståret 2013. 

 

Reguleringen er derfor suspenderet.27 
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10.6 Indkomstopgørelsen samt håndtering af underskud og overskud 

10.6.1 Indkomstopgørelsen  

Vejledning til opgørelse af virksomhedens indkomst fremgår af VSL § 6. Med undtagelse af 

reglerne i VSL § 6, stk. 2 og 3, skal indkomsten opgøres efter samme regler, som gør sig gældende i 

skattelovgivningen. 

 

Alle virksomhedens indtægter medtages og afholdte udgifter fradrages som normalt. I 

virksomheden skelnes der ikke mellem typer af indkomster, herunder personlig og kapitalindkomst. 

Til gengæld skal man være opmærksom på, om indtægten er optjent i virksomheden og derfor kan 

indgå. 

Sygedagpenge samt andre former for dagpenge og ydelser, kan ikke medtages som indtægt i 

virksomhedsordningen. 

Relevant lovgivning i forhold til opgørelsen af virksomhedens indkomst er særligt Statsskattelovens 

§§ 4-6 samt Afskrivningsloven og Ligningsloven. 

 

Som undtagelse til hovedreglen om opgørelse af indkomsten efter gældend skattelovgivning, findes 

VSL § 6 stk. 2. Denne bestemmelse fastslår, at afholdelse af renteudgifter eller modtagelse af 

renteindtægter, skal periodiseres. Kun renteindtægter og renteudgifter vedrørende virksomhedens 

aktuelle indkomstår kan indgå. Forudbetalte og/eller modtagne renter skal periodiseres. Den 

erhvervsdrivendes personlige renteindkomst er ikke underlagt reglerne om periodisering. 

 

En anden undtagelse fremgår af VSL § 6 stk. 3. Bestemmelsen indeholder regler for overførsler af 

leasede biler fra virksomheden til den erhvervsdrivende. Leasingbiler skal anses for solgt, når 

bilerne blive overført fra virksomheden til privatøkonomien. 

Ved overførslen af leasede biler, skal der ske beskatning, hvis de betalte leasingydelser overstiger 

den værdiforringelse, som bilen har været udsat for, mens den har indgået i virksomhedsordningen. 

Det betyder, at fortjeneste beskattes og tab fratrækkes. 

Formålet med reglen er at imødegå en situation, hvor den erhvervsdrivende leaser en bil i december 

med en høj førstegangsydelse og lader bilen indgå i virksomhedsordningen. Efter årsskiftet tages 
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bilen ud af ordningen og dermed er der opnået fradrag for førstegangsydelsen i virksomheden, selv 

om en del af ydelsen vedrører tiden efter, at bilen er taget ud af virksomhedsordningen.28 

 

Udover ovennævnte 2 undtagelser, gælder der ingen særlige regler for opgørelse af virksomhedens 

indkomst i virksomhedsordningen. 

Overskudsdisponeringen udarbejdes med hjælp fra følgende kassediagram på næste side (tallene er 

opdigtet): 

 

 
  

                                                 
28 Juridisk Vejledning C.C.5.2.2.9.6 

Skattepligtig indkomst
(330.000 kr.)

Resterende overskud
(330.000 kr. - 8.400 

kr.)

Hævninger
(220.000 kr.)

Opsparing af overskud
(321.600 kr. - 220.000 

kr.)

Opsparet overskud
(76.708 kr.)

Virksomhedsskat 24,5 %
(24.892 kr.)

Kapitalafkast
(8.400 kr.)
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10.6.2 Overskud 

Overførsel af den opgjorte virksomhedsindkomst til den erhvervsdrivende sker i forskellige dele. 

Disse dele påvirker den erhvervsdrivendes indkomstopgørelse forskelligt, hvilket ses af 

nedenstående: 

 

Personlig indkomst 

+ overført virksomhedsoverskud 

- beregnet kapitalafkast 

- opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 

 

Kapitalindkomst 

+ beregnet kapitalafkast 

 

Virksomhedsindkomst 

Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 

 

Figuren tydeliggør, hvilke dele virksomhedens overskud opdeles i. Opdelingen sker med baggrund i 

VSL § 10. VSL § 10, stk. 1 angiver, at overskud efter fradrag af kapitalafkast, beskattes som 

personlig indkomst, når overførsel til den erhvervsdrivende finder sted. 

Kapitalafkastet fragår den personlige indkomst og tilgår kapitalindkomsten, som nævnt i afsnit 

10.5.1 om kapitalafkast. Overførsel af den resterende del af overskuddet kan ske i indkomståret 

eller senest ved udløbet af fristen for selvangivelsen. 

 

Overskud som ikke hæves ud af virksomheden beskattes med en foreløbig skat, svarende til 

selskabsskatten jf. VSL § 10, stk. 2. Herved er der mulighed for at konsolidere virksomheden til 

brug for investeringer, ved at lade pengene blive i virksomheden. Dette giver også en mulighed for 

at udjævne indkomsten mellem gode og mindre gode år. 

 

Beløb, som opspares i virksomheden, tilgår kontoen for opsparet overskud og her vil beløbet stå til 

den erhvervsdrivende hæver det til privatøkonomien eller ophører med virksomhedsordningen, hvor 

hele beløbet vil komme til beskatning. 
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Betalingen af virksomhedsskatten sker sammen med den erhvervsdrivendes samlede skattebetaling. 

 

Der beregnes kun AM-bidrag af det beløb, som overføres til den erhvervsdrivende. Der beregnes 

ikke AM-bidrag af opsparet overskud. 

Hvis kapitalafkastet vælges opsparet, bliver det tillagt den personlige indkomst ved hævning og 

indgår således i AM-bidragsgrundlaget. 

 

Selskabsskatten er igennem årene blevet ændret fra 50 % i 1987 til 24,5 % i 2014 og 22 % i 2016.29  

I denne forbindelse, er man nødsaget til at holde de enkelte opsparede overskud adskilt, da disse vil 

være opsparet med forskellige skatteprocenter. Dette er nødvendigt, da der ved hævning sker en 

godskrivning af den allerede betalte virksomhedsskat. Det tidligste opsparede overskud skal hæves 

først jf. VSL § 10, stk. 5. Dette princip gælder også, når der sker modregning af underskud i 

opsparet overskud jf. 10.6.2 nedenfor.30 

Som afslutning på ovenstående afsnit, kan det af nedenstående skema ses, hvordan virksomhedens 

overskud opdeles: 

 

Virksomhedens samlede overskud 

Opsparet overskud Hævet overskud 

Virksomhedsskat (23,5 %) Kapitalafkast 

(kapitalindkomst) 

Resterende overskud 

(personlig indkomst) 

Figur: Henrik Dam m.fl.: Skatteret – almen del, 9. udgave, side 527. 

10.6.2 Underskud 

Såfremt der opgøres et underskud, fastlægger virksomhedsordningens regler, i hvilken rækkefølge 

der skal ske modregning. 

Underskud skal modregnes i denne rækkefølge: 

 

1. Opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat 

2. Positiv nettokapitalindkomst 

3. Anden personlig indkomst udenfor virksomhedsordningen 

4. I senere indkomstår efter reglerne i PSL § 13. 

                                                 
29 Juridisk Vejledning C.C.5.2.10 
30 Juridisk Vejledning C.C.5.2.10 
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Indkomstårets underskud skal først bruges til modregning i opsparet overskud jf. VSL § 13, stk. 1. 

modregningen sker ved, at opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat medregnes ved 

opgørelsen af virksomhedsindkomsten. Det samlede beløb skal modsvare indkomstårets underskud. 

 

Hvis den erhvervsdrivende har hævet af indeståendet på konto for opsparet overskud, udover årets 

underskud, skal det yderligere beløb med tillæg af virksomhedsskat medregnes til den personlige 

indkomst. 

 

Såfremt der stadig resterer underskud efter modregning i konto for opsparet overskud, finder VSL § 

13, stk. 2 anvendelse. Efter denne bestemmelse, skal resterende underskud dækkes i positiv 

nettokapitalindkomst. Såfremt den erhvervsdrivende er gift, skal underskuddet dækkes i 

ægtefællernes samlede positive nettokapitalindkomst. 

 

Hvis der resterer yderligere underskud, skal der jf. VSL § 13, stk. 3 ske modregning i den 

personlige indkomst. Modregning skal ske, selv om den erhvervsdrivendes personlige indkomst 

bliver negativ. Bliver den personlige indkomst negativ, vil reglerne i PSL § 13 klarlægge, hvorledes 

den negative personlige indkomst skal fremføres samt hvordan der eventuelt skal ske modregning i 

en eventuel ægtefælles personlige indkomst.31 

 

Ovenstående var en gennemgang af regler og elementer i virksomhedsordningen, som de så ud 

indtil vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014. I det næste kapitel, vil jeg beskrive 

ændringerne til loven. 

  

                                                 
31 Juridisk Vejledning C.C.5.2.12 
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11.0 Lov nr. 992 af 16. september 2014 

11.1 Formålet med lovændringen 
Som tidligere nævnt, var det oprindelige formål med indførslen af virksomhedsskatteloven, at sikre 

fradrag for de erhvervsmæssige renteudgifter og at give mulighed for opsparing i virksomheder 

drevet i personligt regi, som vi kender det fra drift af et kapitalselskab. Virksomhedsskattelovens 

regler indtil nu, har dog skabt mulighed for at udnytte virksomhedsordningen regler i strid mod den 

oprindelige hensigt. 

Hovedformålet med lov nr. 992 af 16. september 2014 er således, at fjerne muligheden for utilsigtet 

anvendelse af virksomhedsordningen. 

11.2 Lovændringens indhold 
De overordnede elementer, som ændres ved indførslen af loven, og som vil blive nærmere 

gennemgået i det efterfølgende afsnit er: 

• Muligheden for opsparing af overskud i virksomhedsordningen fjernes såfremt 

indskudskontoen er negativ. 

• Sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen for gæld udenfor 

virksomhedsordningen sidestilles med en hævning. 

• Ændret rentekorrektionssats 

11.2.1 Forbud mod opsparing ved negativ indskudskonto 

Regeringens formål med at forbyde opsparing ved en negativ indskudskonto er at sikre, at der ikke 

er incitament til at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen og dermed afdrage på gælden med 

lavt beskattede midler. 

Som det tidligere er nævnt, har det indtil nu været muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at 

indskyde sin private gæld i virksomhedsordningen mod at blive beskattet af en rentekorrektion. 

 

Det fremgår af lov nr. 992, § 3, stk. 4, at der med virkning for indkomst erhvervet fra og med den 

11. juni 2014 ikke kan spares op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ enten 

primo eller ultimo regnskabsåret. 

Hvis indskudskontoen er negativ, skal der afsættes et beløb til senere hævning, hvis dette er 

nødvendigt for, at der ikke sker opsparing. Undlades det, at hensætte beløb til senere hævning, vil et 

beløb svarende til den ikke foretagne hensættelse blive anset for hævet og beløbet vil samtidig blive 



11.0 Lov nr. 992 af 16. september 2014  
 

Side 38 af 80 
 

hævet fra indskudskontoen med den virkning, at indskudskontoen bliver mere negativ, og at der 

fortsat ikke kan opspares i virksomheden. 

 

For indkomståret 2014 kan indkomst erhvervet i perioden 1. januar 2014 til og med 10. juni 2014 

spares op efter hidtidige regler. Indkomst erhvervet fra og med 11. juni 2014 kan ikke opspares, 

hvis VSL § 11, stk. 4 finder anvendelse. 

Hvis man ønsker at opdele indkomståret 2014 skal der indgives 2 indkomstopgørelser. Udgifter i 

perioden, som ikke kan henføres til et bestemt tidspunkt, fordeles forholdsmæssigt på perioderne. 

Den erhvervsdrivende kan dog også vælge at fordele virksomhedens skattepligtige indkomst 

forholdsmæssigt på de 2 perioder.32 

 

Regeringen ønsker at fjerne incitament til at indskyde privat gæld. En negativ indskudskonto kan 

dog opstå som følge af andre situationer, hvorfor den manglende mulighed for opsparing rammer 

bredere end tilsigtet. 

Indskudskontoen kan ligeledes blive negativ, såfremt hævningerne i årenes løb, overstiger 

virksomhedens overskud. Når den erhvervsdrivende hæver mere end årets resultat (og eventuelt 

opsparet overskud eller hensat til senere hævning), sammenlignes dette med at den 

erhvervsdrivende har optaget et privat lån i virksomheden. Situationen kan dog sidestilles med 

ulovlige aktionærlån i selskaber. 

