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Summary in English 

On September 9th 2014 the Danish parliament passed a sweeping amendment of the business-tax-scheme in 

order to prevent unintended use of the Danish tax system by recognizing private debts in the business-tax-

scheme. The amendment was implemented by law number 992 from September 16th 2014. This dissertation 

presents the complex tax related consequences of the amendment through analysis and interpretation of the 

legislative documents, the wording of the Act as well as binding answers from SKAT. 

The purpose of the amendment is to remove the tax incentive of the business owner putting in private debt to 

the extent that the “deposit account” in the business becomes negative. This is done by removal of the oppor-

tunity to accumulate surplus in the business-tax-scheme when the “deposit account” is negative.  

From a political point of view the amendment was especially passed in order to remove the possibility for 

business owners of taking out mortgages in the business under the business-tax-scheme resulting in a nega-

tive “deposit account”, by making it uninteresting tax wise. The reason is that the loan proceeds are payed 

out to the business owners private account. Hereby the business owner can use the loan proceeds to finance 

private consumption. This implies that the need for withdrawal of profit from the business for personal con-

sumption is limited. The business profit is thereby accumulated in the business-tax-scheme, which results in 

a liquidity surplus that the business owner can use for paying of the debt. With a decreasing trend in the 

business tax percentage combined with the increasing trend in the personal marginal tax rate, this resulted in 

a tax saving when paying off private debt in the business-tax-scheme with up to 34 %. 

Besides from the repayment advantages of the private debt, the business-tax-scheme further gives rise to an 

advantage in terms of deduction of interests in the personal income. The implementation of a new special 

interest-rate correction is hereby prospectively expected to eliminate this tax related advantage. 

With inspiration from the Tax Assessment Act § 16 E, law number 992 of September 16th 2014 further states 

that collateral in business assets in some cases might have consequences. The consequences of this in terms 

of tax are double taxation corresponding to the lowest amount of the size of the collateral or the value of the 

debt. 

This dissertation concludes that law number 992 of September 16th 2014 has far-reaching consequences in 

terms of tax that stretches further than the purpose of the amendment itself. It is concluded that the reason for 

a negative deposit account is not observed, and thereby removal of the opportunity of accumulating surplus 

is removed alone for the fact that the deposit account is negative. Further more the rules concerning taxable 

collateral causes business owners using the business-tax-scheme to carefully dispose regarding submission of 

collateral. 



  Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen   

 

 

  2 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning ...................................................................................................................................................... 4 

1.1 Problemstilling ......................................................................................................................................... 5 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................................ 6 

1.3 Afgrænsning ............................................................................................................................................. 7 

1.4 Metode .................................................................................................................................................... 8 

1.5 Dataindsamlingsmetode .......................................................................................................................... 9 

2. Virksomhedsskatteloven ............................................................................................................................. 10 

2.1 Grundlæggende betingelser for at anvende virksomhedsskatteloven ................................................. 11 

2.2 Indskudskonto ....................................................................................................................................... 12 

2.2.1 Aktiver og passiver i virksomhedsordningen .................................................................................. 13 

2.2.2 Værdiansættelse af aktiver og passiver indskudt i virksomhedsordningen ................................... 14 

2.2.3 Indskud og hævninger på indskudskontoen efter første opgørelse .............................................. 15 

2.2.4 Indskudskontoen ved ud‐ og indtræden i virksomhedsordningen ................................................ 16 

2.3 Kapitalafkast‐ og grundlag ..................................................................................................................... 16 

2.4 Rentekorrektion ..................................................................................................................................... 18 

2.4.1 Den selvkontrollerende effekt ........................................................................................................ 18 

2.4.2 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto primo eller ultimo ................................................... 20 

2.4.3 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto i løbet af et indkomstår ........................................... 20 

2.5 Opsparede overskud .............................................................................................................................. 20 

2.6 Hæverækkefølgen ................................................................................................................................. 21 

2.7 Overskudsdisponering ........................................................................................................................... 23 

3. Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ........... 25 

3.1. Negativ indskudskonto ......................................................................................................................... 26 

3.1.1 Negativ indskudskonto grundet indskud af privat gæld i forbindelse med indgåelse af 

lånearrangement før vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 ............................................... 28 

3.1.2 Negativ indskudskonto grundet indskud af gæld i forbindelse med indgåelse af lånearrangement 

efter vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 ......................................................................... 31 

3.2 Rentekorrektionssats ............................................................................................................................. 33 

4. Sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen for gæld uden for ordningen ............................. 35 

4.1 Skatteretlig ligestilling mellem erhvervsdrivende i virksomhedsordningen og hovedaktionærer ....... 35 

4.2 Hovedregel til beskatning af sikkerhedsstillelser, virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 ....................... 39 

4.3 Beskatning af sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsordningen ...................................... 40 



  Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen   

 

 

  3 

4.4 Undtagelse nr. 1, virksomhedsskatteloven § 10. stk. 7 ......................................................................... 44 

4.5 Undtagelse nr. 2, virksomhedsskatteloven § 10, stk. 8 ......................................................................... 45 

4.6 Undtagelse nr. 3, virksomhedsskatteloven § 10, stk. 9 ......................................................................... 46 

5. Øvrige gældende centrale bestemmelser ................................................................................................... 48 

5.1 Sikkerhedsstillelser etableret senest den 10. juni 2014 ........................................................................ 48 

5.1.1 Delindkomstopgørelse ........................................................................................................................ 49 

5.2 Bagatelgrænsen ..................................................................................................................................... 50 

6. Centrale skattemæssige problemstillinger vedrørende sikkerhedsstillelser afledt af lov nr. 992 af 16. 

september 2014 .............................................................................................................................................. 53 

6.1 Virksomhedspant ................................................................................................................................... 53 

6.2 Kassekreditter ........................................................................................................................................ 55 

6.3 Bankernes generelle modregningsadgang ............................................................................................ 57 

6.3.1 SKM2015.502.SR ‐ Bankens generelle modregningsadgang ikke omfattet af VSL § 10, stk. 6 ...... 58 

6.4 Kautioner ............................................................................................................................................... 59 

6.4.1 SKM2015.528.SR ‐ personlig kaution omfattet af VSL § 10, stk. 6 ................................................. 59 

6.4.2 SKM2015.566.SR ‐ personlig kaution ikke omfattet af VSL § 10, stk. 6 .......................................... 62 

7. Øvrige afledte problemstillinger .................................................................................................................. 63 

7.1 Partnerselskaber .................................................................................................................................... 63 

7.1.1 SKM2015.291.SR ‐ Nulstilling af negativ indskudskonto ................................................................ 64 

7.1.2 Sikkerhedsstillelser i kommanditaktierne ...................................................................................... 66 

7.2 SKM2015.581.SR ‐ Indskud af ejendom og tilhørende gæld fra privatsfæren til virksomhedsordningen

 ..................................................................................................................................................................... 67 

8. Konklusion ................................................................................................................................................... 70 

9. Perspektivering ............................................................................................................................................ 75 

10. Litteraturliste ............................................................................................................................................. 77 

 

   



  Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen   

 

 

  4 

1. Indledning 

I Danmark udspringer de grundlæggende principper i skattelovgivningen, for så vidt angår den objektive 

skattepligt, af statsskatteloven § 4, 5 og 6, der i sin oprindelighed blev vedtaget i 1903 (Michelsen, Askholt, 

Bolander, Engsig & Madsen, 2013, s. 69).  

Det skatteretlige indkomstbegreb er defineret i medfør af reglerne i SL § 4 og 5. Det fremgår af SL § 4, stk. 

1, at al indkomst bliver medregnet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter globalindkomstprin-

cippet og periodiseret, så optjeningsåret også udgør beskatningsåret.  

SL § 5, stk. 1 definerer, at værdistigninger og værditab på det underliggende formuegrundlag ikke skal med-

regnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb fremgår af SL § 6, stk. 1. Det fremgår heraf, at der er fradrag ved 

opgørelse af den skattepligtige indkomst for omkostninger, der er afholdt med henblik på at erhverve, sikre 

og vedligeholde indkomsterhvervelsen. 

Grundprincipperne fra 1903 står dog ikke længere alene, i det der siden vedtagelsen af statsskatteloven er 

indført en ikke ubetydelig række af nuanceret skattelovgivning (Michelsen et al., 2013, s. 69).  

Eksempelvis finder reglerne i personskatteloven i dag anvendelse, når selvstændige erhvervsdrivende1, der 

driver erhvervsvirksomhed i personlig regi, skal foretage opgørelse af den skattepligtige indkomst. Det frem-

går således af PSL § 1, stk. 1, at opgørelse af den skattepligtige indkomst for personer – herunder også er-

hvervsdrivende - sker efter de almindelige regler i skattelovgivningen under hensyntagen til de ændringer, 

som følger af personskatteloven. Eftersom personskatteloven er langt mere uddybende end statsskatteloven 

og grundlæggende opgør den skattepligtige indkomst efter vidt forskellige fremgangsmåder, så vil den prak-

tiske anvendelse af statsskatteloven være begrænset. 

Personskatteloven blev vedtaget i forbindelse med indførelsen af 1987- skattereformen. Vedtagelsen medfør-

te en omfattende reformering af det danske skattesystem for erhvervsdrivende. Reformen betød, at den skat-

tepligtige indkomst fremadrettet skulle opdeles i personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige 

fradrag. Formålet med opdelingen var blandt andet at reducere skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst 

(Skatteministeriet, 2015a).  

Den afledte effekt af den begrænsede skatteværdi af negativ nettokapitalindkomst var væsentligt forringede 

beskatningsforhold for erhvervsdrivende sammenlignet med hovedaktionærer i kapitalselskaber. Derfor blev 

virksomhedsskatteloven vedtaget samtidig med indførelsen af personskatteloven. Det medførte, at erhvervs-

                                                            
1 Selvstændige erhvervsdrivende er efterfølgende alene betegnet ved erhvervsdrivende. 
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drivende forsat opnår fuld fradragsret for de erhvervsmæssige renteomkostninger ved at tilvælge beskatning 

efter reglerne i virksomhedsskatteloven som supplement til personskatteloven (Skatteministeriet, 2015a). 

Herved blev der opretholdt ensartede beskatningsforhold for erhvervsdrivende, for så vidt angår fradrags-

værdien af negativ nettokapitalindkomst, sammenholdt med kapitalselskaber. Endvidere medførte indførel-

sen af virksomhedsskatteloven blandt andet mulighed for, at erhvervsdrivende kan foretage opsparing i virk-

somheden mod betaling af en aconto virksomhedsskat svarende til selskabsskatteprocenten (Skatteministeri-

et, 2015a). 

 

1.1 Problemstilling 

Der tegner sig et billede af, at man fra politisk side har ønsket at skabe kapitalselskabslignende beskatnings-

forhold for erhvervsdrivende gennem indførelsen af virksomhedsskatteloven.  

For så vidt angår kapitalselskaber, har der i en længere årrække været fokus omkring ulovlige aktionærlån. 

Der har således været en tendens til at hovedaktionærer lånte penge af kapitalselskabet som et skattefrit al-

ternativ til udbytte eller løn. Herved foretog hovedaktionærerne en skattefri finansiering af privatforbruget 

(SKAT, 2015a).  

I september 2012 vedtog Folketinget, at aktionærlånene fremadrettet medfører beskatning med lovhjemmel i 

ligningsloven § 16 E. Aktionærlån bliver efter vedtagelsen skattemæssigt anset for en hævning uden tilbage-

betalingspligt svarende til en hævning af løn eller udbytte (SKAT, 2015). Til trods for beskatningen skal 

aktionærlånet stadigvæk tilbagebetales til selskabet. Loven medfører herved en reel dobbeltbeskatning, da 

der sker beskatning endnu en gang, når lånet er tilbagebetalt til selskabet, og det tilbagebetalte beløb igen 

kommer til udbetaling fra selskabet som eksempelvis udbytte (Horten, 2015). 

Det er ikke kun direkte overførelser af likvide transaktioner til hovedaktionæren, der er omfattet af LL § 16 

E. Sikkerhedsstillelser i selskabets aktiver afgivet over for hovedaktionærens private gæld er ligeledes omfat-

tet, jf. LL § 16 E, stk. 1, sidste pkt. 

Omfattet af LL § 16 E er bl.a. personer, der er aktionærer i et kapitalselskab med bestemmende indflydelse 

herpå enten ved ejerskab af mere end 50 % af aktierne eller rådighed over flertallet af stemmerettighederne, 

jf. LL § 2. Der kan således drages direkte paralleller til erhvervsdrivende, der ligeledes har bestemmende 

indflydelse over deres erhvervsvirksomhed.  

I september 2014 vedtog Folketinget en ændringslov til virksomhedsskatteloven ved Lov nr. 992 af 16/9 

2014 – indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v. 2 Lovind-

                                                            
2 Lov nr. 992 af 16/9 2014 er efterfølgende også betegnet ved ændringsloven. 
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grebet har overordnet medført væsentlige skattemæssige konsekvenser for erhvervsdrivende, der anvender 

reglerne i virksomhedsskatteloven, såfremt der er stillet sikkerhed med aktiver i virksomhedsordningen for 

gæld, der ikke indgår i ordningen, og/eller hvis indskudskontoen er negativ. Incitamentet for ændringen af 

virksomhedsskatteloven har herved alt andet lige været at gennemføre en parallel lovhjemmel tilsvarende LL 

§ 16 E. 

 

1.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i den beskrevne problemstilling vil formålet med nærværende kandidatafhandling være at 

analysere følgende hovedspørgsmål: 

Hvilke skattemæssige konsekvenser medfører vedtagelsen af lov nr. 992 af 16/9 2014 - indgreb mod 

utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v. - for erhvervsdrivende, der 

anvender virksomhedsordningen? 

Til at gennemarbejde ovenstående hovedspørgsmål vil afhandlingen først indeholde en teoretisk analyse af 

virksomhedsskattelovens eksisterende og grundlæggende regler før vedtagelsen af ændringsloven, der skal 

besvare følgende delspørgsmål: 

o Hvilke grundlæggende skattemæssige fordele er virksomhedsskatteloven tiltænkt at give erhvervs-

drivende, der anvender reglerne herom? 

o Hvilke betingelser skal den erhvervsdrivende opfylde for at anvende virksomhedsordningen? 

o Hvilke regler er gældende for indskudskontoen? 

o Hvilken sammenhæng er der mellem kapitalafkast, rentekorrektion og den selvkontrollerende effekt? 

o Hvad er styrende for beskatningsgrundlaget i virksomhedsordningen? 

o Hvordan foretages overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen?  

Efter at have klarlagt de eksisterende regler i virksomhedsskatteloven, vil den teoretiske analyse dernæst 

udgøre en analyse af selve lovændringen af virksomhedsordningen, der skal besvare følgende: 

o Hvad er baggrunden for lovindgrebet i virksomhedsskatteloven? 

o Hvilke utilsigtede disponeringer blev i almindelighed foretaget inden vedtagelsen af ændringsloven? 

o Hvilke skattemæssige konsekvenser medfører ændringsloven for erhvervsdrivende, der bliver omfat-

tet af lovindgrebet? 

Afslutningsvist vil afhandlingen analysere centrale problemstillinger, som lovindgrebet har medført, der skal 

føre frem til besvarelsen af nedenstående delspørgsmål: 

o Hvilke særlige problemstillinger efterlader vedtagelsen af ændringsloven? 
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På baggrund heraf vil afhandlingens konklusion afslutningsvist sammenfatte de klarlagte skattemæssige kon-

sekvenser og centrale problemstillinger afledt af ændringsloven. Konklusionen vil endvidere indeholde en 

vurdering af effektiviteten af lovindgrebet målt op imod formålsbeskrivelsen.  

 

1.3 Afgrænsning 

Overordnet er afhandlingen afgrænset fra indledende analyser af personskattesystemet herunder de grund-

læggende regler ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for erhvervsdrivende. I medfør heraf vil illu-

strationer af skattemæssige konsekvenser i afhandlingen alene tage udgangspunkt i overskudsdisponeringer 

ved anvendelse af kassesystemet, hvorefter de skattemæssige konsekvenser vurderes på indkomstgrupper, og 

herved ikke udgøres ved en egentlig beregning i skattekroner.  