Hvis den erhvervsdrivende indskyder et privat aktiv, som er finansieret ved en låneoptagelse, kan 

indskudskontoen også blive negativ. Dette skyldes, at driftsmidler skal indgå på indskudskontoen til 

handelsværdien jf. tidligere beskrevet og denne vil oftest være lavere end restgælden, idet 

restgælden som regel afdrages langsommere end aktivet reelt taber værdi. 

 

Til slut kan indskudskontoen blive negativ hvis der foretages salg af én eller flere virksomheder i 

virksomhedsordningen jf. reglerne i VSL § 15 a, hvor nettovederlaget ved salget kan overføres fra 

indskudskontoen til mellemregningskontoen samt ved delomdannelse efter VSL § 16 a, hvor 

vederlaget anses for overført fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien, da aktier og anparter 

ikke kan indgå i virksomhedsordningen. 

I begge ovenstående situationer, har den erhvervsdrivende reelt optaget et lån eller overført aktiver 

ud af virksomhedsordningen, som ikke er beskattet. 

                                                 
32 Juridisk Vejledning C.C.5.2.10 
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Ekstraordinære reguleringer af indskudskontoen 

Ved lov nr. 992 af 16. september 2014 er der indført hjemmel til ekstraordinære reguleringer af 

indskudskontoen. Det fremgår af § 3, stk. 8, at den skattepligtige kan omgøre valget af de 

selvangivne oplysninger for 2013 vedrørende indskud og beløb der er ført på en eventuel 

mellemregningskonto. Den skattepligtige kan kun omgøre valget, hvis de indskudskontoen er 

negativ eller de har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. 

Muligheden for omgørelse finder ikke anvendelse, såfremt indskudskontoen er negativ med mindre 

end 500.000 kr., da disse omfattes af overgangsreglen i § 3, stk. 6. 

Beløb, der er hensat til senere hævning, kan således indskydes på indskudskontoen efter 

bestemmelsen, hvis det hensatte beløb kunne være overført til indskudskontoen med virkning for 

indtjeningsåret. 

Omgørelse af valget af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013 kunne meddeles SKAT til 

og med den 31. marts 2015. 

 

Det fremgår derudover af § 10, at den erhvervsdrivende har mulighed for ekstraordinære nulstilling 

af indskudskontoen på tidspunktet hvor virksomhedsordningen første gang anvendes. Ved 

ekstraordinær nulstilling skal betingelserne i VSL § 3, stk. 5 om dokumentation for, at gælden er 

erhvervsmæssig, være opfyldt. Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær nulstilling af 

indskudskontoen skulle ligeledes være SKAT i hænde senest 31. marts 2015. 

Opnås tilladelse til nulstilling har dette virkning fra begyndelsen af indkomståret 2014.33 

Overgangsregler 

Der gælder særlige overgangsregler for forbuddet mod opsparing af indkomst erhvervet fra og med 

den 11. juni 2014. 

Det fremgår af lov nr. 992 § 3, stk. 6, at der alligevel kan opspares, såfremt den numeriske værdi af 

en negativ saldo på indskudskontoen enten primo eller ultimo begge med tillæg af en eventuel 

sikkerhedsstillelse pr. 11. juni 2014 ikke overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr. Ved primo 

forstås 1. januar 2014. 

Opgørelse af bagatelgrænsen skal alene ske for indkomståret 2014 (eller 2015 såfremt der startes et 

nyt indkomstår den 11. juni 2014). Bagatelgrænsen er ikke et udtryk for en generel grænse, men en 

overgangsregel. 

                                                 
33 Juridisk Vejledning C.C.5.2.5.5 
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Forbuddet mod opsparing i tilfælde af negativ indskudskonto – uanset ovennævnte bagatelgrænse – 

finder alligevel anvendelse fra og med det indkomstår, hvor saldoen på indskudskontoen bliver 

negativ eller den negative saldo forøges. 

11.2.2 Sikkerhedsstillelse for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen 

Sikkerhedsstillelser foretaget fra og med 11. juni 2014 

Nedenstående regler gælder for sikkerhedsstillelser der foretages fra og med 11. juni 2014. 

Sikkerhedsstillelse foretaget før nævnte dato er omfattet af særlige regler og beskrevet nedenfor i 

afsnit 11.2.2. 

Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen, anses 

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

skattepligtige. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed jf. VSL § 10, 

stk. 6. Med sikkerhedsstillelsens størrelse menes aktivernes handelsværdi den 10. juni 2014. Det 

overførte beløb anses for overført på samme måde som øvrige beløb, der anses som overført. 

 

Sikkerhedsstillelse som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Der ses ved opgørelsen af bagatelgrænsen i 2014 og herefter, bort fra en sikkerhedsstillelse, hvis 

den er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition jf. VSL § 10, stk. 7. 

For at der kan være tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal sikkerhedsstillelse 

tjene et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed. 

Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på, om det er den løbende samhandel mellem 

virksomheden og låntager, som skaber behovet for sikkerhedsstillelse. 

Ud fra den konkrete situation, kan det godt tjene et forretningsmæssigt formål, at virksomheden 

stiller aktiver til sikkerhed for tredjemands gæld. 

 

Sikkerhedsstillelse for gæld i blandede ejendomme 

Der ses ved opgørelse af bagatelgrænsen tillige bort fra en sikkerhedsstillelse for gæld med pant i 

den private ejendom hvoraf en del er holdt uden for virksomheden efter reglerne om blandede 

ejendomme. 

Den erhvervsdrivende kan således stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat 

gæld svarende til værdien af den del af den blandede ejendom, der tjener til bolig for den 

erhvervsdrivende. Den private gæld, må ikke overstiger værdien af den private del af ejendommen. 
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For eksempel: 

Hele ejendommen er vurderet til 4 mio. kr. (landbrug) – stuehuset er vurderet til 1 mio. kr. 

Hele ejendommen kan stilles til sikkerhed for privat gæld i stuehuset. 

Hvis gælden udgør 1,5 mio. og stuehuset har en værdi på 1 mio. er der overført en 

sikkerhedsstillelse på 0,5 mio. til den erhvervsdrivende.34 

 

Vurderingen af ejendommen foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant. 

 

Afløsning af sikkerhedsstillelse for sikkerhedsstillelse stillet før den 11. juni 2014 

Ovenstående regler om overførsel til den erhvervsdrivende med beskatning til følge, finder ikke 

anvendelse for en sikkerhedsstillelse, der etableres fra og med 11. juni 2014 til og med 31. 

december 2017 i det omfang, at sikkerhedsstillesen afløser en sikkerhedsstillelse, der eksisterede 

den 10. juni 2014 og beløbsmæssigt ikke overstiger denne. Den beløbsmæssige værdi opgøres den 

10. juni 2014 som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. 

Sikkerhedsstillelser stillet før den 11. juni 2014, som består den 1. januar 2018 

Der gælder særlige regler for sikkerhedsstillelser, som er foretaget til og med den 10. juni 2014 – 

altså før lov nr. 992 har virkning. 

Det fremgår af lov nr. 992 § 3, stk. 5 at såfremt aktiver i virksomhedsordningen står til sikkerhed 

for privat gæld og denne er etableret før den 11. juni 2014 og stadig består den 1. januar 2018, kan 

der ikke foretages opsparing i virksomhedsordningen med indkomst erhvervet fra den 1. januar 

2018. Tilsvarende gælder for en sikkerhedsstillelse etableret fra og med den 11. juni 2014, såfremt 

den ikke har været underlagt beskatning. 

 

Endvidere sker der efterbeskatning af et eventuelt overskud, som er beskattet foreløbigt i perioden 

fra og med 11. juni 2014 til og med 31. december 2017. Beskatningen sker med virkning fra 1. 

januar 2018. 

Når det skal vurderes, om der stadig består en sikkerhedsstillelse den 1. januar 2018, finder 

ovennævnte regler anvendelse. Det betyder, at der ses bort fra en sikkerhedsstillelse, som er et led i 

en sædvanlig forretningsmæssig position samt sikkerhedsstillelse i den private del af en blandet 

benyttet ejendom. 
                                                 
34 Eksempel fra Juridisk Vejledning C.C.5.2.10 
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Derudover gælder bagatelgrænsen på 500.000 kr. stadig, således at der ikke foretages beskatning 

hvis sikkerhedsstillelse ikke overstiger 500.000 kr. 

 

Sikkerhedsstillelse for privat kassekredit 

Selvstændige erhvervsdrivende, skal være særligt påpasselige, såfremt der er stillet sikkerhed i 

aktiver, som indgår i virksomhedsordningen for en privat kassekredit. Ved etablering af 

kassekreditten, er der endnu ikke foretaget sikkerhedsstillelse, hvorfor der først opstår en 

sikkerhedsstillelse når den erhvervsdrivende trækker på kassekreditten og gælden opstår. Da der på 

en kassekredit både er indsætninger og hævninger i løbet af året, er det således ikke årets ultimo 

saldo der anvendes ved opgørelse af sikkerhedsstillelsens størrelse, men derimod den største 

negative saldo på kassekreditten i året. 

Hvornår foreligger der en sikkerhedsstillelse? 

Lovteksten indeholder ikke definitioner af begrebet ’sikkerhedsstillelse’ og omfanget heraf, hvorfor 

det er nødvendigt at definere dette begreb, for at kunne aflede konsekvenserne for de 

erhvervsdrivende heraf. Der findes forskellige typer af sikkerhedsstillelser f.eks. 

 

• Sikkerhed i enkeltaktiver, hvor sikkerhedsstillelsen er begrænset til et enkelt aktiv f.eks. en 

bygning. 

• Flydende sikkerhedsstillelse, som er kendetegnet ved, at sikkerhedsstillelsen kan omfatte 

flere aktiver begrænset til et bestemt beløb f.eks. en kautionsforpligtelse eller 

virksomhedspant. 

 

Udgangspunktet er, at der skal være foretaget særskilt sikringsakt, f.eks. tinglysning, for at 

virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld. Det kan dog ikke 

udelukkes, at andre aftaler eller forhold i øvrigt kan inddrages i vurderingen. 

 

Ved flydende virksomhedspant kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt en forøgelse af pantet ved 

tilførsel af yderligere aktiver medrører, at sikkerhedens værdi forøges således at den 

erhvervsdrivende skal beskattes heraf. Udgangspunktet er, at der foreligger en overførsel 

medmindre at kursværdien på lånet er mindre end sikkerhedsstillelsen på tidspunktet for optagelsen. 
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En personlig kaution anses ikke alene for at være nok til, at der er foretaget sikkerhedsstillelse med 

virksomhedens aktiver for privat gæld. I andre situationer, som f.eks. et arrangement i et 

pengeinstitut, kan der efter en konkret vurdering være en klar sammenhæng mellem muligheden for 

privat kredit og indestående på virksomhedens driftskonto eller lignende. Kreditten kan være opnået 

ved at stille krydsende kautioner. I en sådan situation, vil kautionerne kunne anses for at udgøre en 

sikkerhedsstillelse. 

 

Indfris et privat lån, hvor aktiver, der indgår i virksomhedsordningen har været stillet til sikkerhed 

for privat gæld, vil et beløb svarende til gælden ikke blive godskrevet.35 

 

Sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen for privat gæld, anses ikke for en 

overførsel, hvis den selvstændige erhvervsdrivende ligeledes har stillet sikkerhed i private aktiver. 

Værdien af de private aktiver skal dog overstige den beløbsmæssige værdi af det private lån, som 

der er stillet sikkerhed for. 

Hvis den private gæld overstiger de private aktiver, kommer sikkerhedsstillelsen i de 

erhvervsmæssige aktiver i spil og et beløb svarende til forskellen mellem den del af gælden, som er 

sikret i private aktiver og den totale gæld (svarende til den del af gælden, der nu er sikret i 

erhvervsmæssige aktiver), anses for overført til den erhvervsdrivende. 

11.2.3 Rentekorrektion 

Som tidligere nævnt, skal rentekorrektion forhindre eller kompensere for, at den erhvervsdrivende 

medtager privat gæld og dermed private renter i virksomhedsordningen. 