Analysen af de eksisterende regler i virksomhedsskatteloven inden vedtagelsen af ændringsloven er afgræn-

set til at omfatte de grundlæggende elementer. Analysen er derfor målrettet mod at klarlægge de centrale 

begreber, der bliver berørt af ændringsloven, og som i vid udstrækning bliver anvendt ved analysen af æn-

dringsloven. Analysen af virksomhedsskatteloven er herved afgrænset til at omhandle udvalgte bestemmelser 

fra afsnit 1, hvorfor afhandlingen ikke vil analyse reglerne i kapitalafkastordningen m.v. i afsnit 2. 

Af ændringsloven § 3, stk. 1 fremgår det, at lovændringen træder i kraft den 15. september 2014, og herved 

har retsvirkning fra indkomståret 2014. 

Der følger en række enkeltstående bestemmelser i ændringsloven, der kun har retsvirkning for indkomståret 

2014, herunder erhvervsdrivendes mulighed for omgørelse af selvangivne dispositioner i indkomståret 2013, 

jf. § 3, stk. 8 samt ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen, jf. § 3, stk. 10. Bestemmelserne finder kun 

anvendelse, såfremt SKAT har modtaget besked herom senest den 31. marts 2015. Det er vurderet relevant, 

at foretage en tidsmæssig afgrænsning fra de nævnte bestemmelser, der alene vedrører indkomståret 2014. 

Der er hermed tale om forældede enkeltstående bestemmelser. Analysen er i stedet vægtet mod indarbejdelse 

af offentliggjorte bindende svar. Herigennem inddrages uddybende fortolkningsbidrag til retsvirkningen af 

ændringsloven, hvilket bidrager til forståelsen af de opståede skattemæssige problemstillinger efter vedtagel-

sen heraf. 

Afslutningsvist skal det bemærkes, at de skattemæssige konsekvenser er afgrænset til at tage udgangspunkt i 

ugifte erhvervsdrivende, der driver overskudsgivende virksomhed. 
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1.4 Metode 

Afhandlingen er udarbejdet efter den juridiske metode, hvilket er illustreret ved efterfølgende figur, der viser 

cyklussen i forbindelse med behandlingen af en juridisk problemstilling. 

 

Figur 1.1 Illustration af den juridiske metode 

 

Kilde: Frit efter Københavns Universitet, 2015, ¶ Hvad er jura og juridisk metode. 

 

Figuren viser, at den juridiske metode tager afsæt i en indledende definition af det relevante juridiske områ-

de. I afhandlingen er definitionen foretaget gennem afsnit 1 Indledning, hvor de grundlæggende principper i 

skattelovgivningen er opstillet herunder overgangen til den relevante beskatningshjemmel i afhandlingen 

givet ved virksomhedsskatteloven. 

Den juridiske metode udgøres efterfølgende af en definition af den juridiske problemstilling, jf. figuren. De-

finitionen af problemstillingen er foretaget på overordnet niveau i afsnit 1.1 Problemstilling gennem en 

komparativ illustration af den parallelle lovhjemmel til ændringsloven givet ved LL § 16 E. Den konkrete og 

nøjagtige juridiske problemstilling i afhandlingen fremgår af det efterfølgende afsnit 1.2 Problemformulering 

og afsnit 1.3 Afgrænsning. 

Figuren viser videre, at den juridiske metode dernæst tager afsæt i en analyse af relevante retskilder i hen-

hold til den definerede problemstilling. Analysen er foretaget i kapitel 2 Virksomhedsskatteloven, kapitel 3 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 - indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, kapitel 4 

Sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen for gæld uden for ordningen samt kapitel 5 Øvrige 

gældende centrale bestemmelser. Analysen vil inddrage en vurdering af teorien i forhold til fakta i de tilfæl-

1. Definition af 
det juridiske 
område

2. Definiition af 
den juridiske 
problemstilling

3. Analyse af 
retskilder

4. Vurdering af 
teorien i forhold 

til fakta

5. Konklusion og 
perspektivering
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de, hvor det er vurderet at bidrage til en afklarende forståelse af retskilderne. Vurderingen tager udgangs-

punkt i sammenhængen mellem analysen af retskilderne og offentliggjorte domsafsigelser, bindende svar, 

bemærkninger og betænkninger til retskilderne. 

Figuren viser, at den juridiske metode videre består af en uddybende vurdering af teorien i forhold til fakta 

foretaget ved analyserne i kapitel 6 Centrale skattemæssige problemstillinger vedrørende sikkerhedsstillelser 

og kapitel 7 Øvrige afledte problemstillinger. Vurderingen af teorien i forhold til fakta udgøres gennem ana-

lyser af udvalgte afledte konsekvenser af ændringsloven. I lighed med det forrige niveau i den juridiske me-

tode tager vurderingen af teorien om muligt udgangspunkt i offentliggjorte bindende svar alternativt be-

mærkninger, betænkninger samt høringsspørgsmål til ændringsloven. 

Afslutningsvist følger det af figuren, at den juridiske metode indeholder en konklusion og perspektivering af 

resultaterne i analyserne, hvilket er foretaget ved kapitel 8 Konklusion og kapitel 9 Perspektivering. 

 

1.5 Dataindsamlingsmetode 

Datamaterialet i afhandlingen udgøres af kvalitative data herunder retskilder givet ved lovgivning, bemærk-

ninger og betænkninger, høringsspørgsmål- og svar, domsafsigelser, bindende svar m.v. 

For så vidt angår anvendelsen af lovgivningen samt tilhørende bemærkninger og betænkninger må det med 

rimelighed vurderes, at der er tale om objektivt datamateriale, eftersom der er tale om gældende ret.  

Problemstillingen i afhandlingen vedrører ny lovgivning, hvorfor der endnu ikke er afgivet domsafsigelser 

vedrørende ændringsloven, der kan anvendes til at vurdere teorien i forhold til praksis. I afhandlingen er der 

således alene inddraget bindende svar, der udgør SKATs fortolkning af gældende ret vedrørende ændrings-

loven. Fortolkningen forelægges efterfølgende for Skatterådet, der består af 19 medlemmer, hvoraf 6 med-

lemmer er udpeget af Folketinget, og 13 medlemmer er udpeget af skatteministeren, jf. skatteforvaltningslo-

ven § 3, stk. 1.  

Da bindende svar alene udgør SKATs fortolkning, betyder det, at bindende svar ikke nødvendigvis er gæl-

dende ret. I tilfælde af spørger eller SKAT fører sagen videre til Landsskatteretten, er det således ikke givet, 

at der fremkommer den samme konklusion på den juridiske problemstilling. SKATs fortolkning ligger i ud-

gangspunktet dog inden for bemærkningerne og betænkningerne til ændringsloven, hvorfor der alt andet lige 

må antages at være en yderst begrænset grad af subjektivt i de bindende svar. 

Grundlæggende er det opfattelsen, at den anvendte kombination af retskilder sikrer en høj graf af validitet i 

datamaterialet, for så vidt angår formålet med afhandling givet ved problemformuleringen.  
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2. Virksomhedsskatteloven 

Beskatning af erhvervsdrivende finder som hovedregel sted med lovhjemmel i personskatteloven. Reglerne i 

virksomhedsskatteloven er derfor alene et supplement til personskatteloven, og er indført med henblik på at 

give erhvervsdrivende mulighed for at opnå gunstigere og mere selskabslignende beskatningsforhold, jf. 

afsnit 1 Indledning. Indkomstopgørelsen bliver derfor stadigvæk foretaget med afsæt i personskatteloven, 

hvilket kan udledes af VSL § 6, stk. 1. 

Erhvervsdrivende kan indtræde i virksomhedsordningen ved at foretage afkrydsning på selvangivelsen. An-

vendelse af ordningen skal tilkendegives for hvert enkelt indkomstår, hvor ordningen ønskes anvendt.  

Erhvervsdrivende der vælger at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven, opnår følgende væsentlige for-

dele i forhold til de almindelige beskatningsregler i personskatteloven: 

1. Afkast af den investerede kapital i virksomheden gennem et beregnet kapitalafkast. 

2. Fuld fradragsværdi af erhvervsmæssige renteomkostninger i den personlige indkomst. 

3. Mulighed for konjunkturudjævning af den personlige indkomst over en flerårig periode gennem op-

sparing af overskud mod betaling af 23,5 pct. i aconto virksomhedsskat. 

Ad 1). Kapitalafkastgrundlaget udgør grundlaget for beregningen af kapitalafkastet, der er et udtryk for, at en 

del af overskuddet i virksomheden bliver anset for at være et afkast af den investerede kapital i virksomhe-

den primo indkomståret (Michelsen et al., 2013, s. 228).  

Det beregnede kapitalafkast bliver reklassificeret fra personlig indkomst til kapitalindkomst uden for virk-

somhedsordningen. Fordelen herved er, at den erhvervsdrivende får flyttet indkomst fra et højere beskat-

ningsgrundlag til et lavere beskatningsgrundlag, og herved også sparer arbejdsmarkedsbidraget af det bereg-

nede kapitalafkast (Michelsen et al., 2013, s. 229). 

I afsnit 2.3 Kapitalafkast- og grundlag bliver opgørelsen og beregningen af kapitalafkastet og kapitalafkast-

grundlaget nærmere analyseret.  

Ad 2). Det er hovedreglen i den danske personbeskatning, at der kun gives fuldt fradrag i personlig ind-

komst, såfremt det er tale om en omkostning, der kommer til genbeskatning senere hen som personlig ind-

komst. Eksempler herpå er indbetalinger på fradragsberettiget pensionsopsparinger samt driftsomkostninger i 

virksomheden, der har medvirket til overskuddet (Skatteministeriet, 2015b). 

Renteomkostninger kommer ikke til genbeskatning. Erhvervsdrivende, der ikke anvender virksomhedsord-

ningen, opnår derfor kun fradrag for renteomkostninger i kapitalindkomsten i lighed med almindelige løn-

modtagere. Fradragsværdien af erhvervsmæssige renteomkostninger i kapitalindkomst udgør for indkomst-

året 2015 ned til ca. 29,6 %, såfremt den skattepligtige har negativ nettokapitalindkomst. Fradragsværdien vil 
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endvidere falde yderligere til ca. 25,6 % frem mod indkomståret 2019, i takt med sundhedsbidraget bliver 

udfaset og tillagt bundskatten (Skatteministeriet 2015b & Skatteministeriet 2015c). 

Til sammenligning har erhvervsdrivende, der vælger at indtræde i virksomhedsordningen, mulighed for at 

opnå fuldt fradrag af de erhvervsmæssige renteomkostninger i personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag. 

Fradragsværdien af erhvervsmæssige renteomkostninger i virksomhedsordningen udgør i indkomståret 2015 

herved mellem 40,3 % og 56,4 % afhængig af om den skattepligtige betaler topskat og er medlem af folke-

kirken (Skatteministeriet, 2015b). 

Ad 3). Erhvervsdrivende har ofte et mere svingende indkomstgrundlag sammenlignet med en almindelig 

lønmodtager. Erhvervsdrivende der anvender reglerne i virksomhedsordningen, har mulighed for at udjævne 

deres beskatningsgrundlag fra virksomheden. Herved er der mulighed for at opnå et stabilt beskatnings-

grundlag, der minder om en almindelig lønmodtager (Dam, Gam, Hemmingsen & Nielsen, 2012, s. 506). 

Konjunkturudligningen foregår gennem opsparing af ikke hævede overskud i virksomheden i indkomstår 

med et stort resultat af selvstændig virksomhed, hvoraf man i optjeningsåret udelukkende betaler en aconto 

virksomhedsskat på 23,5 % i 2015 svarende til selskabsskatteprocenten, jf. VSL § 10, stk. 2. I indkomstår 

med et lavt resultat af selvstændig virksomhed, kan den skattepligtige foretage skatteoptimering gennem 

hævning af tidligere års opsparede overskud op til topskattegrænsen.  

I afsnit 2.5 Opsparede overskud bliver de nærmere bestemmelser vedrørende opsparede overskud analyseret, 

hvorfor der henvises dertil. 

 

2.1 Grundlæggende betingelser for at anvende virksomhedsskatteloven 

En skattepligtig person kan kun anvende reglerne i virksomhedsskatteloven, når der er tale om drift af en 

selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. VSL § 1, stk. 1. 

Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed er defineret gennem retspraksis i den øvrige skattelovgivning 

(Michelsen et al., 2013, s. 216). Der er tale om en samlet vurdering, hvor afgrænsningen sker i forhold til 

ikke-erhvervsmæssig virksomhed, hvilket skatteretligt er defineret som en hobbyvirksomhed. Hobbyvirk-

somheder har modsat erhvervsvirksomheder ofte karakter af at have en virksomhedsaktivitet, der kan vurde-

res som værende en fritidsinteresse, ligesom systematisk indtægtserhvervelse ikke nødvendigvis er det afgø-

rende for den skattepligtige (SKAT, 2015b). 

Det er endvidere et krav, at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden herun-

der at bogføringslovens- og mindstekravsbekendtgørelsens krav bliver opfyldt. Bogføringen skal endvidere 

tilrettelægges, så der er en skarp adskillelse mellem virksomheds- og privatøkonomien, jf. VSL § 2, stk. 1. 
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Der bliver herudover også krævet af bogføringen, at renteindtægter- og udgifter bliver periodiseret i henhold 

til den periode, som renterne vedrører, jf. VSL § 6, stk. 2. Reglen fraviger således fra de almindelige beskat-

ningsregler for personer, hvor det er forfaldstidspunktet, der afgør, hvilket indkomstår renteindtægter- og 

udgifter skal medregnes, jf. LL § 5, stk. 1.  

Såfremt den skattepligtige driver flere virksomheder i personlig regi, da betragtes alle virksomhederne som 

en samlet virksomhed, og de skal derfor alle indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 2, stk. 3. 

Afslutningsvist er det et krav, at den skattepligtige opgør og oplyser værdien af indskudskontoen, konto for 

opsparet overskud samt kapitalafkastgrundlaget og heraf beregnede kapitalafkast, jf. VSL § 2, stk. 2, sidst 

pkt. Det skal i forbindelse hermed bemærkes, at det frem til vedtagelsen af ændringsloven kun var konto for 

opsparet overskud og kapitalafkastet, der skulle selvangives til SKAT. 

 

2.2 Indskudskonto 

Indskudskontoen opgøres første gang ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor virksomhedsord-

ningen for første gang bliver anvendt, jf. VSL § 3, stk. 2. Opgørelsen finder sted med afsæt i den regnskabs-

mæssige balance på tidspunktet for indtræden i ordningen, da balancen er udtryk for, hvilke aktiver og passi-

ver den erhvervsdrivende har indskudt i virksomheden. 

Den første opgørelse af indskudskontoen viser hermed nettoværdien af aktiver fratrukket passiver, som den 

erhvervsdrivende har indskudt i virksomhedsordningen, jf. VSL § 3, stk. 3. Indskudskontoen bliver i forlæn-

gelse af den første opgørelse fastlåst. Det betyder, at værdireguleringer samt gevinst eller tab ved eventuelle 

realisationer i efterfølgende indkomstår ikke påvirker indskudskontoen (Michelsen et al., 2013, s. 222).  

Indskudskontoen bliver efter den første opgørelse alene reguleret årligt ved de efterfølgende indkomstårs 

udløb. Reguleringerne består af yderligere indskud fra privatøkonomien til indskudskontoen foretaget af den 

erhvervsdrivende, mens hævninger fra indskudskontoen til privatøkonomien, der ikke er overskud fra driften, 

bliver modregnet på indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 6.  

Indestående på indskudskontoen kan under hensynstagen til hæverækkefølgen hæves ud af virksomheden til 

privatøkonomien, uden at det medfører beskatning. Årsagen hertil er, at indskudskontoen består af indskud 

fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien, hvorfor værdierne udgøres af allerede beskattede midler.  
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2.2.1 Aktiver og passiver i virksomhedsordningen 

Erhvervsdrivende der anvender reglerne i virksomhedsskatteloven, skal anvende virksomhedsordningen for 

hele virksomheden i hele indkomståret, jf. VSL § 2, stk. 2. Det betyder, at alle aktiver og passiver i hoved-

reglen skal indgå i ordningen, såfremt de er fuldt ud erhvervsmæssige (Michelsen et al., 2013, s. 219-221).  

Undtaget er dog i overvejende grad finansielle aktiver som aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskat-

ningsloven. Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven må kun indgå i ordningen, såfremt der er 

tale om en erhvervsdrivende, der driver næring hermed (Michelsen et al., 2013, s. 219). Det er dog tilladt at 

indskyde visse finansielle aktiver i ordningen, jf. VSL § 1, stk. 2. 