I takt med, at kapitalafkastsatsen har været lavere end de generelle udlånsrenter, har incitamentet til 

at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen været tiltagende. 

 

Jf. § 9 a opgøres årligt en rentekorrektionssats. Ved opgørelse af satsen finder § 9, 2.-5. punkt 

anvendelse og satsen oprundes til nærmeste hele procent. 

Rentekorrektionen beregnes således stadig på baggrund af reglerne for beregning af 

kapitalafkastsatsen, men hvor der ved beregning af kapitalafkastsatsen fratrækkes 2 % point og 

nedrundes til nærmeste hele procent, beregnes rentekorrektionssatsen udelukkende på baggrund af 

Nationalbankens kassekreditrente, hvorefter der oprundes til nærmeste hele procent. 

I 2014 udgjorde kapitalafkastsatsen 2 % og rentekorrektionssatsen 5 %.36 
                                                 
35 Juridisk Vejledning C.C.5.2.10. 
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Reglerne er sådan udformet, så rentekorrektionssatsen hele tiden vil være 3 % point højere end 

kapitalafkastsatsen. 

Forhøjelse af rentekorrektionssatsen træder i kraft fra og med indkomståret 2015. For 

erhvervsdrivende med skævt indkomstår, der allerede befinder sig i indkomståret 2015 pr. 11. juni 

2014, træder reglerne i kraft fra indkomståret 2016. 

  

                                                                                                                                                                  
36 Satserne er ikke beregnet for 2015 på nuværende tidspunkt 
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12.0 Analyse 
Dette kapitel er en analyse af ændringerne i lov nr. 992 af 16. september 2014 og dermed 

afhandlingens kerne. 

Analysen vil være delt op, således at der først opstilles 3 cases med beregninger af, hvilke 

konsekvenser ændringerne til loven har for en erhvervsdrivende. 

Efterfølgende vil afhandlingen tage udgangspunkt i virksomhedsordningens formål og foretage 

analyse af, hvorvidt disse stadig opfyldes.  

Til slut vil analysen rumme anbefalinger til såvel etablerede erhvervsdrivende i 

virksomhedsordningen såvel som nystartede erhvervsdrivende, som står overfor valg af 

beskatningsform. 

12.1 Ændringer som følge af lov nr. 992 og disses konsekvenser for erhvervsdrivende 
Nedenfor vil der blive præsenteret 3 cases af egen tilvirkning. Hver case opdeles i 3 elementer: 

baggrund, konsekvenser og udfordringer. 

12.1.1 Case 1 

Baggrund 

Virksomhed 1 beskæftiger sig med udlejning af erhvervsejendomme. Den selvstændige 

erhvervsdrivende, herefter nævnt person 1, har foruden virksomheden et selskab, der beskæftiger 

sig med konsulentvirksomhed. Person 1 etablerede virksomheden i personligt regi i 1990, hvor 

aktiviteten bestod i at være konsulent. Senere kom ejendommene til og i 1995 lavede person 1 en 

skattefri delomdannelse af virksomheden, hvor aktiviteten tilknyttet konsulentvirksomheden blev 

udskilt og indlagt i et nystiftet selskab. Den personlige virksomhed har siden da kun bestået i 

udlejning af erhvervsejendomme. 

Ved omdannelsen tog banken pant i erhvervsejendommene til sikkerhed for kassekreditten i 

selskabet. Den samlede pant udgjorde 2.300.000 kr. I forbindelse med omdannelsen fik person 1 

endvidere en negativ indskudskonto, som stadig er gældende. 

Selskabet har siden stiftelsen og frem til finanskrisen leveret gode driftsresultater. Under og efter 

krisen, har selskabet haft problemer med at skabe positive resultater. Person 1 er dog overbevist om, 

at selskabet igen kommer til at tjene penge. 

Af næste side ses regnskabstal for 2014 for virksomhedsordningen: 
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Endvidere er der følgende oplysninger:  

Trækket på kassekreditten i selskabet udgjorde pr. 11. juni 2014 kr. 3.395.000. 

Person 1 har i 2014 hævet kr. 100.000  i virksomheden. 

Årets resultat i virksomheden udgjorde i 2014 kr. 300.000. 

Person 1’s løn fra selskabet 320.000 kr. 

 

  

Aktiver
Bygninger 1.400.000

Aktiver i alt 1.400.000

Egenkapital
Primo 1.300.000
Private hævninger -450.000
Årets resultat 300.000

Egenkapital i alt 1.150.000

Kassekredit 100.000
Andre gældsforplgitelser 150.000

Passiver i alt 1.400.000

Specifikationer til virksomhedsordningen

Indskudskonto, primo -1.300.000
Indskudskonto, ultimo -1.300.000

Kapitalafkastgrundlag, primo 1.140.000
Kapitalafkastgrundlag, ultimo 1.100.000

Opsparet overskud, 25 %, inkl. skat 668.000
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Konsekvenser for person 1 

Negativ indskudskonto 

Idet indskudskontoen i virksomheden, som drives i personligt regi, er negativ, medrører de nye 

regler, at der ikke kan opspares fra 11. juni 2014 og fremefter, indtil indskudskontoen som 

minimum er bragt i 0. 

 

Til trods for, at person 1 har hævet mindre end årets resultat, kommer hele resultatet til beskatning, 

da der ikke kan opspares overskud i virksomhedsordningen. Person 1 mister derfor muligheden for: 

 

1. Opsparing i virksomheden til en foreløbig skattesats på 24,5 %. 

2. Muligheden for at udjævne og optimere den personlige indkomst mistes. Lønnen fra 

selskabet på 320.000 kr. sammen med årets hævninger på 100.000 kr. udgør 420.000 kr. og 

er der med under topskattegrænsen på 449.100 kr. i 2014. Havde person 1 haft mulighed for 

at opspare overskud i virksomheden, kunne topskattegrænsen have været udnyttet. I stedet 

skal person 1 beskattes af en personlig indkomst på 320.000 kr. + 300.000 kr. minus et 

kapitalafkast på 22.800 kr. i alt 597.200 kr. og kan derfor ikke undgå at betale topskat. 

 

Som nævnt tidligere, så gælder reglerne vedrørende negativ indskudskonto først fra 11. juni 2014, 

hvorfor person 1 kan vælge at opspare en del af årets resultat. Det er muligt for person 1 at opspare 

overskud, som ikke er hævet fra perioden 1. januar 2014 til og med 10. juni 2014. Se nedenstående 

opstilling 
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Af ovenstående opstilling fremgår det, at person 1 er i stand til at nedbringe sin personlige indkomst 

med 88.000 kr., men det er ikke muligt at undgå at betale topskat i dette tilfælde. 

Fremover vil person 1 ikke have mulighed for at opspare overskud medmindre indskudskontoen 

bringes til 0 kr. eller med positiv saldo. 

 

Sikkerhedsstillelse 

Person 1 har stillet ejendommene i virksomhedsordningen til sikkerhed for selskabets kassekredit. 

Da pantsætningen sker for en gæld uden for virksomhedsordningen, er sikkerhedsstillelsen omfattet 

af lov nr. 992 af 16. september 2014. Beløbet skal pr. 10. juni 2014 fastfryses og anvendes som 

udgangspunkt for en fremtidig vurdering af sikkerhedsstillelsen. Pantsætningen udgør som nævnt 

ovenfor 2.300.000 kr. og trækket på kassekreditten udgjorde den 10. juni 2014 3.395.000 kr. Jf. 

loven, skal det mindste beløb af enten sikkerhedsstillelsen eller kursværdien af gælden anvendes. 

Som udgangspunkt giver sikkerhedsstillelsen ikke yderligere konsekvenser for Person 1, da han 

allerede har mistet muligheden for at spare om i virksomhedsordningen grundet den negative 

indskudskonto. Hvis Person 1 ved indskud på indskudskontoen inden 2017, igen får muligheden for 

at opspare i virksomhedsordningen, skal han ligeledes have fjernet sikkerhedsstillelsen, ellers falder 

opsparet overskud fra perioden 11. juni 2014 til og med 31. december 2017 til beskatning.  

Overskudsfordeling 2014
Årets overskud for 2014 300.000
Årets overskud for 1. januar til og med 10. juni 2014 (161 dage) -132.000
Hævet i perioden 1. januar til og med 10. juni 2014 (161 dage) 44.000

Overskud til beskatning, som ikke kan opspares 168.000

Personlig indkomst
Løn fra selskab 320.000
Hævet i virksomhedsordningen 44.000
Overskud, som ikke kan opspares 168.000
Kapitalafkast -22.800

Personlig indkomst i alt 509.200

Opsparet overskud, netto 99.660
Virksomhedsskat 24,5 % 32.340

Opsparet overskud, brutto 132.000
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Anbefalinger til Person 1 

Negativ indskudskonto 

Den negative indskudskonto medfører, som tidligere nævnt, at der ikke kan opspares i 

virksomhedsordningen. Der er flere muligheder for at nedbringe den negative saldo på 

indskudskontoen: 

 

1. Beløb, der er beskattet, men ikke hævet (hensat til senere hævning), kan indskydes på 

indskudskontoen. 

2. Beløb på en eventuel mellemregningskonto kan overføres til indskudskontoen. Der kan 

endvidere søges om selvangivelsesomvalg, således at beløb på en eventuel 

mellemregningskonto kan overføres til indskudskontoen tilbage i tiden. Ansøgningen skulle 

være indgivet til SKAT senest 31. marts 2015. 

3. Der kan indsendes ansøgning til SKAT om ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen. 

Ansøgningen skulle være indsendt senest 31. marts 2015 og det er en betingelse, at det kan 

dokumenteres, at den negative saldo på indskudskontoen skyldes erhvervsmæssige 

dispositioner. 

4. Person 1 kan indskyde private aktiver i virksomhedsordningen og dermed bringe 

indskudskontoen i plus. 

 

Da fristen for indsendelse af selvangivelsesomvalg og nulstilling af indskudskonto er overskredet, 

er dette ikke en mulighed for Person 1. Endvidere har Person 1 ingen beløb hensat til senere 

hævning. Den eneste mulighed for at bringe indskudskontoen i plus er således indskud af kontante 

beløb eller andre aktiver. 

 

Sikkerhedsstillelser 

Sikkerhedsstillelsen er også et problem for Person 1 og denne skal elimineres senest 31. december 

2014 for at opsparet overskud fra 11. juni 2014 og frem ikke kommer til beskatning og for at der fra 

indkomståret 2018 kan opspares i virksomhedsordningen, såfremt de øvrige betingelser herfor er 

opfyldt. Der er følgende måder, hvorpå Person 1 kan fjerne sikkerhedsstillelsen: 
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1. Person 1 kan anmode pengeinstituttet om at fjerne pantet. Alternativt kan pantet foretages i 

Person 1’s private ejendom. 

2. Person 1 kan vælge at sælge ejendommene i virksomhedsordningen og herved få et provenu, 

som kan hæves i virksomhedsordningen og anvendes til indfrielse af kassekreditten i 

selskabet. Konsekvenserne heraf er, at hævningen medfører beskatning som personlig 

indkomst og at indkomstgrundlaget i virksomhedsordningen (ejendommene) forsvinder. 

3. Der kan argumenteres for, at sikkerhedsstillelsen er en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, men med risiko for, at SKAT ikke anerkender dette. Som nævnt, skal 

sikkerhedsstillelsen tjene et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed, 

for at blive betragtet som en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Ved vurderingen 

lægges der blandt andet vægt på, om det er den løbende samhandel mellem virksomheden 

og låntager, som skaber behovet for sikkerhedsstillelse. 

 

Det virker ikke sandsynligt, at Person 1’s pengeinstitut vil ophæve pantet og det vurderes også 

usandsynligt, at SKAT vil betragte sikkerhedsstillelsen som en sædvanlig forretningsmæssig 

disposition, da selskabet og Person 1’s virksomhed i virksomhedsordningen, som udgangspunkt 

ikke har handel med hinanden. Muligheden med at sælge ejendommene, vurderes ikke lønsom, da 

Person 1 i så fald skal beskattes personligt af 2,3 mio. kr. og indtægtsgrundlaget i hans virksomhed 

forsvinder. 

Den eneste mulighed for at fjerne pantet for Person 1 er umiddelbart at rykke pantet, således at der i 

stedet gives pant i aktiver, som holdes udenfor virksomhedsordningen, f.eks. privat fast ejendom. 