Blandede benyttede aktiver kan ikke indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 3. Det fremgår dog af 

paragraffen, at følgende blandede benyttede aktiver alligevel kan indskydes: 

o Erhvervsmæssig andel af ejendomme indgår, når der er foretaget en offentlig vurdering af fordelin-

gen mellem den erhvervsmæssige- og private andel, og den erhvervsmæssige andel udgør mere end 

25 % af den samlede offentlige ejendomsværdi (SKAT, 2015c). 

o Udlejningsejendomme og boligkollektiver nævnt i ejendomsværdiskatteloven § 4-8 fratrukket den 

andel der tjener til bolig for den erhvervsdrivende. 

o Biler, telefoner, computere m.v. såfremt aktiverne bliver indskudt i virksomhedsordningen som fuldt 

ud erhvervsmæssige aktiver. 

Aktiver der alene anvendes privat af den erhvervsdrivende kan aldrig indskydes i virksomhedsordningen 

(Michelsen et al., 2013, s. 219).  

Gæld der udelukkende har privat karakter, kan i lighed med private aktiver aldrig indskydes i ordningen. Der 

er dog mange eksempler på erhvervsdrivende, der alligevel har indskudt den private gæld i deres virksom-

hedsordning grundet de skattemæssige fordele afledt heraf, jf. afsnit 3.1 Negativ indskudskonto.  

I praksis er indskud af privat gæld imidlertid sjældent kontrolleret grundet den indbyggede selvkontrolleren-

de effekt i virksomhedsordningen, jf. afsnit 2.4.1 Den selvkontrollerende effekt (Michelsen et al., 2013, s. 

221).  

Derudover fremgår det af retsafgørelsen SKM2007.588.LRS, at indskud af privat gæld i virksomhedsordnin-

gen kan foretages, selvom indskuddet medfører negativ indskudskonto. Det fremgår ifølge Landsskatteretten 

ikke i bestemmelsens ordlyd og forarbejder3, at der er hjemmel til at nægte en sådanne disposition, så længe 

der sker rentekorrektion. 

                                                            
3 Der henvises til bestemmelsen VSL § 11, der analyseres senere i afhandlingen. 
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Endvidere lagde Landsskatteretten til grund, at der ikke var en væsentlig rentemæssig fordel, da renten på 

prioritetsgælden udgjorde 5 %, og rentekorrektion ligeledes udgjorde 5 %. 

Det kan alt andet lige udledes af dommen, at det er i orden at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, 

så længe den erhvervsdrivende ikke opnår åbenlyse fordele herved. 

 

2.2.2 Værdiansættelse af aktiver og passiver indskudt i virksomhedsordningen 

Værdiansættelsen af indskudte aktiver og passiver følger reglerne i VSL § 3, stk. 4, hvoraf følgende fremgår:  

o Fast ejendom: Den største værdi af enten den kontante anskaffelsessum eller den offentlige ejen-

domsværdi ved indkomstårets begyndelse med fradrag af byrder samt tillæg af ombygninger og for-

bedringer, der ikke er taget højde for i vurderingen. 

Såfremt der ikke foreligger en offentlig ejendomsværdi kan handelsværdien pr. 1. oktober forud for 

indkomståret begyndelse anvendes med tillæg af ikke medregnede ombygninger og forbedringer. 
 

o Erhvervsmæssige driftsmidler og skibe: Afskrivningsberettigede saldoværdi primo indkomståret. En 

negativ saldoværdi fragår ikke ved opgørelsen, og driftsmidlet vil alene blive værdiansat til kr. 0. 
 

o Blandet benyttede aktiver: Endnu ikke afskreven del af den afskrivningsberettigede saldoværdi pri-

mo indkomståret. 
 

o Hidtil privat anvendt driftsmidler: Handelsværdien. 
 

o Andre løsøregenstande: Handelsværdien. 
 

o Varebeholdninger: Den skattemæssige værdi opgjort efter varelagerloven § 1, stk. 1, nr. 1-3. 
 

o Øvrige aktiver: Anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Såfremt anskaf-

felsessummen er omregnet til kontantværdi skal denne anvendes. 
 

o Gæld: Kursværdien. 

Hvis opgørelsen af indskudskontoen er negativ kan den værdiansættes til nul, hvis den erhvervsdrivende kan 

bevise, at samtlige aktiver og passiver der vedrører virksomheden er medregnet, og at gælden er erhvervs-

mæssig jf. VSL § 3, stk. 5. Er det ikke tilfældet bliver indskudskontoen ikke nulstillet, og der bliver i stedet 

beregnet rentekorrektion jf. VSL § 11, stk. 1. 
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2.2.3 Indskud og hævninger på indskudskontoen efter første opgørelse 

Indskudskontoen opgøres første gang til en nettoværdi af indskudte aktiver og passiver værdiansat efter reg-

lerne i VSL § 3, stk. 4. I efterfølgende indkomstsår reguleres indskudskontoen med indskud af den erhvervs-

drivende samt hævninger, der ikke vedrører driften, jf. VSL § 3, stk. 6.  

At opgøre bevægelserne på indskudskontoen i efterfølgende indkomstår i nettoværdier var tilladt i den op-

rindelige udgave af virksomhedsskatteloven. I forbindelse med indførelsen af lov nr. 344 af 15. maj 1992 

blev bestemmelsen i VSL § 11, stk. 3 imidlertid ophævet, jf. SMK2006.721.SR. 

Derfor udgør hvert enkelt indskud og hævning i efterfølgende indkomstår en selvstændig transaktion. Det 

fremgår af VSL § 2, stk. 4, der foreskriver, at beløb der bliver overført mellem den erhvervsdrivende og 

virksomheden, skal bogføres som særskilte transaktioner med skattemæssig virkning fra overførelsestids-

punktet. 

VSL § 2, stk. 5 definerer uddybende, at finansielle aktiver og passiver altid skal indskydes med virkning fra 

udgangen af et indkomstår. 

De skattemæssige konsekvenser heraf fremgår af retsafgørelsen SKM.2005.537.LRS samt bindende svar 

SKM.2006.721.SR. I de konkrete sager indskyder en virksomhedsejer en privat ejendom, som opnår status-

skifte til erhvervsmæssig anvendelse. Den skattepligtige indskyder endvidere den tilhørende gæld. Virksom-

hedsejeren anvender i forvejen virksomhedsordning. 

Ifølge afgørelserne er konsekvenserne heraf, at indskud af ejendommen indgår direkte på indskudskontoen, 

mens realkreditlånet udgør en hævning i den udvidet hæverækkefølge. Det medfører, at realkreditlånet ikke 

kan modregnes på indskudskontoen, såfremt der er indestående værdier i virksomheden som eksempelvis 

opsparede overskud fra tidligere indkomstår, hvor der kan foretages modregning i ved overskudsdisponerin-

gen.  

Lovhjemlen til afgørelsen er netop VSL § 2, stk. 4 samt VSL § 2, stk. 3, hvilket betyder, at uanfægtet virk-

somhedsejeren opretter en ny virksomhed til ejendommen og gælden, da vil alle virksomhederne bliver be-

tragtet som et skattesubjekt, hvortil der udelukkende skal opgøres én indskudskonto, én overskudsdispone-

ring og så fremdeles.  
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2.2.4 Indskudskontoen ved ud‐ og indtræden i virksomhedsordningen 

En erhvervsdrivende der ønsker at nulstille sin indskudskonto har mulighed herfor ved at udtræde af ordnin-

gen og efterfølgende indtræde i ordningen igen med nye indgangsværdier opgjort efter principperne i afsnit 

2.2.2 Værdiansættelse af aktiver og passiver indskudt i virksomhedsordningen. 

Såfremt den erhvervsdrivende træder ind i ordningen igen inden for en 5 årig periode efter udtræden, skal 

fast ejendom medregnes til samme værdi, som den var optaget til ved udtræden. Det fremgår herudover, at i 

tilfælde hvor fast ejendom er erhvervet i en periode, hvor virksomhedsordningen er anvendt, da skal den 

kontante anskaffelsessum anvendes ved senere genindtræden i ordningen, jf. VSL § 3, stk. 7. Årsagen hertil 

er, at den erhvervsdrivende har mulighed for ved genindtræden at indskyde ejendommen til den offentlige 

ejendomsvurdering. Er denne steget siden anskaffelsen vil den skattepligtige have mulighed for at foretage 

en skattefri hævning i virksomhedsordningen af forskellen mellem anskaffelsessummen og den offentlige 

ejendomsvurdering.  

 

2.3 Kapitalafkast‐ og grundlag 

Erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, opnår skattemæssige fordele ved at anvende virk-

somhedsordningen givet ved en forrentning af den investerede kapital i virksomheden, jf. afsnit 2 Virksom-

hedsskatteloven. 

Kapitalafkastet beregnes med afsæt i kapitalafkastgrundlaget. Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget følger af 

reglerne i VSL § 8, stk. 1 og 2, hvor det fremgår, at opgørelsen foretages ved begyndelsen af hvert indkomst-

år. I forbindelse med etableringen af en ny virksomhed sker opgørelsen dog på tidspunktet for etableringen 

heraf. 

Det følger videre af paragraffen, at kapitalafkastgrundlaget fremkommer som en nettoværdi af aktiver fra-

trukket gæld opgjort efter principperne i VSL § 3, stk. 4. Grundlaget bliver herved opgjort efter de samme 

regler, der gælder for indskudskontoen - dog med følgende forskelle: 

o Fast ejendom anskaffet efter 1. januar 1987 skal medregnes til den kontante anskaffelsessum. 

o Fast ejendom anskaffet før 1. januar 1987 kan medregnes til den 18. almindelige vurdering med til-

læg af eventuelle ikke medregnet anskaffelsessummer vedrørende fordringer og ombygninger. 

Det betyder, at såfremt den erhvervsdrivende optager ejendommen til den kontante anskaffelsessum, da vil 

indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget ved første opgørelse altid være identiske. 
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I efterfølgende indkomstår fremgår det videre af VSL § 8, stk. 1, at følgende beløb skal fragå i opgørelsen af 

kapitalafkastgrundlaget: 

o Indestående på mellemregningskontoen med indehaveren primo efter reglerne i VSL § 4a. 

o Beløb hensat til senere hævning primo efter reglerne i VSL § 4 og § 10, stk. 1. 

o Beløb overført mellem virksomheds- og privatøkonomien med virkning primo et givent indkomstår. 

I efterfølgende indkomstår skal aktiver og passiver ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget modsætnings-

vis indskudskontoen reguleres til dagsværdi ved indkomståret begyndelse. 

Selve udregningen af kapitalafkastet foregår ved at gange kapitalafkastgrundlaget med den gældende kapi-

talafkastsats, jf. VSL § 7, stk. 1. Hvis regnskabsperioden ikke omfatter 12 måneder, så bliver der beregnet et 

forholdsmæssigt kapitalafkast svarende til regnskabsperiodens antal hele måneder i indkomståret, jf. VSL § 

7, stk. 2.  

Kapitalafkastsatsen bliver fastlagt en gang årligt af SKAT.  Den udgør et beregnet gennemsnit af den effekti-

ve obligationsrente i 1. halvår af et givent indkomstår, jf. VSL § 9, stk. 1. Afkastsatsen udgør i indkomståret 

2015, 1 % (SKAT, 2015d). 

Det beregnede kapitalafkast kan aldrig overstige årets skattepligtige overskud af virksomheder fratrukket 

beløb overført til medarbejdende ægtefælle, ligesom der bliver set bort fra negative kapitalafkast, jf. VSL § 

7, stk. 1.  

Kapitalafkastet indgår som en del af overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen, og fragår i personlig 

indkomst og tillægges i kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen, jf. afsnit 2 Virksomhedsskattelo-

ven. 

Det er dog muligt at opspare kapitalafkastet i virksomhedsordningen, hvis overskudsdisponeringen muliggør 

det. Ulempen herved er modsætningsvist ovenfor, at når den skattepligtige i efterfølgende indkomstår hæver 

opsparet kapitalafkast, bliver afkastet beskattet som personlig indkomst. Det betyder, at der skal betales ar-

bejdsmarkedsbidrag heraf (Michelsen et. al., 2013, s. 229). 
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2.4 Rentekorrektion 

Såfremt en erhvervsdrivende skal beskattes med et rentekorrektionsbeløb, bliver rentekorrektionen modsæt-

ningsvist kapitalafkastet reklassificeret fra kapitalindkomst til personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag. 

Det betyder, at der bliver flyttet indkomst fra et lavere beskatningsgrundlag op til et højere beskatnings-

grundlag, jf. VSL § 11, stk. 3. Rentekorrektionen indgår ikke i virksomhedens indkomstopgørelse, over-

skudsdisponering eller hæverækkefølge. 

Der bliver aldrig beregnet rentekorrektion, såfremt kapitalafkastgrundlaget er positivt. Årsagen hertil er illu-

streret ved efterfølgende analyse af den selvkontrollerende effekt. 

 

2.4.1 Den selvkontrollerende effekt 

I de indledende bemærkninger i nærværende kapitel fremstår de åbenlyse skattemæssige fordele for den er-

hvervsdrivende ved at vælge beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven, for så vidt angår fradrags-

værdien af de erhvervsmæssige renteomkostninger. 

De skattemæssige fordele ved at fradrage renteomkostninger i personlig indkomst fremstår imidlertid så gi-

vende, at den skattepligtige kan være fristet til at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Virksom-

hedsordningen har indbygget en såkaldt selvkontrollerende effekt, der skal eliminere de skattemæssige forde-

le, når erhvervsdrivende indskyder privat gæld. Den selvkontrollerende effekt er illustreret i figur 2.1: 

 

Figur 2.1 Illustration af den selvkontrollerende effekt i virksomhedsordningen 

 

Kilde: Frit efter undervisningsmaterialet ”Virksomhedsordningen i praksis” anvendt fra forelæsning i Erhvervs- og pensionsbeskatning på 

CBS, foråret 2015. 

Situation 1 Situation 2 Situation 3

Negativ formue = 

rentekorrektion.

Gæld

Skattemæssig 

formue

Privat gæld

Privat gæld

Aktiver

Gæld

Skattemæssig 

formue

Gæld



  Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen   

 

 

  19 

Figuren illustrerer en opgørelse af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget, hvor det er antaget, at værdi-

ansættelsen af aktiverne følger hinanden. De tre forskellige situationer giver anledning til følgende bemærk-

ninger vedrørende de skattemæssige konsekvenser: 

1. I den første situation har den skattepligtige en positiv indskudskonto og et positivt kapitalafkast-

grundlag, der svarer til den skattemæssige formue. Der skal ikke beregnes en rentekorrektion, lige-

som den skattepligtige opnår maksimalt kapitalafkast, som fragår i personlig indkomst, og bliver til-

lagt kapitalindkomst, jf. afsnit 2.3 Kapitalafkast- og grundlag. 

2. I den anden situation har den skattepligtige valgt at indskyde en mindre andel af sin private gæld i 

virksomheden. Den skattemæssige formue er imidlertid stadigvæk positiv. Indskudskontoen er også 

positiv, da den samlede gæld stadigvæk ikke overstiger værdien af de indskudte aktiver. Derfor bli-

ver der ikke beregnet rentekorrektion. Til gengæld bliver den skattepligtiges kapitalafkast mindre 

end ved situation 1, da grundlaget er reduceret med den private gæld. 

3. I den sidste situation har den skattepligtige indskudt så meget privat gæld, at den skattemæssige for-

mue og herved også kapitalafkastgrundlaget bliver negativt. Indskudskontoen er ligeledes negativ, da 

gælden nu klart overstiger værdien af de indskudte aktiver. Det betyder, at der nu skal beregnes en 

rentekorrektion. 

Årsagen hertil er, at der ikke bliver beregnet negativt kapitalafkast, jf. afsnit 2.3. Rentekorrektionen 

bliver derfor kapitalafkastets forlængede arm. I den givne situation kunne man blot have haft ind-

bygget negativt kapitalafkast i virksomhedsskatteloven, og opnået den samme skattemæssige effekt. 

Ovenstående illustration af den selvkontrollerende effekt viser, at kapitalafkast bliver mindre i takt med den 

skattepligtige indskyder privat gæld i virksomhedsordningen. Når den skattepligtige har indskudt mere gæld 

end aktivernes samlede værdi, da forsvinder kapitalafkastet og rentekorrektionen træder til. 