 

For at få det optimale ud af virksomhedsordningen skal Person 1 således arbejde for at bringe 

saldoen på indskudskontoen til positiv samt at få rykket pantet i ejendommene i 

virksomhedsordningen, således at disse ikke længere stilles til sikkerhed for kassekreditten i 

selskabet. 
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12.1.2 Case 2 

Baggrund 

Person 2 er tømrermester på Sjælland med speciale indenfor vinduer og døre. Person 2 startede sin 

virksomhed i januar 2013 og var ved opstarten bekendt med de forskellige selskabsformer samt 

muligheden for at drive virksomhed i personligt regi i virksomhedsordningen, herunder muligheden 

for at indskyde privat gæld. Person 2 besluttede at starte virksomhed i personligt regi i 

virksomhedsordningen, da dette blev vurderet mest fleksibelt og passende i forhold til Person 2’s 

daværende situation. 

Nedenfor ses specifikationer til virksomhedsordningen ved indtræden i januar 2013. 

 

 
 

 

 

Person 2 valgte ikke at indskyde en blandet benyttet ejendom. 

For 2013 er der realiseret følgende: 

 

Aktiver
Driftsmidler 90.000

Aktiver i alt 90.000

Passiver
Indskudt privat gæld 808.000

Passiver i alt 808.000

Negativ indskudskonto ved opstart -718.000
Kapitalafkastgrundlag ved opstart -718.000
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Det fremgår af ovenstående, at Person 2 har fratrukket private renteudgifter på 24.240 kr. Lånet er 

et fastforrentet obligationslån på 3 %. Dette har medført en rentekorrektion på 2 % af den mindst 

negative, af de 2 mest negative af henholdsvis indskudskonto og kapitalafkastgrundlag primo og 

ultimo svarende til – 718.000 kr. Rentekorrektionen udgør 14.360 kr., som skal tillægges Person 2’s 

personlige indkomst og fratrækkes hans kapitalindkomst. 

Person 2 har endvidere valgt at opspare overskuddet på 70.760 kr. fratrukket den foreløbige 

virksomhedsskat på 25 % svarende til 17.690 kr. Ved at Person 2 medtager privat gæld i 

virksomhedsordningen, opnås der en besparelse på: 

 

 
 

 

Skattebesparelsen ved at indskyde den private gæld i virksomhedsordningen er i første omgang 

1.600 kr. Skatteværdien er beregnet ud fra, at der ikke betales topskat. Ellers havde skatteværdien 

udgjort 56,2 % af 24.240 kr. Der skal imidlertid også tages højde for rentekorrektionen, hvorfor 

Person 2’s reelle besparelse er 1.600 – 948 kr. svarende til 652 kr. 

Besparelsen opstår, fordi renten på det private lån (3 %) er højere end rentekorrektionssatsen (2 %). 

Realiserede beløb 2013

Aktiver, ultimo 150.000
Passiver, ultimo 808.000

Kapitalafkastgrundlag, primo -718.000
Kapitalafkastgrundlag, ultimo -658.000

Resultat før renter 95.000
Nettorentteudgifter -24.240

Resultat efter renter 70.760

Skatteværdi
Privat gæld 808.000
Renteudgifter 24.240

Skatteværdi af renter i privatøkonomi (33,6 %) 8.145
Skatteværdi af renter i virksomhedsordningen (40,2 %) 9.744

Besparelse i skat i alt 1.600
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Indkomståret 2014 

I 2014 oplevede Person 2 stærk vækst i sin virksomhed og omsætning og indtjening steg således 

markant i forhold til 2013.¨ 

Resultatet i 2014 fordeler sig således på kvartaler: 70.000 kr. i 1. kvartal, 175.000 kr. i 2. kvartal, 

220.000 kr. i 3. kvartal og 75.000 kr. i 4. kvartal i alt 540.000 kr. 

De lave resultater i 1. og 4. kvartal skyldes vinteren. 

Person 2 har i løbet af 2014 hævet 88.000 kr. pr. kvartal til privatøkonomien. De samlede private 

hævninger udgør således 352.000 kr. Ovenstående realiserede beløb giver følgende resultat og 

balanceposter pr. 31. december 2014 (se næste side). 

Indskudskontoen er fortsat negativ med 718.000 kr. 

 

 
 

                                                 
37 Skatteværdi i % er hentet fra http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2014/ 

Rentekorrektion

Forøgelse af personlig indkomst 14.360
Nedsættelse af kapitalindkomst -14.360

Skat af forøget personlig indkomst (40,2 %) 5.773
Skatteværdi af øget rentefradrag (33.6 %) -4.825

Ændring i skat som følge af rentekorrektion 948

Realiserede beløb 2014

Aktiver, ultimo 300.000
Passiver, ultimo -752.000

Kapitalafkastgrundlag, primo -658.000
Kapitalafkastgrundlag, ultimo -452.000

Resultat før renter 540.000
Nettorentteudgifter -22.560

Resultat efter renter 517.440
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Person 2 hæver 352.000 kr. til sig selv i 2014. I det lovændringen har virkning fra 11. juni 2014 og 

Person 2 har negativ indskudskontoen, har han ikke mulighed for at opspare overskud realiseret 

efter 11. juni 2014. 

 

Konsekvenser for Person 2 

Ved opgørelse af resultatet for perioden 1. januar 2014 til 11. juni 2014, kan Person 2 vælge at lave 

en specifik opdeling eller at lave en forholdsmæssig fordeling på de 2 perioder. I Person 2’s 

tilfælde, er opsparingsmuligheden størst ved den forholdsmæssige opgørelse, forudsat at 

hævningerne er jævnt fordelt over hele året. 

Overskud i perioden 1. januar 2014 til 11. juni 2014, som kan opspares, er beregnet med 161 dage 

svarende til: 

 

Resultat i perioden (517.440 x 161 dage / 365 dage) =  228.241 kr. 

Hævninger i perioden (352.000 x 161 dage / 365 dage) = 155.266 kr. 

Overskud til opsparing    72.975 kr. 

 

Den personlige indkomst for 2014 kan opgøres således: 

Resultat efter renter    517.440 kr. 

Opsparing i virksomhedsordningen   - 72.975 kr. 

Virksomhedsskat (24,5 %)    - 17.879 kr.  

Kapitalafkast     0 kr. 

Rentekorrektion    13.160 kr. 

Personlig indkomst i alt    439.746 kr. 

 

Rentekorrektionen er beregnet på baggrund af kapitalafkastgrundlaget primo 2014. 

 

Nedenfor ses skema til sammenligning af skattebesparelse ved indskydning af privat gæld i 

virksomhedsordningen. Der er foretaget sammenligning af 2014 med en rentekorrektionssats på 2 

% som reglerne foreskriver samt en sats på 5 %, som er gældende fra 2015. Derudover er 

estimerede beløb for 2015 med en rentekorrektionssats på 5 % også inddraget i sammenligningen. 
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Følgende forudsætninger for 2015 er anvendt: 

- Der er afdraget 52.000 kr. på den private gæld. 

- Grundlaget for beregning af rentekorrektion er kapitalafkastgrundlaget primo 2015 på 

452.000 kr. 

- Rentekorrektionen kan ikke være højere end de samlede nettorenteudgifter  

- Rentekorrektionssatsen for 2015 er forudsat til 5 % 

- Der er ikke anden gæld, end den private gæld 

 

 
 

Kolonne 2 viser besparelsen, såfremt at rentekorrektionssatsen for 2014 også havde været 5 %. 

Skemaet viser, at når de nye regler for rentekorrektion træder i kraft fra 1. januar 2015, elimineres 

Person 2’s skattebesparelse ved at have privat gæld i ordningen. 

I dette tilfælde og med de anførte forudsætninger ovenfor, er besparelsen et rundt 0 pga. at 

rentekorrektionen ikke kan overstige virksomhedens nettorenteudgifter. Hvis Person 2 senere 

etablerer en kassekredit i virksomheden eller på anden måde optager gæld, således at virksomedens 

nettorenteudgifter forøges, vil det blive dyrere for Person 2 at have sin gæld i 

virksomhedsordningen end udenfor, som følge af den forhøjede rentekorrektionssats på 5 %. 

Skatteværdi 2014 2014 2015

Privat gæld 752.000 752.000 700.000
Renteudgifter 22.560 22.560 21.000

Skatteværdi af renter i privatøkonomi (33,6 %) 7.580 7.580 7.056
Skatteværdi af renter i virksomhedsordningen (40,2 %) 9.069 9.069 8.442
Besparelse i skat i alt 1.489 1.489 1.386

Rentekorrektion

Forøgelse af personlig indkomst 13.160 22.560 21.000
Nedsættelse af kapitalindkomst -13.160 -22.560 -21.000

Skat af forøget personlig indkomst (40,2 %) 5.290 9.069 8.442
Skatteværdi af øget rentefradrag (33,6 %) -4.422 -7.580 -7.056

Ændring i skat som følge af rentekorrektion 869 1.489 1.386

Samlet skattebesparelse 620 0 0
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Udfordringer for Person 2 

Opsparet overskud 

Som det fremgår af ovenstående beregninger, vil Person 2 ikke have mulighed for at opspare 

overskud i virksomhedsordningen efter 11. juni 2014 som følge af den negative indskudskonto. 

Person 2 skal således overføre et beløb til indskudskontoen, så denne bliver større end eller lig med 

0 kr. Dette kan ske ved at der overflyttes midler, som er hensat til senere hævning eller indskud af 

private midler. Alternativt kan Person 2 vælge at trække den private gæld ud af 

virksomhedsordningen. 

 

Rentekorrektion 

Som det fremgår af ovenstående beregninger, vil stigningen i rentekorrektionssatsen fra 2015 i 

første omgang betyde, at det ikke længere er fordelagtigt for Person 2 at medtage den private gæld i 

virksomhedsordningen. Person 2 bør forsøge at mindske grundlaget for beregning af 

rentekorrektion, hvilket enten gøres ved at gøre saldoen på indskudskontoen og 

kapitalafkastgrundlaget mindre negativt. Som nævnt ovenfor, kan dette ske ved at trække gæld ud 

af ordningen, indskyde aktiver eller løbende generere et beløb, som er hensat til senere hævning og 

overføre dette til indskudskontoen. 

12.1.3 Case 3 

Baggrund 

Virksomhed 3 er en virksomhed, som har eksisteret i 30 år. Virksomheden har siden etableringen 

skabt indtjening og gennem årene oparbejdet en solid egenkapital. Person 3 har siden starten drevet 

virksomheden i personligt regi og indtrådte i virksomhedsordningen i slutningen af 1980’erne. 

Virksomhedsordningen blev valgt på grund af muligheden for at opspare overskud og få 

kapitalafkast og dermed spare skat i forhold til beskatning efter personskatteloven. 

Specifikationer for regnskabet og virksomhedsordningen pr. 1. januar 2014 kan ses af næste side. 
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Person 3 har i midten af 1990’erne oprettet en privat kassekredit med en trækningsret på 2.100.000 

kr., som følge af et øget behov for kapital i privatøkonomien. Til sikkerhed for kassekreditten 

krævede Person 3’s pengeinstitut sikkerhed i virksomhedens ejendom til en værdi af 2.100.000 kr. 

Der var for Person 3 ingen problemer i at oprette pantet, da ejendommen i virksomhedsordningen 

for længst var betalt ud og virksomheden havde en solid egenkapital. Banken etablerede således 

kreditten og pantet blev tinglyst. 

Primo året 2014 eksisterer kassekreditten stadig og der er på denne trukket 550.000 kr. Pantet på 

2.100.000 kr. i ejendommen består også. 