Såfremt renten på den indskudte private gæld svarer til eller er mindre end kapitalafkastsatsen, der for ind-

komståret 2015 udgør 1 %, så vil den skattepligtige ikke tjene på at indskyde den private gæld i virksom-

hedsordningen, da personlig indkomst bliver forhøjet med netop 1 % af den del af den indlagte private gæld, 

der har medvirket til negativ indskudskonto. Renten på gæld vil dog ofte være højere end kapitalafkastsatsen, 

der udgør en rente tilsvarende den effektive obligationsrente, jf. afsnit 2.3. Derfor kan det antages, at den 

selvkontrollerende effekt ikke fuldt ud har den ønskede virkning. Ændringsloven har blandt andet til formål 

at sikre, at den selvkontrollerende effekt fremadrettet fungerer efter hensigten, hvilket er analyseret i afsnit 

3.2 Rentekorrektionssats. 

Virksomhedsskatteloven § 11 udgør lovhjemlen for beregningen af rentekorrektionen, og definerer to bereg-

ninger afhængig af om den negative indskudskonto fremgår i enten primo eller ultimo et indkomstår, og/eller 

er opstået i løbet af året.  
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2.4.2 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto primo eller ultimo 

Grundlaget for beregningen af rentekorrektionen udgør det mindste af følgende beløb ved et givent ind-

komstårs begyndelse, slutning eller på tidspunktet for indtræden i virksomhedsordningen, jf. VSL § 11, stk. 

1: 

o Den talmæssige største negative værdi på indskudskontoen.  

o Den talmæssige største negative værdi af det beregnede kapitalafkastgrundlag. 

Det mindste af ovenstående største negative værdi skal efterfølgende adderes med kapitalafkastsatsen efter 

VSL § 9, stk. 1, der for indkomståret 2015 udgør 1 %, jf. VSL § 11, stk. 1. Fremadrettet vil rentekorrektio-

nen dog blive beregnet efter VSL § 9 a, stk. 1, jf. afsnit 3.2, og for indkomståret 2015 udgøre 4 %. 

 

2.4.3 Rentekorrektion ved negativ indskudskonto i løbet af et indkomstår 

Udover rentekorrektionen beregnet efter VSL § 11, stk. 1, så skal der også beregnes rentekorrektion efter 

VSL § 11, stk. 2, hvoraf det fremgår, at der skal beregnes en rentekorrektion, når den skattepligtige i samme 

indkomstår foretager overførelser fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien og tilbage igen fra privat-

økonomien til virksomhedsøkonomien.  

Årsagen hertil er, at den skattepligtige ved ovenstående transaktioner reelt optager et lån i virksomheden ved 

at overføre penge fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien. Lånet burde indehaveren reelt have opta-

get i banken, med rentefradrag til lavt beskatningsgrundlag i kapitalindkomsten. 

Årets samlede rentekorrektionsbeløb udgør rentekorrektion beregnet efter både VSL § 11, stk. 1 og VSL § 

11, stk. 2. 

 

2.5 Opsparede overskud 

En af fordelene som en erhvervsdrivende opnår ved at vælge beskatning efter reglerne i virksomhedsskatte-

ordningen er muligheden for konjunkturudligning herunder indkomstudjævning over en flerårig periode, jf. 

afsnit 2 Virksomhedsskatteloven. 

Erhvervsdrivende har således mulighed for at overføre den ikke hævede andel af et indkomstårs skattepligti-

ge overskud til konto for opsparede overskud i forbindelse med overskudsdisponeringen. Et indkomstårs 

opsparede overskud bliver kun beskattet med en aconto virksomhedsskat, der i indkomståret 2015 udgør 23,5 

%. Årets opsparede overskud fratrukket aconto virksomhedsskatten udgør beløbet, der bliver overført til 

konto for opsparede overskud, jf. VSL § 10, stk. 2 (Dam et al., 2012, s. 510). 
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Et indkomstårs opsparede overskud bliver hermed kun beskattet med virksomhedsskatteprocenten, og indgår 

derfor ikke i personlig indkomst hos den erhvervsdrivende, ligesom der ikke skal betales arbejdsmarkedsbi-

drag af opsparede overskud i opsparingsåret.  

Under hensynstagen til den udvidede hæverækkefølge kan den erhvervsdrivende i efterfølgende indkomstår 

hæve af indestående på konto for opsparede overskud, hvorefter hævningen vil indgå i personlig indkomst 

med tillæg af den betalte aconto virksomhedsskat. Den betalte aconto skat i opsparingsåret bliver godskrevet 

i beregningen af den endelige slutskat i hævningsåret. Såfremt den betalte aconto skat af hævede opsparede 

overskud overstiger den erhvervsdrivendes slutskat i indkomståret, hvor hævningen finder sted, da bliver 

aconto virksomhedsskatten udbetalt kontant, jf. VSL § 10, stk. 3 (Dam et al., 2012, s. 510). 

Tidligere års opsparede overskud bliver altid hævet efter LIFO princippet, hvilket betyder, at de ældste op-

sparede overskud hæves først, jf. VSL § 11, stk. 5.  

 

2.6 Hæverækkefølgen 

Informationssøgningen, der er anvendt til afsnit 2.6 Hæverækkefølgen, bygger på litteraturen Michelsen et 

al., 2013, s. 233-234 & virksomhedsskatteloven.. 

Af ovenstående afsnit fremgår det, at der i virksomhedsskatteloven er en række forskellige skattemæssige 

instrumenter indbygget, der har vidt forskellige skattemæssige konsekvenser for den erhvervsdrivende. Hæ-

verækkefølgen er endnu et indbygget instrument, som den erhvervsdrivende skal tage hensyn til i forbindelse 

med sine disponeringer. Virksomhedsordningen er grundlæggende bygget op omkring den tankegang, at den 

erhvervsdrivende bliver beskattet af årets hævninger foretaget i de enkelte indkomstår fra virksomhedsord-

ningen ud til privatøkonomien, mens andelen af årets overskud, der ikke hæves, kan opspares i virksomhe-

den mod betaling af en aconto virksomhedsskat. Der er hermed tale om forbrugsbeskatning. 

Lovhjemlen der styrer hæverækkefølgen, fremgår af VSL § 5. I praksis arbejder man dog med begrebet den 

udvidet hæverækkefølge, da der er hævninger, der går forud for selve hæverækkefølgen. Hævninger i den 

udvidet hæverækkefølge foregår efter følgende prioriterede rækkefølge: 

1. Hævninger forud for dem der er nævnt i VSL § 5 

2. Hævet hensat kapitalafkast fra forudgående indkomstår, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 1 

3. Hævet hensat resterende overskud fra forudgående indkomstår, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 2 

4. Hævet kapitalafkast for hævningsåret, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 3 a 

5. Hævet resterende overskud fra hævningsåret, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 3 b 

6. Hævet opsparet overskud fra tidligere år, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 4 

7. Hævet indestående på indskudskontoen, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 5 
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8. Hævet beløb udover indestående på indskudskontoen 

Det fremgår af den udvidet hæverækkefølge, at der er visse hævninger, der går forud for selve hæverække-

følgen, der er nævnt i VSL § 5. Der er tale om skattefrie hævninger for den erhvervsdrivende, der udgør 

overførelser af driftsomkostninger afholdt af indehaverens privatøkonomi, overførelser til eventuel medar-

bejdende ægtefælle samt betalte aconto virksomhedsskatter i indkomståret. Hævningerne forud for selve 

hæverækkefølgen bliver også defineret som de tvungne hævninger, hvilket betyder, at den erhvervsdrivende i 

et indkomstår er tvunget til mindst at hæve et beløb svarende hertil. 

Hævninger der er foretaget i indkomståret udover dem, der er beskrevet under det første punkt, udgør hæv-

ninger af hensat kapitalafkast og resterende overskud fra tidligere indkomstår. Der er tale om skattefrie hæv-

ninger, da beskatning af de hensatte beløb allerede er foretaget i hensættelsesåret som kapitalindkomst hen-

holdsvis personlig indkomst. 

Hævninger der ikke kan rummes i de tre første punkter betragtes som en hævning af kapitalafkastet for det 

aktuelle indkomstår. Hævning af kapitalafkastet bliver beskattet som kapitalindkomst, jf. afsnit 2.3 Kapital-

afkast- og grundlag. 

Er der foretaget hævninger udover de første 4 punkter i indkomståret betragtes hævningerne som en hævning 

af det resterende skattemæssige overskud i det aktuelle indkomstår. Der sker beskatning i personlig indkomst 

af disse hævninger.  

Såfremt årets hævninger ikke kan rummes i de første fem punkter, udgør yderligere hævninger en hævning af 

opsparede overskud fra tidligere indkomstår. I lighed med hævninger af resterende overskud for det aktuelle 

indkomstår bliver hævninger af opsparede overskud beskattet som personlig indkomst med tillæg af den 

betalte aconto skat, jf. afsnit 2.5 Opsparede overskud. 

Først herefter vil eventuelle hævninger, der endnu ikke er omfattet af de første seks punkter, bliver hævet på 

indskudskontoen. Der er tale om skattefrie hævninger, jf. afsnit 2.2 Indskudskonto. Hvis der i et indkomstår 

er hævet mere end indestående på indskudskontoen, er det et udtryk for, at den erhvervsdrivende har lånt af 

virksomheden, og der skal beregnes rentekorrektion, jf. afsnit 2.4.2 Rentekorrektion. 
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2.7 Overskudsdisponering 

Overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen udgør selve fordelingen af et givent indkomstårs skatte-

mæssige overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed efter renter.  

I afsnit 2.6 Hæverækkefølgen blev den udvidet hæverækkefølge behandlet, hvoraf det blev illustreret, at det 

er årets faktiske hævninger, der er styrende i forhold til fordelingen af årets skattemæssige resultat af selv-

stændig erhvervsvirksomhed herunder fordelingen mellem personlig indkomst og virksomhedsindkomst.  

Det illustrative eksempel på en overskudsdisponering inden for skatteretten udgøres ofte ved kassesystemet, 

der helt grundlæggende fordeler det skattemæssige overskud fra selvstændig virksomhed i kapitalindkomst, 

personlig indkomst og virksomhedsindkomst, jf. efterfølgende figur 2.2. 

Den praktiske anvendelse af kassesystemet i figur 2.2 er illustreret ved en overskudsdisponering, hvor føl-

gende forudsætninger er gældende: 

o Kapitalafkastet udgør kr. 50.000 

o Årets skattemæssige overskud udgør kr. 500.000 

o Årets faktiske hævninger udgør kr. 400.000 

o Virksomhedsskatteprocenten udgør 23,5 % 

 

Figur 2.2 Overskudsdisponering ved anvendelse af kassesystemet 

 

Kilde: Frit efter undervisningsmaterialet ”Virksomhedsordningen i praksis” anvendt fra forelæsning i Erhvervs- og pensionsbeskatning på 

CBS, foråret 2015. 
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Figuren viser, at kassesystemet tager udgangspunkt i det skattemæssige overskud (1), hvoraf første dispone-

ring udgør hævning af årets kapitalafkast (2). 

Det skattemæssige overskud (1) bliver herefter fratrukket kapitalafkastet (2), hvorefter det resterende over-

skud fremkommer (3). Det resterende overskud skal fordeles i personlig indkomst (7) og virksomhedsind-

komst (6).  

Eftersom det er hævningerne, der bestemmer niveauet for beskatningen, er det næste skridt i overskudsdi-

sponeringen at beregne årets opsparede overskud, der beregnes i en mellemregning uden for selve kassesy-

stemet. Årets faktiske hævninger (4) fratrækkes således fra det skattemæssige overskud, hvorefter årets op-

sparede overskud ekskl. virksomhedsskat (5) fremkommer.  

Virksomhedsindkomsten (6) bliver herefter beregnet ved at dividere årets opsparede overskud (5) med acon-

to virksomhedsskatteprocenten.  

Personlig indkomst (7) fremkommer herefter som forskellen mellem det resterende overskud (3) og den be-

regnede virksomhedsindkomst (6). 

Opsparet overskud (8) fratrukket virksomhedsindkomsten (6) udgør årets virksomhedsskat (9). 

I den konkrete situation udgør personlig indkomst kr. 319.281, kapitalindkomst kr. 50.000 og opsparet over-

skud kr. 100.000. Årets samlede hævninger er desuden afstemt til ”bogførte” beløb i den udvidet hæveræk-

kefølge, hvilket illustrer, at den erhvervsdrivende er korrekt beskattet af årets forbrug. 

Af figuren kan det udledes, at den skattepligtige har hævet et beløb, der er højere end de tvungne hævninger 

samt mindre end det skattemæssige overskud efter renter. Det betyder, at det er muligt at foretage indkomst-

udjævning gennem optimering af årets hævninger. Det sker ved at forhøje personlig indkomst gennem hæv-

ning af opsparet overskud svarende til et beløb, der betyder, at personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag 

svarer til topskattegrænsen. 
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3. Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomheds‐

ordningen 
I januar 2014 afholdte Skatteministeriet og Finansrådet møde vedrørende et ikke relateret emne til virksom-

hedsskatteloven, hvor ministeret blev oplyst, at der i erhvervslivet blev foretaget disponeringer alene med det 

formål, at udnytte virksomhedsordningen på det man kaldte utilsigtet vis (Folketinget, 2015b). 

Herefter igangsatte Skatteministeriet en undersøgelse af de eksisterende regler virksomhedsordningen, hvor-

efter den daværende regering ved skatteminister Morten Østergaard den 11. juni 2014 fremsatte lovforslag 

nr. 200 – om ændring af virksomhedsskatteloven herunder indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomheds-

ordningen ved indskud af privat gæld m.v. (Folketinget, 2015c). 

I forbindelse med fremlæggelsen af det oprindelige lovforslag havde Skatteministeriet skitseret indholdet af 

lovændringen i følgende fire hovedelementer (Folketinget, 2015d): 

1. Opsparing i virksomhedsordningen skal kun være muligt, såfremt saldoen på indskudskontoen er nul 

eller positiv. Herigennem forhindres, at den erhvervsdrivende opnår utilsigtede skattefordele ved at 

indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. 

2. Rentekorrektionssatsen hæves med 3 procentpoint for herigennem at forhindre skattemæssige rente-

besparelser ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. 

3. Hvis erhvervsdrivende stiller sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld, der ikke indgår i virksom-

hedsordningen, bliver et beløb svarende til sikkerheden anset som en hævning af den skattepligtige. 

4. Erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen den 11. juni 2014 (fremsættelsesdatoen), og 

har negativ indskudskonto eller stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld, der ikke indgår i 

virksomheden, kan undgå at blive omfattet af reglen om manglende opsparing i ordningen, såfremt 

summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelserne ikke overstiger kr. 100.000 pr. 11. 

juni 2014. 

Ifølge kapitel 2 i bemærkningerne til det fremsatte lovforslag var formålet at sikre, at erhvervsdrivende ikke 

kan udnytte virksomhedsordningen utilsigtet i strid med den oprindelige hensigt med indførelsen af ordnin-

gen, herunder finansiere privatforbruget med midler, der ikke har været beskattet som personlig indkomst 

(Folketinget, 2015e, s. 2). 

Det følger videre af kapitel 2 i bemærkningerne, at lovforslaget ikke vil ændre ved den helt grundlæggende 

struktur og indhold i virksomhedsordningen (Folketinget, 2015e, s. 2). 

I forlængelse af 1. behandlingen i Folketinget blev lovforslaget henvist til skatteudvalget, ligesom processen 

med høringsspørgsmål fra eksterne interessenter i erhvervslivet samt politikere m.fl. blev påbegyndt. Skatte-

udvalget kom med deres betænkning den 8. september 2014 (Folketinget, 2015c). 
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Folketinget foretog 2. og 3. behandlingen den 9. september 2014, hvorefter lovforslaget blev vedtaget i et 

enigt Folketing med undtagelse af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Lovforslaget blev heref-

ter implementeret som lov nr. 992 af 16. september 2014 (Folketinget, 2015c). 

I forbindelse med 2. behandlingen i Folketinget fremlagde den nye skatteminister Benny Engelbrecht det 

endelige lovforslag, der på baggrund af skatteudvalgets arbejde og de modtagene høringsspørgsmål inde-

holdte en række ændringsforslag. Korrektionerne i forhold til det oprindelige lovforslags fire elementer ved-

rørte primært ændringer til reglerne omkring sikkerhedsstillelser, hvoraf de væsentligste var følgende (Revi-

tax, 2015): 

o Det tredje element blev præciseret, så der er mulighed for at stille sikkerhed for privat gæld i blande-

de benyttede ejendomme. Det blev endvidere vedtaget, at der kan stilles sikkerhed for gæld uden for 

virksomhedsordningen, såfremt det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

o Det fjerde element blev også korrigeret, så bagatelgrænsen er hævet fra kr. 100.000 til kr. 500.000. 