 

Konsekvenser for Person 3 

Sikkerhedsstillelse 

Sikkerhedsstillelsen for Person 3 er omfattet af lov nr. 992 af 16. september 2014. Person 3 undgår 

dog som udgangspunkt, at sikkerhedsstillelsen kommer til beskatning, idet den er omfattet af reglen 

omkring eksisterende sikkerhedsstillelser. Det laveste af kursværdien af gælden og 

sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni 2014 bruges til en fremdig vurdering af 

sikkerhedsstillelsen. Det forudsættes, at trækket på kassekreditten pr. 11. juni 2014 var 550.000 kr., 

som ovenfor og at sikkerhedsstillesen er uændret på 2.100.000 kr. Herudover har Person 3 to store 

udfordringer: 

Aktiver
Grunde og bygninger 2.100.000

Aktiver i alt 2.100.000

Passiver
Indskudt privat gæld 0

Passiver i alt 0

Egenkapital i alt 2.100.000

Indskudskonto primo 750.000
Kapitalafkastgrundlag primo 2.100.000

Privat kassekredit 550.000
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1. Opsparing af overskud 

På trods af, at Person 3’s indskudskonto er positiv, er det ikke muligt for ham at opspare 

overskud på grund af sikkerhedsstillelsen. Person 3 kan dog opspare overskud frem til 31. 

december 2017. Hvis ikke sikkerhedsstillelsen er afviklet inden denne dato, mistes 

muligheden for opsparing af overskud fra 1. januar 2018 og eventuelt opsparet overskud i 

perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017 forfalder til betaling i Person 3’s personlige 

indkomst. 

 

2. Sikkerhedsstillelsens størrelse og kursværdien af gælden er fastfrosset pr. 10. juni 2014. Det 

mindste beløb heraf – svarende til trækket på kassekreditten på 550.000 kr., er 

udgangspunktet, når sikkerhedsstillelsen skal vurderes fremadrettet. En eventuel forhøjelse 

af dette beløb efter 11. juni 2014 vil svare til en nyetableret sikkerhedsstillelse og skal 

dermed beskattes hos indehaveren. 

 

Person 3 har i august 2014 været på ferie med sin familie og har i den forbindelse øget 

trækket på kassekreditten med 50.000 kr. til 600.000 kr. Person 3 skal således beskattes af 

50.000 kr. i sin personlige indkomst. 

 

Udfordringer for Person 3 

Person 3 skal først og fremmest sørge for ikke at øge trækket på kassekreditten yderligere. 

Eventuelle forhøjelser heraf vil komme til direkte beskatning i den personlige indkomst og pengene 

skal samtidig betales tilbage til banken. Person 3 bør kontakte sin bank og finde et alternativ til den 

private kassekredit, således at denne ikke udløser yderligere beskatning. Denne løsning kræver dog, 

at banken er villig til at yde en anden form for kredit, som ikke indebærer sikkerhed i aktiver, som 

indgår i virksomhedsordningen. Person 3 kan endvidere forsøge at få sikkerhedsstillelsen i 

ejendommen fjernet – senest med udgangen af 2017 hvis han fortsat ønsker muligheden for 

opsparing i virksomhedsordningen. 

 

Det er også en mulighed, at Person 3 indskyder sin private kassekredit i virksomhedsordningen. 

Indskudskontoen var primo 2014 positiv med 800.000 kr. og et indskud af den private gæld vil 

således mindske indskudskontoen med 550.000 kr., så saldoen bliver 250.000 kr. Indskud af 
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kassekreditten betyder samtidig, at der ikke længere stilles sikkerhed i aktiver inde i 

virksomhedsordningen for gæld uden for virksomhedsordningen, da gælden nu indgår i 

virksomhedsordningen. På denne måde kan Person 3 undgå yderligere beskatning. Person 3 skal 

dog være opmærksom på, at yderligere hævninger på kassekreditten så vil anses som hævninger i 

virksomhedsordningen. 

12.1.4 Opsamling 

Som det ses ovenfor, vil de erhvervsdrivende få problemer med opsparing af overskud, fordi deres 

indskudskonto er negativ, og/eller de har stillet sikkerhed for privat gæld med virksomhedens 

aktiver. 

Det er korrekt, at det giver en skattebesparelse at indskyde den private gæld i 

virksomhedsordningen, såfremt renten på det private lån er højere end rentekorrektionssatsen. 

Besparelsen er dog minimal jf. beregningerne ovenfor. Rentekorrektionssatsen vil fra 2015 være 3 

% point højere end kapitalafkastsatsen, hvorfor skattebesparelsen helt forsvinder, med mindre der er 

tale om et forbrugslån, en kassekredit eller andet lån med høj rente. 

Hvis den private gæld indskydes i virksomhedsordningen, er det derfor den primære fordel at afdrag 

kan ske med lavt beskattede midler og belaste virksomhedens likviditet. Den primære fordel 

vurderes ikke at være rentebesparelsen. 

12.2 Analyse af virksomhedsordningens formål 
I dette kapitel vil der blive opsummeret på ovenstående cases samt analyseret på 

virksomhedsordnings intentioner og formål og hvorvidt de stadig opfyldes. 

Ved gennemgangen af de 3 cases var de centrale problemstillinger i forhold til lov nr. 992 af 16. 

september 2014 følgende: 

• Negativ indskudskonto 

• Sikkerhedsstillelser 

• Rentekorrektion 
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Som nævnt i kapitel 8, er hovedformålene med virksomhedsordningen således: 

 

• At sidestille beskatning af selvstændige erhvervsdrivende med beskatning af selskaber 

• At rette op på en uhensigtsmæssig begrænsning i fradragsretten jf. Personskatteloven for 

kapitalindkomst for selvstændige erhvervsdrivende 

• At gøre Personskattelovens hovedprincip om en forholdsvis mild beskatning af kapitalafkast 

gældende for den selvstændige erhvervsdrivendes investering i virksomheden 

• Mulighed for at konsolidere virksomheden til lav beskatning 

• At give mulighed for udjævning af svingende indkomster 

• Mulighed for en løbende modregning af virksomhedsunderskud i personskattesystemet 

De enkelte områder vil blive behandlet og analyseret nedenfor. 

12.2.1 Negativ indskudskonto 

Formålet med bestemmelsen i lov nr. 992 af 16. september 2014 omkring negativ indskudskonto er, 

at nægte opsparing hos selvstændige erhvervsdrivende, der allerede har eller oparbejder en negativ 

indskudskonto som følge af indskud af privat gæld. 

I analysen af ovenstående cases fremgår det, at lov nr. 992 har stor betydning for erhvervsdrivende 

med negativ indskudskonto. De selvstændige erhvervsdrivende mister muligheden for at opspare 

overskud. En negativ indskudskonto giver følgende problemstillinger: 

 

• En selvstændig erhvervsdrivende har primo 2014 en positiv indskudskonto. Efterfølgende 

bliver indskudskontoen negativ som følge af private hævninger. Den selvstændige 

erhvervsdrivende mister muligheden for at opspare overskud i virksomhedsordningen, da 

den erhvervsdrivende ikke kan blive omfattet af bagatelgrænsen, da denne kun gælder for 

selvstændige erhvervsdrivende med negativ indskudskonto primo indkomståret 2014. 

• En selvstændig erhvervsdrivende, der primo 2014 er omfattet af bagatelgrænsen på 500.000 

kr., mister muligheden for at opspare overskud såfremt den negative saldo på 

indskudskontoen øges herover. 

• Selvstændige erhvervsdrivenden, der primo indkomståret 2014 har en negativ 

indskudskonto på mere end 500.000 kr., mister muligheden for at opspare overskud og skal 

nedbringe indskudskontoen til 0 kr. eller positiv for at kunne opspare igen. 
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Med bestemmelsen ønsker regeringen at sætte stopper for utilsigtet brug af virksomhedsordningen 

herunder indskud af privat gæld. Der er dog ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem en negativ 

indskudskonto og indskud af privat gæld. En negativ indskudskonto kan også opstå på følgende 

måder: 

 

• Hvis en selvstændig erhvervsdrivende sælger én eller flere virksomheder og bruger 

særreglen i VSL § 15a ved et delsalg eller ved delomdannelse, hvor en eller flere 

virksomheder indskydes i et selskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Den 

selvstændige erhvervsdrivende skal da overføre et beløb svarende til 

nettosalgsprovenuet/aktiernes værdi uden om hæverækkefølgen og indskudskontoen skal 

nedskrives med et tilsvarende beløb. 

• Hvis den selvstændige erhvervsdrivende løbende hæver mere fra virksomheden end den 

skattepligtige indkomst. Hævninger udover årets overskud og opsparet overskud skal hæves 

på indskudskontoen jf. hæverækkefølgen. Da indskudskontoen ikke påvirkes af stigninger 

og fald i virksomhedens aktiver og passiver, kan indskudskontoen blive negativ, selv om 

egenkapitalen i virksomheden er positiv. 

 

Ovenstående situationer bliver også ramt af reglen omkring opsparing af overskud. Såfremt 

egenkapitalen i virksomheden er positiv, men indskudskontoen er negativ som følge af større 

hævninger, er der alene tale om, at den selvstændige erhvervsdrivende har taget friværdi ud af 

virksomheden og dette bør være SKAT uvedkommende, når al overskud er beskattet. 

 

Muligheden for at foretage opsparing af overskud til en foreløbig skatteprocent svarende til 

virksomhedsskatten relaterer sig til de oprindelige formål omkring konsolidering af virksomheden 

til en lav beskatning og udjævning af svingende indkomster. Mister den selvstændige 

erhvervsdrivende muligheden for at opspare overskud, mistes også muligheden for at konsolidere 

virksomheden til lav beskatning og udjævning af indkomsten. 

Såfremt at den selvstændige erhvervsdrivende har hævet mindre i årets løb end årets overskud og 

ønsker at lade resten af overskuddet stå i virksomheden mod at betale en foreløbig virksomhedsskat 

og dermed minimere den personlige skat, kan dette efter de nye regler ikke lade sig gøre. Det 

skyldes, at den selvstændige erhvervsdrivende altid beskattes af hele resultatet, hvis 

indskudskontoen er negativ og den selvstændige er omfattet af reglerne om opsparingsbegrænsning. 
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12.2.2 Sikkerhedsstillelse 

Formålet med lov nr. 992 er at begrænse muligheden for at stille virksomhedens aktiver til 

sikkerhed for privat gæld. Denne del af loven er inspireret af reglerne om aktionærlån. Muligheden 

for at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld, har tidligere stillet den selvstændige 

erhvervsdrivende bedre end hovedaktionærer i et aktie- eller anpartsselskab, da en hovedaktionær 

bliver beskattet af en eventuel sikkerhedsstillelse i selskabet af privat gæld. Formålet med 

virksomhedsordningen er at sidestille den selvstændige erhvervsdrivende med virksomhedsdrift i 

selskabsform. 

Selv om den erhvervsdrivende ikke har lånt penge af virksomheden, har han øget sin private 

kreditværdihed og herunder muligheden for en større kredit til en mere favorabel rente, når 

virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed. 

En kapitalejer i et aktie- eller anpartsselskab har dog mulighed for at stille ejerskabet i selskabet 

(aktierne) til sikkerhed for privat gæld. Den selvstændige erhvervsdrivende har ejerskabet af 

virksomhedsordningen, men ikke i form af aktier. 

En virksomhed, som er drevet i personligt regi er ikke et selvstændigt skattesubjekt og beskattes 

derfor hos den selvstændige erhvervsdrivende. Anvendes reglen for opsparing af overskud, sker der 

en konsolidering af virksomheden og værdien af virksomhedens ’egenkapital’ forøges. Denne 

værdistigning i virksomheden er forbeholdt virksomheden og kan ikke anvendes af den 

erhvervsdrivende til formål i privatøkonomien. Dette giver en forskel i forhold til en kapitalejer, 

som kan anvende værdistigningen af sine aktier til en eventuel sikkerhedsstillelse. 

En person, som driver virksomhed i personligt regi, hæfter ubegrænset med hele sin formue for 

gælden i virksomheden. Den selvstændige erhvervsdrivende kan ikke umiddelbart henvise 

kreditorerne til først at gøre sig fyldestgjort i virksomhedens aktiver forud for den 

erhvervsdrivendes private aktiver. Virksomhedens kreditorer og den erhvervsdrivendes private 

kreditorer er ligestillede for så vidt angår fyldestgørelse af gæld. Såfremt virksomheden havde 

været drevet i selskabsform, er hæftelsen overfor selskabets kreditorer begrænset, og kreditorerne 

kan som udgangspunkt ikke gøre sig fyldestgjort i kapitalejerens private økonomi. 

 

Med baggrund i ovenstående, kan det virke påfaldende, at der ikke kan stilles sikkerhed i aktiver i 

virksomhedsordningen for gæld udenfor virksomhedsordningen, når kreditorerne synes ligestillede. 
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Sikkerhedsstillelsen giver udelukkende en fordel i form af en forbedret økonomisk stilling i 

forbindelse med optagelse af gæld, idet den selvstændige erhvervsdrivende som kreditor kan opnå 

en større sikkerhed. 