Endvidere blev der indført en 3 årig indfasningsperiode, for så vidt angår sikkerhedsstillelser, hvor 

der i indfasningsperioden stadigvæk er mulighed for at spare op, hvis den skattepligtige pr. 11. juni 

2014 har sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsordningen over kr. 500.000. 

Ændringsforslagene indeholder herudover en række korrektioner til fremgangsmåden for opgørelse af sik-

kerhedsstillelser samt beskatning heraf. I den efterfølgende del af afhandlingen vil lovforslagets enkelte ele-

menter blive analyseret herunder de skattemæssige konsekvenser. 

 

3.1. Negativ indskudskonto 

Det fremgår tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget, at det ene af to hovedformål med indførelsen af 

ændringsloven er at stoppe erhvervsdrivende i at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, i de tilfælde 

den indskudte private gæld medfører negativ indskudskonto (Folketinget, 2015e, kapitel 2, s. 2). 

Årsagen hertil er de særligt begunstigede skatteforhold, som den erhvervsdrivende opnår ved at indskyde 

privat gæld i virksomhedsordningen. De skattemæssige fordele kan skitseres som følgende (Folketinget, 

2015e, s. 4): 

o Afdragsmæssig fordel, i det den indskudte private gæld i virksomhedsordningen kan afdrages med 

foreløbigt beskattede midler til lav beskatning. 

o Rentemæssig fordel, i det fradragsværdien af private renteomkostninger i virksomhedsordningen ud-

gør op til 56,4 %. Fradragsværdien af private renteomkostninger uden for virksomhedsordningen 

udgør derimod helt ned til 25,6 % frem mod indkomståret 2019, jf. afsnit 2. 
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En af de helt grundlæggende idéer bag indførelsen af virksomhedsskatteordningen var at give erhvervsdri-

vende mere selskabslignende beskatningsforhold, jf. afsnit 2 Virksomhedsskatteloven. 

Derfor indførte man opsparingssystemet, hvor den del af virksomhedens skattemæssige overskud, der ikke 

bliver hævet i et givent indkomstår, kan opspares i virksomheden mod betaling af en aconto virksomhedsskat 

svarende til selskabsskatteprocenten, jf. VSL § 10, stk. 2. 

Fratagelse af opsparingsmuligheden bliver konsekvensen efter indførelsen af ændringsloven, såfremt den 

erhvervsdrivende har negativ indskudskonto, da følgende i medfør af ændringsloven § 1 nr. 6 bliver indsat 

som virksomhedsskatteloven § 11, stk. 4: 

”Er betingelserne i stk. 1, 1. pkt., opfyldte, kan der ikke foretages foreløbig beskatning efter § 10, stk. 2.” 

Af paragraffen fremgår, at der ikke kan foretages opsparing i virksomhedsordningen, når betingelserne i 

VSL § 11, stk. 1, 1. pkt. er opfyldt. Korrekt anvendelse af paragraffen kræver herved, at den bliver sat i 

sammenhæng med VSL § 11, stk. 1, 1. pkt., hvor det fremgår: 

”Er saldoen på indskudskontoen negativ på det tidspunkt, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbe-

gyndes, eller for efterfølgende indkomstår ved indkomstårets begyndelse, eller er saldo på indskudskontoen 

negativ ved indkomstårets udløb, beregnes rentekorrektion.” 

Det betyder, at den manglende mulighed for opsparing i virksomhedsordningen efter VSL § 11, stk. 4 bliver 

udløst, når betingelserne for rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1 er til stede, hvilket sker, når indskudskon-

toen er negativ ved: 

- Tidspunktet for første anvendelse af virksomhedsordningen. 

- Udløbet af første indkomstår virksomhedsordningen bliver anvendt. 

- Starten eller udløbet af de efterfølgende indkomstår. 

Det fremgår af ændringsloven § 3, stk. 4, at den manglende mulighed for opsparing i virksomhedsordningen 

gælder indkomst, der er erhvervet fra og med den 11. juni 2014, dog under hensyntagen til bagatelgrænsen, 

jf. afsnit 5.2 Bagatelgrænsen4. Såfremt bagatelgrænsen ikke finder anvendelse i indkomståret 2014, skal den 

erhvervsdrivende foretage en delindkomstopgørelse efter reglerne beskrevet i afsnit 5.1.1 Delindkomstopgø-

relse. 

                                                            
4 I forbindelse med anvendelse af bagatelgrænsen er det både summen af negativ indskudskonto den 10. juni 2014 samt 
summen af sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen pr, denne 
dato, der er afgørende for, om bagatelgrænsen finder anvendelse. 
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Gennem indførelsen af virksomhedsskatteloven § 11, stk. 4 er det fra politisk side vurderet, at utilsigtet an-

vendelse af virksomhedsordningen, herunder indskud af privat gæld med negativ indskudskonto som konse-

kvens heraf, ikke længere er skattemæssigt attraktivt.  

I de følgende delafsnit bliver den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen, som ændringsloven skal 

forhindre fremadrettet herunder de skattemæssige konsekvenser analyseret. 

 

3.1.1 Negativ indskudskonto grundet indskud af privat gæld i forbindelse med indgåelse af lånearrange‐

ment før vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 

Incitamentet til at indskyde privat gæld har siden indførelsen af virksomhedsskatteloven været stigende, 

hvilket er illustreret i efterfølgende figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Udvikling i virksomhedsskatte- og personlig indkomst skatteprocenten i perioden 1987 - 

2016 

 

Kilde: Frit efter Folketinget, 2015e, s. 3, Skatteministeriet, 2015d & Skatteministeriet, 2015e. 

 

Figuren viser, hvordan den historiske udvikling i virksomhedsskatte- og personlig indkomst skatteprocenten 

har været i udvalgte indkomstår siden indførelsen af virksomhedsskatteordningen i 1987. Virksomhedsskat-

teprocenten er i perioden mere end halveret, alt i mens den højst mulige skatteprocent for personer er faldet 

med 12,3 %. Det giver en effektiv skattebesparelse på afdrag af privat gæld i virksomhedsordningen på op til 

34 % fra og med indkomståret 2016. 

Det fremgår af afsnit 3.3.1 i bemærkningerne til lovforslaget, at det specielt er de såkaldte lånearrangemen-

ter, som man fra politisk side ønsker at gøre skattemæssigt uinteressant. I efterfølgende figur 3.2 er et lånear-

rangement illustreret herunder de medfølgende skattemæssige fordele ved at afdrage privat gæld i virksom-

hedsordningen, som der var mulighed for at opnå inden vedtagelsen af ændringsloven. 

År

1987 50% 68,7% 19%

1998 34% 62,0% 28%

2001 30% 63,4% 33%

2008 25% 63,0% 38%

2009 25% 62,8% 38%

2010 25% 56,1% 31%

2014 24,5% 56,2% 32%

2015 23,5% 56,4% 33%

2016 22% 56,4% 34%

Virksomhedsskatteprocent Højeste marginalskatteprocent (PI) Skattebesparelse
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Figur 3.2 Lånearrangement ved indtræden i virksomhedsordningen efter tidligere regler 

 

Kilde: Frit efter Folketinget, 2015e, s. 4. 

 

Figuren opdeler den erhvervsdrivendes økonomi i en virksomheds- og privatøkonomi, og viser, at den er-

hvervsdrivende i slutningen af indkomståret 2015, før indtræden i virksomhedsordningen, optager et nyt lån i 

banken på kr. 780.000. Lånet indskydes i virksomhedsordningen. Provenuet bliver udbetalt til den skatteplig-

tige i privatøkonomien, der herved har indskudt privat gæld i virksomhedsordningen. 

Den erhvervsdrivende indskyder ikke yderligere aktiver eller passiver. Det betyder, at den skattemæssige 

virksomhedsformue ved indtræden i virksomhedsordningen ultimo indkomståret 2015 udgør kr. - 780.000, 

der bliver overført til indkomståret 2016 primo5.  

Formuen i privatsfæren ultimo indkomståret 2015 er modsætningsvist positiv kr. 780.000, og bliver ligeledes 

overført til indkomståret 2016 primo.  

Af figuren fremgår herefter, at det skattemæssige resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomheds-

ordningen efter renter men før skat i indkomståret 2016 udgør kr. 1.000.000. Den erhvervsdrivende har ikke 

foretaget hævninger fra virksomheden til privatøkonomien i indkomståret 2016. I overskudsdisponeringen 

bliver hele resultatet derfor overført til konto for opsparede overskud i virksomhedsordningen mod betaling 

af den lave aconto virksomhedsskat, der i indkomståret 2016 udgør 22 % svarende til kr. 220.000. 

Den likvide beholdning i virksomheden udgør efter betaling af aconto virksomhedskatten kr. 780.0006, der 

bliver anvendt til afdrag på lånet i banken. Gælden til banken er herved indfriet endeligt, hvilket også frem-

går af figuren, da formuen i virksomheden ultimo indkomståret 2016 udgør kr. 0. 

Den erhvervsdrivende har herved opnået særligt skattebegunstigede forhold samt foretaget utilsigtet udnyt-

telse af virksomhedsordningen. Årsagen hertil er, at den erhvervsdrivende har afdraget hele det private lån, 

                                                            
5 Den negative formue afleder rentekorrektion, der begrænser den rentemæssige fordel ved lånearrangementet. 
6 Det er af illustrative årsager antaget, at det skattemæssige resultat kr. 1.000.000 svarer til det likviditetsmæssige resul-
tat fratrukket betaling af aconto virksomhedsskat på kr. 220.000, hvorefter den likvide beholdning udgør kr. 780.000. 

UL 2015 Nyt banklån indskudt i vso ‐780.000     Provenue nyt banklån udbetalt privat 780.000    

PR 2016 Formue primo, vso ‐780.000     Formue primo, privat 780.000    

UL 2016 Årets overskud efter renter 1.000.000  

UL 2016 Årets relevante hævning 0 Personlig indkomst af hævninger 0

UL 2016 Virksomhedsskat, 22 % ‐220.000     Personskatter, 56,4 % 0

UL 2016 Formue ultimo, vso 0 Formue ultimo, privat 780.000    

PrivatøkonomienVirksomhedsordningen
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der blev indskudt i virksomhedsordningen, med likvide midler i virksomheden der alene er beskattet med 

den lave aconto virksomhedsskat på 22 %. Herved har den skattepligtige ud af en indkomst på kr. 1.000.000 

opnået et disponibelt beløb til privatforbrug i indkomståret 2016 på kr. 780.000.  

Hvis den skattepligtige ikke havde indskudt den private gæld i virksomhedsordningen, og i stedet for opspa-

ring af overskuddet hævede hele årets resultat, vil det disponible privatforbrug for indkomståret 2016 i stedet 

udgøre følgende. 

 

Figur 3.3 Disponible privatforbrug uden lånearrangement 

 

Kilde: Frit efter Folketinget, 2015e, s. 3. 

 

Det fremgår af figuren, at såfremt den skattepligtige i indkomståret 2016 betaler den højeste marginalskatte-

procent, så falder det disponible privatforbrug fra kr. 780.000, der blev beregnet i figur 3.2, til kr. 436.000 

svarende til et reduceret privatforbrug på i alt kr. 344.000.  

I figur 3.1 blev det postuleret, at skattebesparelsen ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen for 

indkomståret 2016 udgør op til 34 %. En afstemning af skattebesparelsen ved lånearrangementet på kr. 

344.0007 divideret med overskuddet efter renter i virksomheden på kr. 1.000.000 afrundet giver 34 %, og 

stemmer hermed til figur 3.1. 

Ulempen ved lånearrangementet udgør den latente skat, der påhviler opsparede overskud i virksomhedsord-

ningen. Det betyder, at den skattepligtige i figur 3.2 har en udskudt skat på op til 56,2 % af det opsparede 

overskud på kr. 1.000.000 fratrukket den betalte aconto virksomhedsskat på 22 %. 

Den udskudte skat kommer til betaling på udtrædelsestidspunktet af virksomhedsordningen, eftersom der 

sker hævning af alt opsparet overskud, når den erhvervsdrivende ikke længere anvender ordningen eksem-

pelvis ved virksomhedsophør, jf. VSL § 15, stk. 1. 

                                                            
7 Betalt personskat uden lånearrangement, jf. figur 3.3 kr. 564.000 fratrukket betalt aconto virksomhedsskat med lånear-
rangement, jf. figur 3.2 kr. 220.000. 

PR 2016 Formue primo, vso 0 Formue primo, privat 0

UL 2016 Årets overskud efter renter 1.000.000  

UL 2016 Årets relevante hævning ‐1.000.000  Personlig indkomst af hævninger 1.000.000

UL 2016 Virksomhedsskat, 22 % 0 Personskatter, 56,4 % ‐564.000 

UL 2016 Formue ultimo, vso 0 Formue ultimo, privat 436.000    

Virksomhedsordningen Privatøkonomien



  Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen   

 

 

  31 

Opsparede overskud i virksomhedsordningen er imidlertid ikke et udtryk for et likviditetsmæssigt indeståen-

de i virksomheden. Det blev også illustreret ved eksemplet i figur 3.2, hvor den erhvervsdrivende dels an-

vendte det opsparede overskud på kr. 1.000.000 til betaling af aconto virksomhedsskatten og dels til indfriel-

se af gælden til banken. 

Hvis den erhvervsdrivende i ovenstående eksempel udtræder af virksomhedsordningen, og ikke har likvide 

midler til at betale den udskudte skat af opsparede overskud, så mister staten et skatteprovenu svarende til 

skattebesparelsen på 34 % eller kr. 344.000. 

I det tilfælde den erhvervsdrivende ved eksempelvis virksomhedsophør derimod havde likvide midler til at 

betale den udskudte skat, så kan den erhvervsdrivende ved at være på forkant med ophøret af driftsaktiviteten 

i sin virksomhed forholdsvist simpelt udskyde betalingen af den udskudte skat på opsparede overskud på 

ubestemt tid ved at holde gang i sin virksomhedsordning.  

Det fremgår således af Landsskatterettens afgørelse SKM2014.732.LRS, at udlejning af eksempelvis en ga-

rage anses for erhvervsmæssige virksomhed, og derfor kan drives fra virksomhedsordningen. Landsskatteret-

ten gengiver nogle af de væsentligste elementer, der taler for, at der er tale om en selvstændig erhvervsvirk-

somhed, herunder at der er tale om en virksomhed drevet regelmæssigt for egen regning og risiko med over-

skud for øje. Den pågældende erhvervsdrivende havde i tre indkomstår et mindre overskud af udlejningen, 

der foregik uden periodisk afbrydelse. Kendelsen betyder, at ved erhvervelse og udlejning af eksempelvis en 

garage kan den erhvervsdrivende udskyde den udskudte skat på ubestemt tid. 

 

3.1.2 Negativ indskudskonto grundet indskud af gæld i forbindelse med indgåelse af lånearrangement 

efter vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 
I afsnit 3.1.1 fremstår de åbenlyse skattemæssige fordele ved lånearrangementet før vedtagelsen af ændrings-

loven. I nærværende afsnit bliver de skattemæssige konsekvenser ved lånearrangementet efter vedtagelsen af 

ændringsloven illustreret. 

Af analysen i afsnit 3.1 Negativ indskudskonto fremgår det, at opsparing i virksomhedsordningen ikke er 

muligt, hvis indskudskontoen er negativ på tidspunktet for indtræden i ordningen, primo et indkomstår eller 

ultimo et indkomstår.  

Af lånearrangementet i figur 3.2 fremgår det, at der er en negativ formue i virksomheden på tidspunktet for 

indtræden i virksomhedsordningen ultimo indkomståret 2015 svarende til den indskudte private gæld på kr. - 

780.000. Indskudskontoen ultimo indkomståret 2015 svarer hermed til formuen i virksomheden, og udgør 

også en negative saldo på kr. - 780.000. De negative værdier bliver overført til primo indkomståret 2016. 
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Den negative indskudskonto havde ingen skattemæssige konsekvenser i afsnit 3.1.1, for så vidt angår opspa-

ringsmulighederne i virksomhedsordningen. Hele det skattemæssige overskud blev opsparet i virksomheden, 

og likviditetsoverskuddet heraf blev anvendt til indfrielse af den indskudte private gæld samt betaling i acon-

to virksomhedsskat. Overskudsdisponeringen for indkomståret 2016 skal som konsekvens af ændringsloven 

imidlertid se ud som følgende, jf. figur 3.4. 