Ved at fratage den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at anvende aktiverne i 

virksomhedsordningen til sikkerhed for privatgæld, har lovændringen ikke skabt mere ens vilkår for 

drift af virksomhed i personligt regi og drift af virksomhed i selskabsform. Beskatning af en 

sikkerhedsstillelse skal endvidere foregå uden om hæverækkefølgen, hvilket rammer den 

selvstændige erhvervsdrivende hårdere, end hvis beløbet indgik i hæverækkefølgen.  

Det vurderes, at reglen omkring sikkerhedsstillelse strider imod den oprindelige hensigt med 

etableringen af virksomhedsordningen fra 1987. 

12.2.3 Rentekorrektion 

Rentekorrektionen er udarbejdet som et element i den selvregulerende effekt. Rentekorrektionen 

skal sørge for, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke får fuld fradragsret for private 

renteudgifter i virksomhedsordningen. 

Historisk set har rentekorrektionssatsen været lavere end renteniveauet i samfundet, hvorfor der har 

været incitament til at indskyde privat gæld. 

I takt med at renteniveauet på udlån er faldet og når rentekorrektionssatsen for 2015 forhøjes med 3 

% point, vil rentekorrektionssatsen være højere end renten på udlån, hvorfor fordelene ved at 

indskyde privat gæld forsvinder. Der kan dog stadig være forbrugslån med en højere rente end 

rentekorrektionssatsen, men fordelene ved at indskyde den private gæld vil stadig blive mindsket. 

I case 2 sås det, hvordan stigningen i rentekorrektionssatsen modsvarede det forhøjede 

skattefradrag, som den selvstændige erhvervsdrivende fik ved at indskyde den private gæld i 

virksomhedsordningen. Casen belyste en specifik tænkt situation, men følgende situationer kan 

også være gældende: 

 

• En selvstændig erhvervsdrivende, hvis indskudskonto og kapitalafkastgrundlag er positivt 

såvel primo som ultimo året bliver ikke beskattet af rentekorrektion. Har den 

erhvervsdrivende indskudt privat gæld uden at få negativ indskudskonto og/eller 

kapitalafkastgrundlag virker den selvregulerende effekt således ikke. 

• En selvstændig erhvervsdrivende har fået negativ indskudskonto, som følge af større 

hævninger end årets overskud og skal derfor betale rentekorrektion, dog maksimeret til 

virksomhedens nettorenteudgifter. Hvis virksomheden er i opstartsfasen og endnu ikke 
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generer overskud, bliver den selvstændige erhvervsdrivende ramt. Lignende regel ses ikke 

indenfor kapitalselskaber, da disse stadig har fuld fradragsret for renter på trods af en 

eventuel negativ egenkapital. 

 

Reglerne omkring rentekorrektionssatsen rammer ikke alle i virksomhedsordningen, hvor der er 

indskudt privat gæld, men det vurderes at en forhøjelse af satsen for beregning af rentekorrektion 

vil mindske de selvstændige erhvervsdrivendes incitament til at indskyde privat gæld. Forhøjelsen 

af rentekorrektionssatsen kan dog også have en utilsigtet virkning for virksomheder i opstartsfasen 

jf. ovenfor. Der har længe været incitament til at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen 

grundet udviklingen i renten kontra rentekorrektionssatsen og den selvregulerende effekt har 

således ikke fungeret efter hensigten. Med den nye regel om en forhøjet rentekorrektionssats vil den 

selvregulerende effekt i højere grad fungerer som tiltænkt. 

12.2.4 Tilbagevirkende kraft 

Reglerne i lov nr. 992 er indført med tilbagevirkende kraft. Det har i mange år fremgået 

udtrykkeligt af Juridisk Vejledning, at der kunne indskydes privat gæld i virksomhedsordningen 

mod at betale en rentekorrektion samt at der kan stilles sikkerhed for privat gæld i virksomhedens 

aktiver uden at dette påvirkede indskudskontoen. 

Selvstændige erhvervsdrivende, som har disponeret i tillid hertil rammes nu, da reglerne trådte i 

kraft pr. 11. juni 2014 og gælder alle, som på dette tidspunkt har negativ indskudskonto og/eller 

sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld over bagatelgrænsen på 500.000 kr. 

Dette gælder uanset om den negative indskudskonto er opstået for mange år siden og også selv om 

den private gæld måske er afviklet for mange år siden. Hvis indskudskontoen fortsat er negativ 

rammes den selvstændige erhvervsdrivende og mister muligheden for at opspare i 

virksomhedsordningen. For erhvervsdrivende, som allerede har opsparet overskud kan problemet 

kun løses, såfremt indskudskontoen udlignes eller den selvstændige erhvervsdrivende accepterer 

fuld beskatning af opsparet overskud. 

Erhvervsdrivende, som ikke selv har kapital til udligning af indskudskontoen, skal låne sig frem og 

det kan være umuligt at skatte finansiering. Det er urimeligt, at man f.eks. på grund af manglende 

låneadgang fratages muligheden for at udjævne beskatningen af virksomhedens resultat 

fremadrettet. For selvstændige erhvervsdrivende med meget svingende indkomster, kan dette 

betyde en langt højere marginalskat, end virksomhedens overskud lægger op til. 



12.0 Analyse  
 

Side 65 af 80 
 

Problemet kan ikke umiddelbart løses ved at hæve opsparet overskud og indskyde dette på 

indskudskontoen, da skatten stadig vil skulle finansieres. 

12.2.5 Opsummering 

Nedenstående formål med virksomhedsordningen, som nævnt i kapitel 8, vurderes ikke at blive 

opfyldt i tilstrækkelig grad efter indførslen af lov nr. 992 af 16. september 2014: 

Der vil blive kommenteret på formålene nedenfor. 

 

• At sidestille beskatning af selvstændige erhvervsdrivende med beskatning af selskaber 

• At rette op på en uhensigtsmæssig begrænsning i fradragsretten jf. Personskatteloven for 

kapitalindkomst for selvstændige erhvervsdrivende 

• Mulighed for at konsolidere virksomheden til lav beskatning 

• At give mulighed for udjævning af svingende indkomster 

Ved indførslen af lov nr. 992, er virksomhedsordningen ikke sidestillet med beskatning af selskaber 

i højere grad en før, nærmere tværtimod. En kapitalejer kan anvende værdien af sine aktier eller 

anparter og stille disse til sikkerhed for privat gæld, men en selvstændig erhvervsdrivende i 

virksomhedsordningen kan ikke anvende værdien af sin virksomhedsordning til sikkerhed for privat 

gæld, uden at skulle betale skat heraf. Et kapitelselskab, med negativ egenkapital, får stadig fuld 

fradragsret for rente, hvor en virksomhedsordning med negativ indskudskonto, som ikke skyldes 

privat gæld, ikke kan få fuldt fradrag for sine renteomkostninger på grund af rentekorrektionen. 

Med en højere rentekorrektionssats falder fradragsværdien af virksomhedens renteudgifter, hvis 

indskudskontoen er negativ og der er derfor ikke rettet op på en uhensigtsmæssig begrænsning i 

fradragsretten for kapitalindkomst for selvstændige erhvervsdrivende. 

Uden mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordningen forsvinder også muligheden for at 

konsolidere virksomheden til lav beskatning og muligheden for at udjævne svingene indkomster. 

Loven efterlader det indtryk, at der mangler sammenhæng mellem mål og midler. Det virker 

uforståeligt, at man ikke blot forbyder indskud af privat gæld i virksomhedsordningen, hvis man 

ønsker at ændre på den gældende praksis. Endvidere burde ministeriet forbyde indskud af privat 

gæld og sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld pr. 11. juni 2014, så 

selvstændige erhvervsdrivende ville kunne rette sig herefter, i stedet for at lovgive med 

tilbagevirkende kraft. Problemet kunne også løses ved at forlange al privat gæld udtrukket af 
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ordningen. Dette kan ske uden hævning af opsparet overskud, ved at anse et beløb svarende til den 

private gæld indskudt på indskudskontoen. 

Bestemmelsen omkring sikkerhedsstillelse, vil uden tvivl få konsekvenser for de erhvervsdrivende. 

Hvis virksomhedens aktiver står til sikkerhed for privat gæld, er det ikke sikkert at banken vil 

fastholde lånet, hvis sikkerhedsstillelsen fjernes. Dette kan betyde, at lånet opsiges til betaling eller 

at renten sætte op. 

Det vurderes, at ovenstående oprindelige formål med virksomhedsordningen ikke længere opfyldes 

ved indførslen af reglerne i lov nr. 992 af 16. september 2014. 

12.3 Anbefalinger til erhvervsdrivende 

12.3.1 Eksisterende erhvervsdrivende i virksomhedsordningen 

Anbefalinger til den erhvervsdrivende afhænger af den enkeltes situation og økonomi. Overordnet 

kan der gives følgende anbefalinger til erhvervsdrivende, som allerede driver virksomhed i 

personligt regi i virksomhedsordningen og som har negativ indskudskonto og eventuelt 

kapitalafkastgrundlag: 

 

 

• Udtag privat gæld 

• Indskyd en eventuel mellemregning og/eller hensat til senere hævning på indskudskontoen 

• Indskyd eventuelle frie likvide midler og/eller optag et privat lån og indskyde provenuet i 

virksomhedsordningen 

• Undgå at hæve mere end årets resultat, hvis det betyder, at indskudskontoen bliver negativ 
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Overordnet, kan der gives følgende anbefalinger til selvstændige erhvervsdrivende, som allerede 

driver virksomhed i personligt regi i virksomhedsordningen, og som har stillet aktiver i 

virksomheden til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen: 

 

• Arbejd for, at sikkerhedsstillelsen gives i private aktiver i stedet for aktiver i 

virksomhedsordningen medmindre der er tale om sikkerhedsstillelse i virksomhedens 

aktiver, for gæld i den private del af en blandet benyttet ejendom, hvor gælden ikke 

overstiger værdien af privatboligen 

• Opsæt forretningsgange, som sikrer mod optagelse eller udvidelse af sikkerhedsstillelser 

 

Anvendelse af kapitalafkastordningen 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivendes indskudskonto er negativ, kan der som nævnt ovenfor 

ikke foretages opsparing. 

Kapitalafkastordningen er en forenklet version af virksomhedsordningen og der er derfor ikke de 

samme bogføringsmæssige krav, som ved anvendelse af virksomhedsordningen. 

Kapitalafkastordningen giver mulighed for, at overskud kan opspares i virksomheden til en 

foreløbig skat svarende til virksomhedsskatten, ligesom i virksomhedsordningen. I 

kapitalafkastordningen kan opsparingen dog maksimalt udgøre 25 % af årets overskud, men 

begrebet om indskudskontoen eksisterer til gengæld ikke. 

Kapitalafkastordningen kan derfor være et alternativ til virksomhedsordningen, såfremt 

indskudskontoen er negativ, men det afhænger af den enkeltes situation. 
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12.3.2 Nystartede erhvervsdrivende 

Følgende anbefalinger kan gives til selvstændige erhvervsdrivende, som netop er startet med at 

drive virksomhed i personligt regi og som overvejer at anvende virksomhedsordningen 

 

• Lad den private gæld blive udenfor virksomhedsordningen, hvis indskud heraf betyder, at 

indskudskontoen bliver negativ 

• Sørg for ikke at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld 

• Undgå at hæve mere end årets resultat, hvis det betyder, at indskudskontoen bliver negativ 

• Sørg for at nulstille indskudskontoen hvis denne bliver negativ selv om der kun er medtaget 

erhvervsmæssige gældsposter. 

• Få lavet en analyse af, om det bedre kan betale sig at blive beskattet efter reglerne i 

kapitalafkastordningen 

 

Der kan være en situation, hvor den selvstændige erhvervsdrivende vurderer, at der ikke pt. er og 

ikke opstår et behov fremover for opsparing i virksomhedsordningen. Såfremt at renten på den 

private gæld er højere end rentekorrektionssatsen, vil det stadigvæk være fordelagtigt for den 

erhvervsdrivende at medtage den private gæld i virksomhedsordningen til trods for, at 

indskudskontoen bliver negativ. Det betyder dog også, at såfremt behovet for opsparing opstår, skal 

indskudskontoen bringes til minimum 0 kr., for at opsparing kan foretages. 