 

Figur 3.4 Overskudsdisponering indkomståret 2016 ved anvendelse af VSL § 11, stk. 4 

 

Kilde: Egen tilvirkning og undervisningsmaterialet ”Virksomhedsordningen i praksis” anvendt fra forelæsning i Erhvervs- og pensionsbe-

skatning på CBS, foråret 2015 

Af figuren fremgår det, at den negative indskudskonto resulterer i en tvangshævning af hele årets skattemæs-

sige overskud8. Den erhvervsdrivende har ikke foretaget overførelsen, hvorfor der skal foretages fordeling af 

den ikke hævede tvangshævning på konto for hensættelse til senere hævning eller indskud på indskudskonto-

en. Af overskudsdisponeringen i figuren fremgår det, at tvangshævningen er anvendt til indskud på ind-

skudskontoen, så den primo indkomståret 2017 er positiv. Det betyder, at den erhvervsdrivende igen kan 

foretage opsparing i virksomhedsordningen. Den resterende del af den ikke hævede tvangshævning er hensat 

til senere hævning. 

                                                            
8 Ifølge Den juridiske vejledning har den erhvervsdrivende valgfrihed mellem at overføre tvangshævningen til konto for 
hensættelse til senere hævning eller indskudskontoen (SKAT, 2015f). 

Afstemning virksomhedsindkomst:

Skattemæssigt overskud 1.000.000     

 ‐ Årets relevante hævning ‐                   (4)

1.000.000      (5)

Fordeling af årets tvangshævning:

780.000         

220.000         

I alt 1.000.000     

0

 = Personlig indkomst pga. 

negativ indskudskonto 

(tvangshævning)

Indskudskontoen

Hensat til senere hævning

8). Opsparet overskud

1.000.000 0
6). Virksomhedsindkomst

0
9). Virksomhedsskat

2). Kapitalafkast

1). Skattemæssigt 

overskud
0

7). Personlig indkomst

1.000.000 1.000.000
3). Resterende overskud
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Den skattemæssige effekt af VSL § 11, stk. 4 er herved illustreret, da den erhvervsdrivende bliver beskattet 

af hele det skattemæssige resultat på kr. 1.000.000 i personlig indkomst. Ovenstående fremgangsmåde skal 

finde anvendelse frem til tidspunktet, hvor indskudskontoen igen mindst udgør kr. 0. 

Det kan herved konkluderes, at ændringsloven fremadrettet effektivt eliminerer de afdragsmæssige fordele 

ved indskud af privat gæld i virksomhedsordningen. 

  

3.2 Rentekorrektionssats 

I afsnit 3.1.1 blev alene den afdragsmæssige fordel ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen illu-

streret. Der er imidlertid også en rentemæssig fordel, i det analysen af den selvkontrollerende effekt i afsnit 

2.4.1 kom frem til følgende konklusion: 

”Såfremt renten på den indskudte private gæld svarer til eller er mindre end kapitalafkastsatsen, der for 

indkomståret 2015 udgør 1 %, så vil den skattepligtige ikke tjene på at indskyde den private gæld i virksom-

hedsordningen, da personlig indkomst bliver forhøjet med netop 1 % af den del af den indlagte private gæld, 

der har medvirket til negativ indskudskonto”.  

Rentekorrektion - herunder forhøjelse af personlig indkomst med 1 % - blev indført for at medvirke til at 

minimere incitamentet til at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Der vil imidlertid være mange 

gældsarrangementer, hvor renten på gælden er højere end kapitalafkastsatsen, eftersom kapitalafkastsatsen er 

et udtryk for en afkastsats og ikke en rentesats. I sådanne situationer vil erhvervsdrivende, der har indskudt 

privat gæld i virksomhedsordningen opnå skattemæssige fordele på fradragsværdien af renteudgifterne på 

gælden (Folketinget, 2015e, s. 6). 

I erkendelse af den selvkontrollerende effekt ikke har fungeret tilstrækkeligt, er der i medfør af ændringslo-

vens § 1 nr. 1 indsat følgende som virksomhedsskattelovens § 9 a: 

”En gang årligt opgøres en rentekorrektionssats. Ved opgørelsen af satsen finder § 9, 2.-5. pkt., anvendelse. 

Den herved opgjorte sats oprundes derefter til nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 0 

pct.” 

Det fremgår af formuleringen i VSL § 9 a, at opgørelsen af rentekorrektionen foregår efter principperne for 

opgørelsen af kapitalafkastsatsen i VSL § 9 dog kun 2. - 5. pkt. Det betyder, at den reelle forskel mellem 

opgørelsen af rentekorrektionen og kapitalafkastsatsen udgør formuleringen i VSL § 9, 6. pkt., hvoraf det 

fremgår: ”Satsen nedsættes med 2 procentpoint og nedrundes derefter til nærmeste hele procentsats.”. Op-

gørelse af rentekorrektionen efter VSL § 9 a er for indkomståret 2015 illustreret ved figur 3.5. 
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Figur 3.5 Opgørelse af rentekorrektions- og kapitalafkastsatsen for indkomståret 2015 

 

Kilde: Frit efter undervisningsmaterialet ”Virksomhedsordningen i praksis” anvendt fra forelæsning i Erhvervs- og pensionsbeskatning på 

CBS, foråret 2015, SKAT, 2015d & SKAT, 2015e. 

 

Af figuren fremgår det, at kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen ikke længere udgør den samme pro-

centsats, da rentekorrektionssatsen fremadrettet effektivt bliver oprundet med 3 % som konsekvens af VSL § 

9 a. Det betyder, at rentekorrektionssatsen for indkomståret 2015 udgør 4 % og kapitalafkastsatsen 1 %. 

Den eksisterende lovhjemmel vedrørende rentekorrektion bliver i medfør af ændringslovens § 1, nr. 3, 4 & 5 

korrigeret, da formuleringen ”afkastsatsen efter § 9” i virksomhedsskattelovens § 11, stk. 1 og 2 bliver æn-

dret til ”rentekorrektionssatsen efter § 9 a”. 

Herved er det sikret, at de eksisterende samt forblivende paragraffer vedrørende rentekorrektion referer til 

den nye beregningshjemmel. 

Den ændrede opgørelse af rentekorrektionen finder i medfør af ændringslovens § 3, stk. 2 anvendelse fra og 

med indkomståret 2015. 

Gennem indførelsen af VSL § 9 a udgør rentekorrektionen i virksomhedsordningen stadigvæk en statisk 

procentsats, der i lighed med den tidligere opgørelsesmetode betyder, at nogle erhvervsdrivende ikke har 

rentemæssig fordel ved at indskyde privat gæld i ordningen mens andre erhvervsdrivende stadigvæk vil opnå 

fordele herved. 

   

Kapitalafkastsatsen: Rentekorrektionssatsen:

Kapitalafkastsats opgjort efter VSL § 9, 2.‐5. pkt. 3,7% Kapitalafkastsats opgjort efter VSL § 9, 2.‐5. pkt., jf. VSL § 9 a, 2.  3,7%

Nedsat med 2%, jf. VSL § 9, 6. pkt. 1,7% Oprundet til nærmeste hele procentsats, jf. VSL § 9 a., 3. pkt. 4%

Nedsat til nærmeste hele procentsats, jf. VSL § 9, 6. pkt. 1%

Fastlagt kapitalafkastsats 1% Fastlagt rentekorrektionssats 4%
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4. Sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen for gæld uden for ordningen 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det andet hovedformål med indførelsen af ændringsloven 

udgør en omfattende skærpelse af reglerne for sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen for 

privat gæld uden for ordningen (Folketinget, 2015e, s. 2). 

Det følger videre, at baggrunden for bestemmelserne vedrørende sikkerhedsstillelse med aktiver i virksom-

hedsordningen blandt andet er motiveret gennem et ønske om sidestilling af erhvervsdrivende, der anvender 

virksomhedsordningen, og hovedaktionærer der driver deres virksomhed i en juridisk kapitalselskabsform, 

og herved anvender selskabsskatteloven. 

I bemærkningerne til lovforslaget bliver der konkret henvist til LL § 16 E, hvor hovedaktionæren anses for at 

have foretaget en hævning uden tilbagebetalingspligt, i tilfælde hvor hovedaktionæren stiller sikkerhed i 

selskabets aktiver for privat gæld (Folketinget, 2015e, s. 7). 

Det betyder, at en hovedaktionær ikke må optage privat gæld med sikkerhed i eksempelvis selskabets ejen-

dom. De skattemæssige konsekvenser ved overtrædelse af LL § 16 E udgør en beskatning af sikkerhedsstil-

lelsens pålydende beløb i personlig indkomst hos hovedaktionæren.  

Analysen af ændringsloven for sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen viser, at tilsvarende regler er 

indført for erhvervsdrivende, der anvender ordningen9. 

 

4.1 Skatteretlig ligestilling mellem erhvervsdrivende i virksomhedsordningen og hovedaktionæ‐

rer 

Bemærkningerne til lovforslaget angiver en skattemæssig situation, for så vidt angår sikkerhedsstillelser med 

opsparede overskud i virksomhedsordningen for privat gæld, der ikke er indskudt i ordningen, hvor det bliver 

anført, ”Muligheden for at stille virksomhedens overskud til sikkerhed for private lån giver de selvstændige 

en væsentligt bedre skattemæssig situation, end hvis de havde drevet virksomhed i et aktie- eller anpartssel-

skab. Stiller et aktie- eller anpartsselskab sikkerhed for en hovedaktionær, bliver hovedaktionæren beskattet 

af et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen” (Folketinget, 2015e, s. 5). 

Af bemærkningerne fremstår videre et konkret taleksempel, der illustrer de skattemæssige fordele, som er-

hvervsdrivende ifølge skatteministeriet havde mulighed for at opnå ved at stille sikkerhed med opsparede 

overskud i virksomhedsordningen for privat gæld uden for ordningen inden vedtagelsen af ændringsloven. 

Eksemplet er gengivet ved efterfølgende figur 4.1. 

 

                                                            
9 Jf. afsnit 4.2 & 4.3. 
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Figur 4.1 Sikkerhedsstillelse med opsparet overskud i virksomhedsordningen for privat gæld 

 

Kilde: Frit efter Folketinget 2015e, afsnit 3.3.2. 

 

Figuren viser, at årets skattepligtige overskud efter renter i virksomhedsordningen udgør kr. 1.000.000. Det 

fremgår videre, at den skattepligtige ikke har foretaget hævninger i indkomståret, hvorfor hele årets resultat 

bliver overført til konto for opsparet overskud mod betaling af den lave aconto virksomhedsskat på 22 %. 

Indestående på konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen udgør herefter kr. 780.000.  

Den erhvervsdrivende henvender sig ultimo indkomståret 2016 til banken, og privatøkonomien bliver i den 

forbindelse bevilliget en kassekredit med en trækningsret på kr. 780.000 med sikkerhed i opsparet overskud i 

virksomhedsordningen.  

Det betyder, at den erhvervsdrivende nu har et disponibelt rådighedsbeløb til finansiering af privatforbruget 

på kr. 780.000, uden at det disponible rådighedsbeløb har været beskattet som personlig indkomst. 

Den afledte problematik heraf opstår ved eksempelvis virksomhedsophør, hvor hele indeståendet på konto 

for opsparet overskud kommer til beskatning i personlig indkomst. Opsparet overskud er imidlertid ikke et 

udtryk for en likvid tilstedeværelse i virksomheden, hvorfor staten kan miste provenuet på den latente skat, 

såfremt den skattepligtige ikke har tilstrækkelig likviditet ved ophørstidspunktet. Det medfører, at der er 

mulighed for en opståen situation, hvor den erhvervsdrivende opnår finansiering af privatforbruget, der ude-

lukkende har været beskattet med den lave aconto virksomhedsskat (Folketinget, 2015e, s. 8). 

Skatteministeriet har gennem eksemplet redegjort for den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen og 

anført, at erhvervsdrivende gennem sikkerhedsstillelse i opsparede overskud havde mulighed for at opnå en 

væsentlig bedre skattemæssig situation i forhold til hovedaktionærer i kapitalselskaber. Påstanden er imidler-

tid ikke dokumenteret yderligere i bemærkningerne til lovforslaget, hvorfor rigtigheden heraf bliver under-

søgt i den efterfølgende del af analysen. 

Indestående på konto for opsparet overskud kan sidestilles med egenkapitalen i et kapitalselskab, der udover 

selskabskapitalen blandt andet udgøres af overførte overskud fra de enkelte regnskabsår. Hovedaktionærer 

PR 2016 Formue primo, vso 0 Formue primo, privat 0

UL 2016 Årets overskud efter renter 1.000.000  

UL 2016 Årets relevante hævning 0 Personlig indkomst af hævninger 0

UL 2016 Virksomhedsskat, 22 % ‐220.000     Personskatter, 56,4 % 0

UL 2016 Opsparet overskud, stillet til sikkerhed 780.000       Kassekredit med sikkerhed i opsparet overskud ‐780.000 

UL 2016 Formue ultimo, vso 780.000 Formue ultimo, privat ‐780.000  

Virksomhedsordningen Privatøkonomien



  Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen   

 

 

  37 

har forsat mulighed for at stille deres selskabskapital til sikkerhed for eksempelvis en privat kassekredit uden 

at blive omfattet af LL § 16 E, hvilket er illustreret i efterfølgende figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Sikkerhedsstillelse med selskabskapital for privat gæld 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figuren viser, at en hovedaktionær primo indkomståret 2016 har indskudt en selskabskapital på kr. 500.000. 

I lighed med eksemplet i figur 4.1 udgør årets skattepligtige overskud efter renter i selskabet kr. 1.000.000, 

hvoraf der alene bliver betalt selskabsskat svarende til 22 %. Den samlede egenkapital bestående af aktieka-

pitalen, kr. 500.000 og overført overskud fratrukket selskabsskat i regnskabsåret, kr. 780.000 udgør herefter 

kr. 1.280.000 ultimo indkomståret 2016. 

Af figuren fremgår, at hovedaktionæren ikke har udbetalt lønninger eller udloddet udbytte i indkomståret, 

hvorfor der ikke bliver betalt personskatter. 

Hovedaktionæren henvender sig i lighed med den erhvervsdrivende herefter til banken, og privatøkonomien 

bliver bevilliget en kassekredit med en trækningsret på kr. 780.000 mod sikkerhed i selskabskapitalen på kr. 

500.000. 

Hovedaktionæren har herved opnået et disponibelt rådighedsbeløb til finansiering af privatforbruget på kr. 

780.000, uden at det disponible rådighedsbeløb har været beskattet som personlig indkomst. Der er hermed 

illustreret to fuldt ud identiske situationer. Forskellen er imidlertid, at hovedaktionærer fremadrettet forsat 

kan afgive sikkerhed i selskabskapitalen, hvorimod erhvervsdrivende ikke kan afgive sikkerhed i opsparet 

overskud. 

Formålet med indgrebet ifølge bemærkningerne til lovforslaget er som tidligere nævnt at hindre en utilsigtet 

udnyttelse af virksomhedsordningen, hvor selvstændige får finansieret deres privatforbrug med lavt beskattet 

virksomhedsindkomst, for ikke at kunne afregne den latente skat af opsparede overskud, der kommer til 

tvangshævning ved eksempelvis virksomhedsophør (Folketinget, 2015e, s. 2 & 8). 

PR 2016 Formue primo, aktiekapital 500.000 Formue primo, privat 0

UL 2016 Årets overskud efter renter 1.000.000  

UL 2016 Årets løn og udbytte 0 Personlig indkomst af løn og udbytte 0

UL 2016 Selskabsskat, 22 % ‐220.000  Personskatter, 56,4 % 0

UL 2016 Kassekredit med sikkerhed i aktiekapital ‐780.000 

UL 2016 Formue ultimo 1.280.000 Formue ultimo, privat ‐780.000  

Aktieselskab Privatøkonomien
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Nielsen og Partnere Statsautoriseret Revisionsaktieselskab anfører i høringsskemaet til lovforslaget, ”Det er 

Nielsen og Partneres opfattelse, at hovedaktionærer tillige har latente skatter på aktierne i deres selskab. 

Der bedes redegjort for, hvorledes gældende regler sikrer mod at den latente skat ikke betales ved afståelse 

af aktierne” (Folketinget, 2015f). 