Derudover bør der i forhold til den selvstændige erhvervsdrivendes aktuelle situation foretages 

beregninger af, om virksomhedsordningen er fordelagtig for ham mens der tages hensyn til, om 

indskudskontoen eventuelt bliver negativ, således at der ikke kan foretages opsparing de første år. I 

dette tilfælde, vil det måske give mening at foretage beskatning efter Personskatteloven indtil 

virksomheden giver overskud. En sådan gennemgang og beregning går udover sigtet med denne 

afhandling, hvorfor det ikke er behandlet. 

12.4 Økonomiske konsekvenser for staten 
Ophævelse af muligheden for at spare op i virksomheden, når der foreligger en negativ 

indskudskonto eller sikkerhedsstillelse med virksomhedens aktiver for privat gæld, har den 

konsekvens, at en større del af virksomhedens overskud vil blive beskattet som personlig indkomst 

frem for at blive opsparet i virksomhedsordningen til den foreløbige skattesats svarende til 

selskabsskatteprocenten. 
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Den forhøjede rentekorrektionssats vil medføre en forøgelse af rentekorrektionsbeløbene hos de 

selvstændige erhvervsdrivende. Dette medfører ligeledes, at en større del af indkomsten vil blive 

beskattet som personlig indkomst frem for kapitalindkomst. 

Det er forbundet med stor usikkerhed at skønne de økonomiske konsekvenser for det offentlige, da 

det blandet andet ikke kan forudsiges, hvordan de selvstændige erhvervsdrivende vil tilpasse sig 

reglerne. Det skønnes, at indgrebet mod den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen i 

perioden 2014 – 2017 vil medføre øgede skatter til staten på mellem 525 – 575 mio. kr. pr. år.38 

13.0 Konklusion 
Følgende problemformulering blev defineret i kapitel 3: 

 

Hvilke konsekvenser har lov nr. 992 af 16. september 2014 for selvstændige erhvervsdrivendes anvendelse 

af virksomhedsordningen? 

 

Følgende underspørgsmål er fundet relevante i forhold til besvarelse af hovedspørgsmålet: 

 

• Hvad er virksomhedsordningens oprindelige formål? 

• Hvilke ændringer til den oprindelige lov blev indført med lov nr. 992 af 16. september 2014? 

• Hvilke skattemæssige konsekvenser kan lovændringen få for de selvstændige erhvervsdrivende i 

virksomhedsordningen? 

• Hvilke anbefalinger kan gives til erhvervsdrivende, som har drevet virksomhed i 

virksomhedsordningen indtil nu? 

• Hvilke overvejelser bør en person, der driver en nystartet virksomhed i personligt regi gøre sig, 

inden et eventuelt valg af virksomhedsordningen i forhold til lov nr. 992? 

• Hvordan påvirker vedtagelsen af lov nr. 992 virksomhedsordningens oprindelige hensigt? 

 

Nedenfor vil de enkelte underspørgsmål blive besvaret og derefter en samlet besvarelse af 

hovedspørgsmålet. 

  

                                                 
38http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf - se side 8. 
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13.1 Hvad er virksomhedsordningens oprindelige formål? 
Virksomhedsordningens oprindelige formål blev beskrevet i kapitel 8. 

Med skattereformen fra 1987 ønskede den daværende regering at sænke marginalskatteprocenterne 

på den daværende top-, mellem- og bundskat samt at styrke den private opsparing. Endvidere var 

det et ønske, at mindske mulighederne for skattespekulation. 

Der skete med reformen en opdeling af indkomsten i personlig indkomst, kapitalindkomst og 

ligningsmæssige fradrag, som vi kender det i dag. Opdelingen af indkomsten brød med det princip, 

at erhvervsdrivende skulle have fradrag for alle driftsomkostninger – også finansielle omkostninger. 

Som en konsekvens heraf, blev virksomhedsordningen oprettet og det gav erhvervsdrivende 

mulighed for fradrag for virksomhedens renter i den personlige indkomst. 

 

Hovedformålene med virksomhedsordningen var således: 

 

• At sidestille beskatning af selvstændige erhvervsdrivende med beskatning af selskaber 

• At rette op på en uhensigtsmæssig begrænsning i fradragsretten jf. Personskatteloven for 

kapitalindkomst for selvstændige erhvervsdrivende 

• At gøre Personskattelovens hovedprincip om en forholdsvis mild beskatning af kapitalafkast 

gældende for den selvstændige erhvervsdrivendes investering i virksomheden 

• Mulighed for at konsolidere virksomheden til lav beskatning 

• At give mulighed for udjævning af svingende indkomster 

• Mulighed for en løbende modregning af virksomhedsunderskud i personskattesystemet 

13.2 Hvilke ændringer til den oprindelige lov blev indført med lov nr. 992 af 16. 

september 2014? 
Med loven blev der indført 3 væsentlige ændringer til virksomhedsordningen, som vil blive 

gennemgået nedenfor: 

• Forbud mod opsparing ved negativ indskudskonto 

• Sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld 

• Forhøjelse af rentekorrektionssats 
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13.2.1 Forbud mod opsparing ved negativ indskudskonto 

Indkomst erhvervet fra og med den 11. juni 2014 ikke kan spares op i virksomhedsordningen, hvis 

indskudskontoen er negativ enten primo eller ultimo regnskabsåret. 

Den selvstændige erhvervsdrivende skal således beskattes af hele årets resultat og hensætte et beløb 

til senere hævning, såfremt årets hævninger er mindre end det skattemæssige resultat. 

 

Indkomst erhvervet i perioden 1. januar 2014 til og med 10. juni 2014 spares op efter hidtidige 

regler. Hvis man ønsker at opdele indkomståret 2014 skal der indgives 2 indkomstopgørelser. 

Udgifter i perioden, som ikke kan henføres til et bestemt tidspunkt, fordeles forholdsmæssigt på 

perioderne. Den erhvervsdrivende kan dog også vælge at fordele virksomhedens skattepligtige 

indkomst forholdsmæssigt på de 2 perioder. 

Ekstraordinære reguleringer af indskudskontoen 

Den skattepligtige kan omgøre valget af de selvangivne oplysninger for 2013 vedrørende indskud 

og beløb der er ført på en eventuel mellemregningskonto, hvis indskudskontoen er negativ eller der 

er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld. 

Det er ikke muligt at søge om omgørelse, såfremt indskudskontoen er negativ med mindre end 

500.000 kr., da disse omfattes af overgangsreglen i § 3, stk. 6 jf. nedenfor. 

Beløb, der er hensat til senere hævning, kan indskydes på indskudskontoen, hvis det hensatte beløb 

kunne være overført til indskudskontoen med virkning for indtjeningsåret. 

Omgørelse af valget af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013 skulle meddeles til SKAT 

senest den 31. marts 2015. 

 

Det fremgår derudover af § 10 i loven, at den erhvervsdrivende har mulighed for en ekstraordinær 

nulstilling af indskudskontoen på tidspunktet hvor virksomhedsordningen første gang anvendes. 

Ved ekstraordinær nulstilling skal betingelserne i VSL § 3, stk. 5 om dokumentation for, at gælden 

er erhvervsmæssig, være opfyldt. Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær nulstilling af 

indskudskontoen skulle ligeledes være SKAT i hænde senest 31. marts 2015. 

Opnås tilladelse til nulstilling har dette virkning fra begyndelsen af indkomståret 2014. 

Overgangsregler 

Der gælder særlige overgangsregler for forbuddet mod opsparing af indkomst erhvervet fra og med 

den 11. juni 2014. 
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Det fremgår af § 3, stk. 6, at der alligevel kan opspares, såfremt den numeriske værdi af en negativ 

saldo på indskudskontoen enten primo eller ultimo begge med tillæg af en eventuel 

sikkerhedsstillelse pr. 11. juni 2014 ikke overstiger en bagatelgrænse på 500.000 kr. Ved primo 

forstås 1. januar 2014. 

Opgørelse af bagatelgrænsen skal alene ske for indkomståret 2014 (eller 2015 såfremt der startes et 

nyt indkomstår den 11. juni 2014). Bagatelgrænsen er ikke et udtryk for en generel grænse, men en 

overgangsregel. 

Forbuddet mod opsparing i tilfælde af negativ indskudskonto – uanset ovennævnte bagatelgrænse – 

finder alligevel anvendelse fra og med det indkomstår, hvor saldoen på indskudskontoen bliver 

negativ eller den negative saldo forøges. 

 

13.2.2 Sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for privat gæld 

Sikkerhedsstillelser foretaget fra og med 11. juni 2014 

Nedenstående regler gælder for sikkerhedsstillelser der foretages fra og med 11. juni 2014. 

Sikkerhedsstillelse foretaget før nævnte dato er omfattet af særlige regler. 

Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen, anses 

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

skattepligtige. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed jf. VSL § 10, 

stk. 6. Med sikkerhedsstillelsens størrelse menes aktivernes handelsværdi den 10. juni 2014. 

Beløbet skal overføres uden om hæverækkefølgen. 

 

Sikkerhedsstillelse som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Der ses ved opgørelsen af bagatelgrænsen i 2014 og herefter, bort fra en sikkerhedsstillelse, hvis 

den er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition jf. VSL § 10, stk. 7. 

For at der kan være tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal sikkerhedsstillelsen 

tjene et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed. 

Der lægges blandt andet vægt på, om det er den løbende samhandel mellem virksomheden og 

låntager, som skaber behovet for sikkerhedsstillelse. 
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Sikkerhedsstillelse for gæld i blandede ejendomme 

Den erhvervsdrivende kan stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld 

svarende til værdien af den del af den blandede ejendom, der tjener til bolig for den 

erhvervsdrivende. Den private gæld, må ikke overstige værdien af den private del af ejendommen. 

 

Afløsning af sikkerhedsstillelse for sikkerhedsstillelse stillet før den 11. juni 2014 

Ovenstående regler om overførsel til den erhvervsdrivende med beskatning til følge, finder ikke 

anvendelse for en sikkerhedsstillelse, der etableres fra og med 11. juni 2014 til og med 31. 

december 2017 i det omfang, at sikkerhedsstillesen afløser en sikkerhedsstillelse, der eksisterede 

den 10. juni 2014 og beløbsmæssigt ikke overstiger denne. Den beløbsmæssige værdi opgøres den 

10. juni 2014 som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. 

Sikkerhedsstillelser, stillet før den 11. juni 2014, som består den 1. januar 2018 

Der gælder særlige regler for sikkerhedsstillelser, som er foretaget til og med den 10. juni 2014 – 

altså før lov nr. 992 har virkning. 

Såfremt aktiver i virksomhedsordningen står til sikkerhed for privat gæld og denne er etableret før 

den 11. juni 2014 og stadig består den 1. januar 2018, kan der ikke foretages opsparing i 

virksomhedsordningen med indkomst erhvervet fra den 1. januar 2018. Tilsvarende gælder for en 

sikkerhedsstillelse etableret fra og med den 11. juni 2014, såfremt den ikke har været underlagt 

beskatning. 

 

Endvidere sker der efterbeskatning af et eventuelt overskud, som er opsparet i perioden fra og med 

11. juni 2014 til og med 31. december 2017. Beskatningen sker med virkning fra 1. januar 2018. 

Når det skal vurderes, om der stadig består en sikkerhedsstillelse den 1. januar 2018, finder 

ovennævnte regler anvendelse. Det betyder, at der ses bort fra en sikkerhedsstillelse, som er et led i 

en sædvanlig forretningsmæssig position samt sikkerhedsstillelse i den private del af en blandet 

benyttet ejendom. 

Derudover gælder bagatelgrænsen på 500.000 kr. stadig, således at der ikke foretages beskatning 

hvis sikkerhedsstillelsen ikke overstiger 500.000 kr. 

13.2.3 Rentekorrektion 

Rentekorrektion skal modvirke effekten af, at den erhvervsdrivende medtager privat gæld og 

dermed private renter i virksomhedsordningen. 
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I takt med, at kapitalafkastsatsen (og dermed rentekorrektionssatsen) har været lavere end de 

generelle udlånsrenter, har incitamentet til at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen været 

tiltagende. 

Rentekorrektionssatsen opgøres årligt. 

Rentekorrektionen beregnes således stadig på baggrund af reglerne for beregning af 

kapitalafkastsatsen, men hvor der ved beregning af kapitalafkastsatsen fratrækkes 2 % point og 

nedrundes til nærmeste hele procent, beregnes rentekorrektionssatsen udelukkende på baggrund af 

Nationalbankens kassekreditrente, hvorefter der oprundes til nærmeste hele procent. 

Reglerne er sådan udformet, så rentekorrektionssatsen hele tiden vil være 3 % point højere end 

kapitalafkastsatsen. 

Forhøjelse af rentekorrektionssatsen træder i kraft fra og med indkomståret 2015. For 

erhvervsdrivende med skævt indkomstår, der allerede befinder sig i indkomståret 2015 pr. 11. juni 

2014, træder reglerne i kraft fra indkomståret 2016. 

13.3 Hvilke skattemæssige konsekvenser kan lovændringen få for de selvstændige 

erhvervsdrivende i virksomhedsordningen? 
 

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende i virksomhedsordningen har negativ indskudskonto 

over 500.000 kr. pr. 11. juni 2014, vil det få følgende konsekvenser: 

 

• Den erhvervsdrivende mister muligheden for at opspare en del af virksomhedens overskud 

til en foreløbig skatteprocent svarende til selskabsskatteprocenten. 

• Den erhvervsdrivende mister muligheden for udjævning af indkomsten i de enkelte år, 

således at skatten optimeres. 

 

Såfremt den erhvervsdrivende har stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver, for privat gæld, og 

denne sikkerhedsstillelse overstiger bagatelgrænsen på 500.000 kr., ikke er et led i en sædvanlige 

forretningsmæssig disposition eller en afløsning af en eksisterende sikkerhedsstillelse, skal den 

erhvervsdrivende beskattes af sikkerhedsstillelsen udenom hæverækkefølgen. Endvidere, mistes 

muligheden for at opspare overskud og udjævne indkomsten fra indkomståret 2018, såfremt en 

sikkerhedsstillelse fra før 11. juni 2014 stadig består. 

Reglen omkring sikkerhedsstillelser er endvidere en forringelse af de selvstændige 

erhvervsdrivendes vilkår i virksomhedsordningen sammenlignet med vilkårene for at drive 
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virksomhed i selskabsform. Bestemmelsen vil uden tvivl få konsekvenser for de erhvervsdrivende. 

Hvis virksomhedens aktiver står til sikkerhed for privat gæld, er det ikke sikkert at banken vil 

fastholde lånet, hvis sikkerhedsstillelsen fjernes. Dette kan betyde, at lånet opsiges til betaling eller 

at renten sætte op. 

At rentekorrektionssatsen stiger med 3 % point i forhold til kapitelafkastsatsen fra og med 

indkomståret 2015, får den konsekvens, at fordelen ved at indskyde eller have privat gæld i 

virksomhedsordningen formindskes eller forsvinder, afhængig af renten på den private gæld. 

 

13.4 Hvilke anbefalinger kan gives til erhvervsdrivende, som har drevet virksomhed i 

virksomhedsordningen indtil nu? 
Overordnet kan der gives følgende anbefalinger til erhvervsdrivende, som allerede driver 

virksomhed i personligt regi i virksomhedsordningen og som har negativ indskudskonto og 

eventuelt kapitalafkastgrundlag: 

 

• Udtag privat gæld 

• Indskyd en eventuel mellemregning og/eller hensat til senere hævning på indskudskontoen 

• Indskyd eventuelle frie likvide midler og/eller optag et privat lån og indskyde provenuet i 

virksomhedsordningen 

• Undgå at hæve mere end årets resultat, hvis det betyder, at indskudskontoen bliver negativ 

 

Overordnet, kan der gives følgende anbefalinger til selvstændige erhvervsdrivende, som allerede 

driver virksomhed i personligt regi i virksomhedsordningen, og som har stillet aktiver i 

virksomheden til sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen: 

 

• Arbejd for, at sikkerhedsstillelsen gives i private aktiver i stedet for aktiver i 

virksomhedsordningen medmindre der er tale om sikkerhedsstillelse i virksomhedens 

aktiver, for gæld i den private del af en blandet benyttet ejendom, hvor gælden ikke 

overstiger værdien af privatboligen 

• Opsæt forretningsgange, som sikrer mod optagelse eller udvidelse af sikkerhedsstillelser 

Tidsfristen for at omgøre indskudskontoen eller ekstraordinært nulstille denne var 31. marts 2015, 

hvorfor dette ikke længere er en mulighed. 
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13.5 Hvilke overvejelser bør en person, der driver en nystartet virksomhed i personligt 

regi gøre sig, inden et eventuelt valg af virksomhedsordningen i forhold til lov nr. 992? 
Følgende anbefalinger kan gives til selvstændige erhvervsdrivende, som netop er startet med at 

drive virksomhed i personligt regi og som overvejer at anvende virksomhedsordningen 

 

• Lad den private gæld blive udenfor virksomhedsordningen, hvis indskud heraf betyder, at 

indskudskontoen bliver negativ 

• Sørg for ikke at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld 

• Undgå at hæve mere end årets resultat, hvis det betyder, at indskudskontoen bliver negativ 

• Sørg for at nulstille indskudskontoen hvis denne bliver negativ selv om der kun er medtaget 

erhvervsmæssige gældsposter. 

 

Derudover bør der foretages beregninger af, om virksomhedsordningen med påvirkning af lov nr. 

992 er fordelagtig for den erhvervsdrivende i forhold til f.eks. beskatning efter Personskatteloven. 

13. 6 Hvordan påvirker vedtagelsen af lov nr. 992 virksomhedsordningens oprindelige 

hensigt? 
Nedenstående formål med virksomhedsordningen, som nævnt i kapitel 8, vurderes ikke opfyldt i 

tilstrækkelig grad efter indførslen af lov nr. 992 af 16. september 2014: 

 

• At sidestille beskatning af selvstændige erhvervsdrivende med beskatning af selskaber 

• At rette op på en uhensigtsmæssig begrænsning i fradragsretten jf. Personskatteloven for 

kapitalindkomst for selvstændige erhvervsdrivende 

• Mulighed for at konsolidere virksomheden til lav beskatning 

• At give mulighed for udjævning af svingende indkomster 

Ved indførslen af lov nr. 992, er virksomhedsordningen ikke sidestillet med beskatning af selskaber 

i højere grad en før, nærmere tværtimod. En kapitalejer kan anvende værdien af sine aktier eller 

anparter og stille disse til sikkerhed for privat gæld, men en selvstændig erhvervsdrivende i 

virksomhedsordningen kan ikke anvende værdien af sin virksomhedsordning til sikkerhed for privat 

gæld, uden at skulle betale skat heraf. Et kapitelselskab, med negativ egenkapital, får stadig fuld 

fradragsret for renteomkostninger, hvor en virksomhedsordning med negativ indskudskonto, som 
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ikke skyldes indskud af privat gæld, ikke kan få fuldt fradrag for sine renteomkostninger på grund 

af rentekorrektionen. 

Med en højere rentekorrektionssats falder fradragsværdien af virksomhedens renteudgifter, hvis 

indskudskontoen er negativ og der er derfor ikke rettet op på en uhensigtsmæssig begrænsning i 

fradragsretten for kapitalindkomst for selvstændige erhvervsdrivende. 

Uden mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordningen forsvinder også muligheden for at 

konsolidere virksomheden til lav beskatning og muligheden for at udjævne svingene indkomster. 

Det vurderes, at ovenstående oprindelige formål med virksomhedsordningen ikke længere opfyldes 

ved indførslen af reglerne i lov nr. 992 af 16. september 2014. 

13.7 Er virksomhedsordningen afskaffet? 
I forlængelse af afhandlingens titel, er det nærliggende at konkludere på, om virksomhedsordningen 

fortsat er fordelagtig for de selvstændige erhvervsdrivende eller om virksomhedsordningen i sin 

oprindelige hensigt er afskaffet. 

Lov nr. 992 af 16. september 2014’s formål var ikke, at ændre på virksomhedsordningens hensigt39, 

om end det vurderes som tilfældet jf. ovenfor. 

Virksomhedsordningen vurderes dog fortsat som en rigtig god ordning, hvor selvstændige 

erhvervsdrivende kan opnå fuld fradragsværdi for deres erhvervsmæssige renteudgifter. Der er 

stadig mulighed for at udjævne svingene indkomster og foretage opsparing til en foreløbig lavere 

skat, såfremt at reglerne omkring sikkerhedsstillelse og indskudskonto følges. 

I 2012 var der 175.000 erhvervsdrivende tilmeldt virksomhedsordningen40 og langt størstedelen af 

disse vurderes ikke at mærke konsekvenserne af lovændringen. Selvstændige erhvervsdrivende, der 

i såvel god som ond tro, har anvendt virksomhedsordningen til at spare i skat og finansieret deres 

privatforbrug, vil opleve en forskel, men der vurderes at være tale om et fåtal. 

I forbindelse med lovændringen er der nogle uhensigtsmæssige fordele, som forsvinder, men 

grundlæggende er virksomhedsordningen den samme, som den har været før. Optimeringsmæssigt, 

kan der opstå flere situationer, hvor kapitalafkastordningen måske er mere fordelagtig. 

                                                 
39 Benny Engelbrechts udtalelse under 1. behandling -> 
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/forhandlinger/M100/20131_M100_helemoedet.pdf   
40 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L200/20131_L200_som_fremsat.pdf 
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14.0 Perspektivering 
Som det tidligere er nævnt, skal en eventuel sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for gæld 

uden for virksomhedsordningen tillægges overskuddet og samtidig anses som overført uden om 

hæverækkefølgen. Der sker dermed en dobbeltbeskatning. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget pkt. 4.2 at: 

”Den foreslåede bestemmelse skal ses i forhold til de regler, der gælder for aktie- og anpartsselskaber. 

Ifølge ligningslovens § 16 E anses en hovedaktionær for at have foretaget en hævning uden 

tilbagebetalingspligt fra et aktie- eller anpartsselskaber til sig selv, hvis selskabets aktiver stilles til 

sikkerhed for hovedaktionærens private gæld. Grundlæggende er der tale om den samme situation, og 

den foreslåede bestemmelse sikrer, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke stilles anderledes, end 

hvis vedkommende havde drevet sin virksomhed i selskabsform”. 

 

SKAT ønsker at sidestille sikkerhedsstillelse i virksomhedsordningen for privat gæld med ulovlige 

aktionærlån. De 2 situationer og organisationsformer kan dog ikke sammenlignes og som nævnt i 

analysen, stilles kapitalejeren stadig bedre end den selvstændige erhvervsdrivende ved muligheden for 

at stille sine aktier/anparter til sikkerhed for privat gæld. 

 

Stiller kapitalejeren aktiver i selskabet til sikkerhed for privat gæld og foretager dermed en uberettiget 

overførsel, beskattes han af overførslen som enten løn (personlig indkomst) eller udbytte 

(aktieindkomst) og der er dermed ikke tale om, at sikkerhedsstillelsen tillægges selskabets indkomst. 

 

Da virksomhedens resultat i virksomhedsordningen i henhold til skattelovgivningens alminelige regler, 

jf. VSL § 6, vurderes det ikke, at der er den fornødne hjemmel til at tillægge en sikkerhedsstillelse til 

virksomhedens indkomst. 

Beskatning skal have hjemmel i loven jf. legalitetsprincippet, og det samme gælder derfor også 

administrativ praksis. 

På samme måde vurderes der ikke, ud fra en objektiv fortolkning, at være hjemmel til at anse en 

overførsel for foretaget uden for den almindelige hæverækkefølge. Der ses at være hjemmel til at anse 

sikkerhedsstillelsen for en overførsel og en overførsel skal indgå i hæverækkefølgen jf. VSL § 5. 

 

Af SKAT’s styresignal om aktionærlån (SKM.2014.825) fremgår det, at der ikke sker 

dobbeltbeskatning af hovedaktionæren. 
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Ved opgørelsen af årets hævninger indgår alle værdier, der enten er overført eller må anses for overført. 

Endvidere indgår beløb, som er afsat til senere hævning. En sikkerhedsstillelse for privat gæld anses 

også for en overførsel. Det er derfor nødvendigt at foretage en samlet opgørelse af årets hævninger og 

fordele disse i henhold til hæverækkefølgen. 
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