Skatteministeriet svarer hertil, ”De to situationer er ikke sammenlignelige. Afståelsessummen for aktierne 

afspejler værdien af selskabet, hvorved der i udgangspunktet vil være midler til betaling af skatten af aktie-

avancen. Der er ikke nødvendigvis tilsvarende sammenhæng mellem opsparet overskud i virksomhedsord-

ningen og virksomhedens egenkapital” (Folketinget, 2015f). 

Det fremgår af svaret fra skatteministeriet, at situationen med erhvervsdrivende og hovedaktionærer der stil-

ler sikkerhed med opsparede overskud henholdsvis aktiekapital for privat gæld ikke kan sammenlignes, da 

aktieavancebeskatningsloven sikrer, at hovedaktionærer kommer til at betale den latente skat på avancen ved 

salg af aktierne i kapitalselskaber.  

Skatteministeriets betragtning er i udgangspunktet korrekt, men set i forhold til formålet med lovindgrebet 

mod erhvervsdrivende i virksomhedsordningen, så bliver erhvervsdrivende fremadrettet alt andet lige stillet i 

en dårligere skattemæssig situation end hovedaktionærer. 

Årsagen hertil kan illustreres gennem en direkte sammenligning af eksemplerne i figur 4.1 og 4.2, hvor den 

erhvervsdrivende og hovedaktionæren begge får bevilliget en kassekredit i privatøkonomien på kr. 780.000 

mod sikkerhed i værdien af opsparede overskud henholdsvis aktiekapital. 

Skatteministeriet påpeger i deres svar til Nielsen og Partnere, at situationerne ikke er sammenlignelige, da 

opsparet overskud i virksomhedsordningen ikke er et udtryk for en likvid beholdning i virksomheden. Det 

fremgår videre, at der alt andet lige er sammenhæng mellem afståelsessummen ved en hovedaktionærs salg 

af aktierne i et kapitalselskab og værdien i selskabet, hvorfor der er midler til betaling af den afledte aktie-

avance. 

Problematikken i skatteministeriets betragtning opstår ved, at saldoen på egenkapitalen ikke er statisk. Hvis 

hovedaktionæren i eksempel 4.2 afstår sine aktier i kapitalselskabet i det efterfølgende indkomstår, og sel-

skabets egenkapital er faldet i værdi svarende til det overførte overskud fra indkomståret 2016, så kommer 

der alt andet lige ikke nogen aktieavance til beskatning. Hovedaktionæren har hermed opnået endelig finan-

siering af privatforbruget mod betaling af den lave selskabsskat på 22 %.  

Det kan derfor konkluderes, at efter vedtagelsen af ændringsloven, så vil hovedaktionærer skattemæssigt 

være bedre stillet, eftersom LL § 16 E fortsat giver mulighed for at stille sikkerhed i selskabskapitalen for 

privat gæld, og i tilfælde af manglende avance ved salg af aktierne i kapitalselskabet opnås finansiering af 

privatforbrug for lavt beskattede midler, hvorfor skatteministeriets betragtning ikke nødvendigvis er korrekt.  
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4.2 Hovedregel til beskatning af sikkerhedsstillelser, virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 

Hovedreglen vedrørende beskatning af sikkerhedsstillelser stillet med aktiver der indgår i virksomhedsord-

ningen for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, fremgår af ændringslovens § 1 nr. 2, 1. afsnit, og 

er indsat som VSL § 10, stk. 6 med følgende ordlyd: 

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

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

tepligtige, jf. dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed.” 

Af formuleringen ”Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksom-

hedsordningen” er det helt centralt at bemærke, at alle sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomheds-

ordningen er omfattet af paragraffen, uanset om der er tale om sikkerhed for privat gæld eller gæld til øvrige 

interesseforbundne fysiske og juridiske skattesubjekter samt gæld til uafhængig tredje mand.  

Der er umiddelbart tale om en udvidet retsvirkning i forhold til LL § 16 E, der alene omhandler sikkerheds-

stillelser med kapitalselskabers aktiver afgivet overfor interesseforbundne parters gæld. Retsvirkningen skal 

dog ses i forhold til undtagelsesreglen i medfør af VSL § 10, stk. 7, der vil blive analyseret i efterfølgende 

delafsnit. 

Det fremgår videre af hovedreglen ”Anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstil-

lelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tids-

punkt, hvor der stilles sikkerhed.” 

En lang række eksterne interessenter påpegede i deres høringsspørgsmål, at det oprindelige lovforslag inde-

holdte en uhensigtsmæssig formulering, da det var sikkerhedsstillelsen størrelse, der blev anset for overført 

til den skattepligtige, uanset hvor meget gæld uden for virksomhedsordningen, som der var stillet sikkerhed 

for (Folketinget, 2015f). 

Det fremgår af ordlyden i paragraffen ovenfor, at der i forhold til første udgave af lovforslaget er foretaget en 

lempelse, for så vidt angår opgørelse af værdien af sikkerhedsstillelser. Det betyder, at erhvervsdrivende der 

stiller sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen med erhvervsmæssige aktiver, alene bliver beskat-

tet af det laveste beløb af:  

- gældens kursværdi, eller 

- sikkerhedsstillelsens størrelse svarende til aktivernes handelsværdi 

Opgørelsen af sikkerhedsstillelser med erhvervsmæssige aktiver for gæld uden for virksomhedsordningen 

skal foretages på det tidspunkt, hvor der bliver stillet sikkerhed for gælden. 
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Det fremgår af ændringsloven § 3, stk. 3, at sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for 

gæld uden for ordningen er skattepligtige, såfremt en sikkerhedsstillelse er foretaget fra og med den 11. juni 

2014. 

Hjemlen til beskatning af sikkerhedsstillelser er udledt gennem formuleringen ”anses som overført til den 

skattepligtige”. Der er tale om en upræcis formulering, hvorfor de skattemæssige konsekvenser er illustreret 

i efterfølgende afsnit. 

 

4.3 Beskatning af sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsordningen 

Ifølge VSL § 10, stk. 6 fremgår det, at sikkerhedsstillelser med erhvervsmæssige aktiver for gæld uden for 

virksomhedsordningen skal anses for hævet, jf. ovenstående analyse. 

Udredningen af de skattemæssige konsekvenser af en sikkerhedsstillelse med erhvervsmæssige aktiver for 

gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, nødvendiggør en tolkning af formuleringen i bemærkningerne 

til lovforslaget. Det fremgår heraf, at det overførte beløb (værdien af sikkerhedsstillelsen) anses for overført i 

overensstemmelse med hæverækkefølgen i virksomhedsskatteloven § 5. Sikkerhedsstillelsen anses ifølge 

lovforslaget som en tvangshævning inden for hæverækkefølgen. I det omfang tvangshævningen af sikker-

hedsstillelsen overstiger årets skattepligtige resultat, medfører det hævning af indestående på konto for op-

sparet overskud, alternativt indestående på indskudskontoen med rentekorrektion som konsekvens, såfremt 

indskudskontoen bliver negativ grundet hævningen (Folketinget, 2015e, side 11). 

For at illustrere de skattemæssige konsekvenser heraf fremstår i figur 4.3 en overskudsdisponering i kassesy-

stemet, hvor der er afgivet en sikkerhedsstillelse i erhvervsmæssige aktiver for gæld uden for virksomheds-

ordningen med en værdi på kr. 200.000. Årets skattepligtige resultat udgør kr. 800.000, og den relevante 

hævning udgør kr. 300.000, hvilket giver følgende overskudsdisponering ifølge bemærkningerne til lov-

forslaget. 
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Figur 4.3 Overskudsdisponering ifølge bemærkningerne til lovforslaget 

 

Kilde: Egen tilvirkning og undervisningsmaterialet ”Virksomhedsordningen i praksis” anvendt fra forelæsning i Erhvervs- og pensionsbe-

skatning på CBS, foråret 2015 

 

Af figuren fremgår det, at sikkerhedsstillesen på kr. 200.000 medregnes i årets samlede hævninger, hvorefter 

årets opsparede overskud udgør kr. 300.000. Den skattepligtige bliver herved effektivt beskattet af sikker-

hedsstillelsen i samme indkomstår, som den afgives. Fremgangsmåden er i overensstemmelse med lovhjem-

melen til beskatning i VSL § 10, stk. 6, hvor det fremgik, at sikkerhedsstillelsen anses som overført til den 

skattepligtige, jf. forrige afsnit. 

Det har imidlertid vist sig, at en effektiv beskatning af den erhvervsdrivende ikke var tilstrækkelig, hvorfor 

det skal bemærkes, at fremgangsmåden i figur 4.3 ikke er gældende ret. Af bemærkningerne til betænknin-

gerne fremgår det, at værdien af sikkerhedsstillelser med erhvervsmæssige aktiver for gæld uden for virk-

somhedsordningen i stedet skal anses som en overførelse uden for hæverækkefølgen. I den forbindelse bliver 

værdien af sikkerhedsstillelsen tillagt virksomhedens skattepligtige resultat samt tvangshævet af den er-

hvervsdrivende (Folketinget, 2015g, side 4). De skattemæssige konsekvenser heraf er illustreret i efterføl-

gende figur 4.4. 

 

  

Afstemning virksomhedsindkomst:

Skattemæssigt overskud 800.000           

 ‐ Årets relevante hævning ‐300.000           (300.000 / 0,765)

‐200.000          

300.000           

2). Kapitalafkast

7). Personlig indkomst

3). Resterende overskud 8). Opsparet overskud

6). Virksomhedsindkomst

92.157

1). Skattemæssigt 

overskud

 = Opsparet overskud 

ekskl. virksomhedsskat

9). Virksomhedsskat

800.000

0

800.000

407.843

392.157

300.000

 ‐ Sikkerhedsstillelse for 

gæld uden for vso
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Figur 4.4 Overskudsdisponering ifølge bemærkningerne til betænkningerne 

 

Kilde: Egen tilvirkning og undervisningsmaterialet ”Virksomhedsordningen i praksis” anvendt fra forelæsning i Erhvervs- og pensionsbe-

skatning på CBS, foråret 2015 

 

Det fremgår af figuren, at virksomhedens skattemæssige overskud på kr. 800.000 nu er tillagt værdien af 

sikkerhedsstillelsen på kr. 200.000, og herved udgør kr. 1.000.000. Endvidere indgår værdien af sikkerheds-

stillelsen også som en hævning i hæverækkefølgen. Den skattemæssige konsekvens heraf er en personlig 

indkomst på kr. 346.405 og en virksomhedsindkomst på kr. 653.595. 

I efterfølgende figur 4.5 fremstår yderligere en overskudsdisponering foretaget under samme forudsætninger 

som i figur 4.4. Overskudsdisponeringen er dog foretaget efter gældende regler før lovindgrebet, hvorfor der 

er set bort fra værdien af sikkerhedsstillelsen, hvilket giver anledning til en interessant konklusion. 

 

Figur 4.5 Overskudsdisponering før vedtagelse af lov nr. 992 af 16. september 2014 

 

Kilde: Egen tilvirkning og undervisningsmaterialet ”Virksomhedsordningen i praksis” anvendt fra forelæsning i Erhvervs- og pensionsbe-

skatning på CBS, foråret 2015 

Afstemning virksomhedsindkomst:

Skattemæssigt overskud 1.000.000        

 ‐ Årets relevante hævning ‐300.000           (500.000 / 0,765)

‐200.000          

500.000           

153.595

 ‐ Sikkerhedsstillelse for 

gæld uden for vso

 = Opsparet overskud 

ekskl. virksomhedsskat

8). Opsparet overskud

1.000.000 500.000
6). Virksomhedsindkomst

653.595
9). Virksomhedsskat

2). Kapitalafkast

1). Skattemæssigt 

overskud
0

7). Personlig indkomst

1.000.000 346.405
3). Resterende overskud

Afstemning virksomhedsindkomst:

Skattemæssigt overskud 800.000           

 ‐ Årets relevante hævning ‐300.000           (500.000 / 0,765)

‐                    

500.000           

9). Virksomhedsskat

2). Kapitalafkast

1). Skattemæssigt 

overskud
0

7). Personlig indkomst

800.000 146.405
3). Resterende overskud 8). Opsparet overskud

800.000 500.000
6). Virksomhedsindkomst

653.595

153.595

 ‐ Sikkerhedsstillelse for 

gæld uden for vso

 = Opsparet overskud 

ekskl. virksomhedsskat
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Det fremgår af figuren, at personlig indkomst før vedtagelsen af ændringsloven udgør kr. 146.405, og virk-

somhedsindkomsten udgør kr. 653.595. Til sammenligning viste overskudsdisponeringen i figur 4.4, at per-

sonlig indkomst efter lovændringen af virksomhedsskatteloven udgør kr. 346.405, og virksomhedsindkom-

sten udgør kr. 653.595. 

Det kan hermed konkluderes, at der er tale om en regulær dobbeltbeskatning, da personlig indkomst er forhø-

jet med værdien af sikkerhedsstillen på kr. 200.000 uden at virksomhedsindkomsten er reduceret tilsvarende. 

Det kan videre konkluderes, at VSL § 10, stk. 6 ikke giver den fornødne lovhjemmel til dobbeltbeskatningen, 

eftersom formulering ”anses for overført til den skattepligtige” resulterer i en væsentlig anderledes over-

skudsdisponering (figur 4.3) end gældende ret ifølge bemærkningerne til betænkningerne (figur 4.4.). 

Formand for skatteudvalget Mads Rørvig har stillet sig underen overfor fremgangsmåden for beskatning af 

sikkerhedsstillelser gennem følgende spørgsmål til skatteministeren: ”Er ministeren enig i, at det er urime-

ligt, at den bebudede skærpelse, hvorefter en sikkerhedsstillelse for privat gæld skal anses for en hævning, 

som tillægges virksomhedens resultat og beskattes særskilt, betyder, at virksomhedsejeren beskattes to gan-

ge, nemlig både på tidspunktet hvor der stilles sikkerhed og efterfølgende, når det samme beløb hæves for at 

betale den private gæld, der er stillet sikkerhed for, hvorimod en hævning til betaling af privat gæld kun 

beskattes en gang?” (Folketinget, 2015h). 

Skatteministeren henviser i sit svar til skatteudvalget, at privatforbrug skal finansieres med normalt beskattet 

midler for at sikre, at erhvervsdrivende ikke gennem sikkerhedsstillelser kan omgå hæverækkefølgen. Det 

fremgår videre af svaret til skatteudvalget, at der er tale om en værnsregel, der fremadrettet skal sikre, at 

erhvervsdrivende ikke stiller sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen (Folketinget, 2015h). 

Skatteministeren henviser også til, at reglerne om sikkerhedsstillelser svarer til reglerne i medfør af LL § 16 

E, for så vidt angår kapitalselskabers sikkerhedsstillelser for hovedaktionærer, hvor sikkerhedsstillelsen lige-

ledes bliver anset for en hævning uanset om selskabet efterfølgende udlodder de midler eller aktiver, som der 

er stillet til sikkerhed (Folketinget, 2015h). 

Skatteministeren bekræfter herved i sit svar til skatteudvalget, at dobbeltbeskatningen ved sikkerhedsstillel-

ser for gæld uden for virksomhedsordningen er et middel til at sikre effektiviteten af værnsreglen, ligesom 

det er den erhvervsdrivendes ansvar at undgå dobbeltbeskatning ved at foretage hævninger på traditionel vis 

inden for hæverækkefølgen. 
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4.4 Undtagelse nr. 1, virksomhedsskatteloven § 10. stk. 7 

Den første undtagelse til hovedreglen omkring skattepligtige sikkerhedsstillelser følger af ændringsloven § 1 

nr. 2, 2. afsnit, og er indsat som VSL § 10, stk. 7 med følgende ordlyd: 

 ”Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæs-

sig disposition.” 

Det betyder, at hovedreglen i VSL § 10, stk. 6 ikke finder anvendelse, når erhvervsdrivende i virksomheds-

ordningen stiller sikkerhed med aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, for gæld der ikke indgår i virk-

somhedsordningen, såfremt det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

Det fremgår af bemærkningerne til betænkningerne, at ved vurdering af om der er tale om sædvanlig forret-

ningsmæssig disposition, da skal det blandt andet lægges til grund, om det er den løbende samhandel mellem 

den erhvervsdrivende i virksomhedsordningen og låntageren, der afstedkommer behovet for sikkerhedsstil-

lelsen (Folketinget, 2015g, side 4). 

Der kan eksempelvis være tale om en leverandør til den erhvervsdrivende i virksomhedsordningen, der grun-

det likviditetsproblemer ikke kan fuldføre en igangværende ordre for den erhvervsdrivende, medmindre den 

erhvervsdrivende stiller sikkerhed for leverandørens finansieringsforbindelse til afslutning af ordren (Folke-

tinget, 2015g, side 4). 

Ifølge bemærkningerne til betænkningerne vil der dog altid være tale om en konkret vurdering (Folketinget, 

2015g, side 4). 

Den resterende del af nærværende afsnit bygger på litteraturen Folketinget, 2015i, hvor Dennis Flydtkjær 

beder skatteministeren redegøre for, hvad der forstås ved sædvanlig forretningsmæssig disposition.  

Skatteministeren redegør for, at der i udgangspunktet altid vil være tale om en konkret vurdering, der består 

af en test af følgende to elementer, hvor sikkerhedsstillelsen skal leve op til begge elementer før nærværende 

undtagelse til hovedreglen finder anvendelse: 

o Sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition og udspringer af 

en anden forretningsmæssig disposition. 

o Sikkerhedsstillelsen skal tjene et forretningsmæssigt formål. 

Skatteministeren uddyber, at sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i sædvanlig forretningsmæssig disposi-

tion, såfremt den udspringer af en anden forretningsmæssig disposition. Sikkerhedsstillelsen skal derfor ale-

ne være af sekundær betydning, og den må ikke være det bærende element i transaktionen mellem den er-

hvervsdrivende og tredjemand. Ministeren henviser til, at det skal være den løbende samhandel mellem den 
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erhvervsdrivende i virksomhedsordningen og tredjemand, der afleder behovet for en sikkerhedsstillelse for 

tredjemands gæld.  

Det ovenfor opstillede eksempel illustrer denne situation, da den erhvervsdrivende stiller sikkerhed overfor 

en leverandørs finansieringsforbindelse med aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, hvor sikkerhedsstil-

lelsen er en nødvendighed for at færdiggøre den igangværende ordre. I det konkrete eksempel kan det anta-

ges, at transaktionen mellem den erhvervsdrivende og leverandøren udgør det bærende element, da samhan-

del mellem parterne er af sædvanlig karakter. Sikkerhedsstillelsen er alene af sekundær betydning for trans-

aktionens færdiggørelse.  

Det følger videre af skatteministerens svar, at sikkerhedsstillelsen skal tjene et forretningsmæssigt formål, 

hvilket indebærer, at sikkerhedsstillelsen skal være foretaget på armlængdevilkår. Modydelsen skal derud-

over afspejle risikoen, som den erhvervsdrivende påtager sig ved at stille sikkerhed i erhvervsmæssige akti-

ver for tredje mands gæld. 

Der må på baggrund heraf være en formodning om, at den erhvervsdrivende i det illustrerede eksempel oven-

for alene må afgive en sikkerhedsstillelse svarende til værdien af ordren, som der er afgivet til leverandøren. 

Såfremt den erhvervsdrivende stiller en væsentlig større sikkerhed, må det alt andet lige antages, at undtagel-

sesreglen ikke finder anvendelse. 

 

4.5 Undtagelse nr. 2, virksomhedsskatteloven § 10, stk. 8 

Den næste undtagelse til hovedreglen omkring skattepligtige sikkerhedsstillelser følger af ændringsloven § 1 

nr. 2, 3. afsnit, og er indsat i medfør af VSL § 10, stk. 8 som følgende: 

”Stk. 6 finder ikke anvendelse for gæld med pant i ejendomme omfattet af § 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., i det om-

fang gælden ikke overstiger ejendomsværdien med tillæg af udgifter til forbedringer, som er foretaget efter 

fastsættelsen af ejendomsværdien, eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener 

til bolig for den skattepligtige. Vurderingen efter 1. pkt. foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant i 

ejendommen.” 

Denne undtagelsesregel til hovedreglen i VSL § 10, stk. 6 er afstedkommet efter flere høringsspørgsmål fra 

blandt andet landbrugsorganisationerne, og medfører, at det er muligt for den erhvervsdrivende at stille sik-

kerhed for privat gæld uden for virksomhedsordningen i blandet benyttet ejendomme, der indgår i virksom-

hedsordningen herunder: 

o Blandet benyttede ejendomme, hvor der foreligger en fordeling af ejendomsværdien på den del af 

ejendommen, der tjener til bolig for den skattepligtige henholdsvis den erhvervsmæssige del, jf. VSL 

§ 1, stk. 3, 2. pkt. 
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o Udlejningsejendomme der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven § 4, nr. 6-8, jf. VSL § 1, stk. 3, 

3. pkt. 

Det betyder, at den skattepligtige kan stille sikkerhed i hele den blandet benyttede ejendom uden skattemæs-

sige konsekvenser, så længe den private gæld uden for virksomhedsordningen ikke overstiger værdien af den 

del af den blandet benyttede ejendom, der tjener til bolig for den skattepligtige. Det fremgår af undtagelses-

reglen ovenfor, at følgende opgørelsesmetoder kan anvendes: 

o Den private andel af ejendomsværdien eventuelt med tillæg af forbedringer der er foretaget efter den 

seneste vurdering, og herved ikke er medtaget i den gældende vurdering. 

o Den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for den erhvervsdri-

vende. 

Af sidste punktum i paragraffen fremgår det, at det er tidspunktet, hvorpå sikkerhedsstillelsen bliver afgivet, 

der er afgørende ved opgørelsen af, hvorvidt den private gæld uden for virksomhedsordningen kan indehol-

des i den private andel af ejendommens værdi. 

 

4.6 Undtagelse nr. 3, virksomhedsskatteloven § 10, stk. 9 

Den sidste undtagelse til hovedreglen omkring skattepligtige sikkerhedsstillelser følger af ændringsloven § 1 

nr. 2, 4. afsnit, og er indsat som VSL § 10, stk. 9, og angiver følgende: 

”Stk. 6 finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse, der etableres fra og med den 11. juni 2014 til og med 

den 31. december 2017, i det omfang sikkerhedsstillelsen afløser en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 

10. juni 2014, og beløbsmæssigt ikke overstiger denne. Den beløbsmæssige værdi af en sikkerhedsstillelse, 

der eksisterende den 10. juni 2014, opgøres pr. 10. juni 2014 som det laveste beløb af enten gældens kurs-

værdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse.” 

Den tredje undtagelsesregel til VSL § 10, stk. 6 udgør en overgangsbestemmelse, der ifølge bemærkningerne 

til betænkningerne skal medvirke til at smidiggøre afviklingen af eksisterende sikkerhedsstillelser med er-

hvervsmæssige aktiver indskudt i virksomhedsordningen for gæld, der er holdt uden for virksomhedsordnin-

gen. Hensigten med bestemmelsen er således, at den skattepligtige skal have mulighed for at opnå mere gun-

stige vilkår for afviklingen af gæld uden for virksomhedsordningen ved eksempelvis udskiftning af eksiste-

rende bankforbindelser med nye bankforbindelser med henblik på at opnå forbedrede finansieringsvilkår 

(Folketinget, 2015g, side 5). 

Bestemmelsen indebærer, at værdien af sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for gæld der 

ikke indgår i ordningen, som eksisterede den 10. juni 2014 bliver fastfrosset. Herefter kan den erhvervsdri-

vende i medfør af undtagelsesreglen i perioden fra den 11. juni 2014 til den 31. december 2017 udskifte sik-
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kerhedsstillelser, der eksisterede pr. 10. juni 2014 med nye sikkerhedsstillelser uden skattemæssige konse-

kvenser, såfremt den nye sikkerhedsstillelse ikke overstiger den beløbsmæssige værdi af den oprindelige 

sikkerhedsstillelse. 

Den beløbsmæssige værdi af den oprindelige sikkerhedsstillelse bliver opgjort som den laveste værdi af sik-

kerhedsstillelsens størrelse eller gældens kursværdi pr. 10. juni 2014. Det betyder, at det ikke bliver muligt 

for den erhvervsdrivende at optage yderligere gæld uden for virksomhedsordningen med sikkerhed i virk-

somhedens aktiver, i det tilfælde at sikkerhedsstillelsen pr. 10. juni 2014 er større end gældens kursværdi. 

Den erhvervsdrivende kan herved højst stille nye sikkerhedsstillelser svarende til kursværdien af den eksiste-

rende gæld, hvilket er illustreret i figur 4.6. 

 

Figur 4.6 Opgørelse af den beløbsmæssige værdi af sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 

 

Kilde: Egen tilvirkning frit efter VSL § 10, stk. 9. 

 

I situation 1 fremgår det, at den oprindelige sikkerhedsstillelse beløbsmæssigt bliver reduceret til gældens 

kursværdi den 10. juni 2014 på kr. 1.500.000. Eksemplet illustrerer, at den skattepligtige herved ikke har 

mulighed for at udnytte undtagelsesregelen ved eksempelvis at optage ny gæld op til værdien af den oprinde-

lige sikkerhedsstillelse. I det tilfælde at den erhvervsdrivende optager ny gæld uden for virksomhedsordnin-

gen op til værdien af den gamle sikkerhedsstillelse, så vil værdien af den nye gæld blive skattepligtig i med-

før af VSL § 10, stk. 6. 

I situation 2 vil den skattepligtige i perioden fra 11. juni 2014 - 31. december 2017 have mulighed for at 

udskifte den oprindelige sikkerhedsstillelse på kr. 1.500.000 med en ny sikkerhedsstillelse ligeledes på kr. 

1.500.000. Hvis banken kræver en sikkerhedsstillelse på kr. 2.000.000 svarende til kursværdien af gælden 

den 10. juni 2014, medfører det, at den skattepligtige bliver skattepligtig af kr. 500.000 i medfør af VSL § 

10, stk. 6.  

Situation 1 Situation 2

Sikkerhedsstillelse i aktiv der indgår i 

virksomhedsordningen pr. 10. juni 2014 2.000.000        1.500.000       

Kursværdi af gæld uden for 

virksomhedsordningen pr. 10. juni 2014 1.500.000        2.000.000       

Beløbsmæssig værdi af sikkerhedsstillelsen 1.500.000        1.500.000       
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5. Øvrige gældende centrale bestemmelser  
Der er i ændringsloven indført to centrale bestemmelser, der dels er karakteriseret ved en paragraf, der skal 

sikre effektiv udfasning af sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for gæld uden for ord-

ningen, der eksisterede inden vedtagelsen af ændringsloven, jf. afsnit 5.1, og dels en overgangsregel udfor-

met ved en bagatelgrænse, jf. afsnit 5.2. 

 

5.1 Sikkerhedsstillelser etableret senest den 10. juni 2014 

Den skattemæssige behandling af sikkerhedsstillelser med erhvervsmæssige aktiver for gæld, der ikke indgår 

i virksomhedsordningen, afgivet den 10. juni 2014 eller tidligere følger af ændringsloven § 3, stk. 5, som 

følgende: 

”Står aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsord-

ningen, den 1. januar 2018, kan der, så længe aktiverne står til sikkerhed, ikke foretages foreløbig beskat-

ning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, for indkomst erhvervet fra og med den 1. januar 2018.” 

Det fremgår af første punktum, at den erhvervsdrivende mister retten til at foretage opsparing i virksomheds-

ordningen efter reglerne i VSL § 10, stk. 2, såfremt der er stillet sikkerhed med aktiver i virksomhedsordnin-

gen, for gæld der ikke indgår i ordningen den 1. januar 2018.  

”1. pkt. finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, som 

indsat ved denne lovs § 1, nr. 2.” 

Af andet punktum fremgår det, at det alene er sikkerhedsstillelser foretaget senest den 10. juni 2014, der er 

omfattet af begrænsningen i opsparingsmulighederne. Det betyder, at skattepligtige sikkerhedsstillelser om-

fattet af VSL § 10, stk. 6, ikke medfører begrænsning i den erhvervsdrivendes opsparingsmuligheder i virk-

somhedsordningen. 

”Hvis et eller flere af aktiverne, jf. 1. pkt., var stillet til sikkerhed den 10. juni 2014, overføres et beløb sva-

rende til eventuelt virksomhedsoverskud i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og med den 31. decem-

ber 2017, der er beskattet foreløbigt efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, til den skattepligtige med 

virkning fra den 1. januar 2018.” 

Det kan af tredje punktum udledes, at såfremt sikkerhedsstillelser der eksisterede den 10. juni 2014 ikke er 

afviklet senest den 31. december 2017, så vil eventuelle opsparede overskud i perioden fra den 11. juni 2014 

til 31. december 2017 komme til beskatning den 1. januar 2018 som en hævning i hæverækkefølgen. 

”Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 og 8, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, finder tilsvarende anven-

delse”. 
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Af sidste punktum kan det udledes, at i forbindelse med opgørelsen af sikkerhedsstillelser for gæld uden for 

virksomhedsordningen den 10. juni 2014, kan den erhvervsdrivende anvende undtagelsesreglerne vedrørende 

blandet benyttede ejendomme samt sikkerhedsstillelser stillet som led i sædvanlig forretningsmæssig disposi-

tion. 

 

5.1.1 Delindkomstopgørelse 

Det fremgår af afsnit 5.1 Sikkerhedsstillelser etableret senest den 10. juni 2014, at det for indkomståret 2014 

alene er opsparede overskud hidrørende perioden 11. juni 2014 - 31. december 201410, der kommer til be-

skatning den 1. januar 2018, såfremt sikkerhedsstillelser etableret senest den 10. juni 2014 ikke er afviklet 

den 31. december 2017. 

Såfremt afviklingen ikke er foretaget den 31. december 2017, skal der foretages en delindkomstopgørelse for 

indkomståret 2014 for perioderne 1. januar 2014 - 10. juni 2014 og 11. juni 2014 - 31. december 2014. For-

delingen sker efter erhvervelsestidspunktet alternativt foretages forholdsmæssig fordeling af årets samlede 

skattepligtige indkomst, jf. ændringsloven § 3, stk. 7. 

Det er alene den skattepligtige indkomst, der skal foretages fordeling af på perioderne. Skatteministeren har 

således svaret Dansk Erhverv, at der er tale om ét indkomstår og én overskudsdisponering (Folketinget, 

2015f). 

På baggrund heraf kan det udledes, at der kan foretages fuld opsparing af indkomst hidrørende perioden 1. 

januar 2014 - 10. juni 2014, såfremt:  

1) indkomstårets samlede skattepligtige indkomst fratrukket, 

2) indkomstårets samlede hævninger, 

3) udgør et beløb svarende til eller højere end indkomst hidrørende perioden 1. januar 2014 - 10. juni 

2014 ekskl. virksomhedsskat. 

Der kan foretages delvis opsparing af indkomst hidrørende perioden 1. januar 2014 - 10. juni 2014, såfremt: 

1) indkomstårets samlede skattepligtige indkomst fratrukket,  

2) indkomstårets samlede hævninger,  

3) udgør et beløb mindre end indkomst hidrørende fra perioden 1. januar 2014 til 10. juni 2014 ekskl. 

virksomhedsskat - men højere end et beløb svarende til årets samlede skattepligtige indkomst fra-

trukket de samlede hævninger. 

                                                            
10 Opsparet overskud hidrørende perioden 1. januar 2015 - 31. december 2017 kommer ligeledes til beskatning, men 
delindkomstopgørelse er ikke relevant for perioden, da alt opsparet overskud fra denne periode kommer til beskatning 
den 1. januar 2018. 
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Der kan ikke foretages opsparing af indkomst hidrørende perioden 1. januar 2014 - 10. juni 2014, såfremt: 

1) årets samlede skattepligtige indkomst, 

2) fratrukket de samlede hævninger, 

3) udgør kr. 0 eller mindre. 

Det fremgik af afsnit 5.1, at den erhvervsdrivende mister retten til opsparing i virksomhedsordningen den 1. 

januar 2018 og fremadrettet, såfremt sikkerhedsstillelser der eksisterede den 10. juni 2014 ikke er afviklet 

den 31. december 2017. Det fremgår imidlertid ikke af lovteksten, hvornår den erhvervsdrivende generhver-

ver opsparingsmuligheden i ordningen. 

I bemærkninger til betænkninger fremgår det midlertidig at ”Den skattepligtige har mulighed for at spare op 

i virksomhedsordningen med foreløbig beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, fra det tids-

punkt, hvor ingen aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, længere står til sikkerhed for gæld, der ikke 

indgår i virksomhedsordningen” (Folketinget, 2015g, s. 6). 

Af formuleringen fremgår, at det er tidspunktet, hvorpå der ikke længere står aktiver i virksomhedsordningen 

til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, at den erhvervsdrivende generhverver opsparingsmulig-

heden. Derfor må det alt andet lige antages, at der skal foretages en delindkomstopgørelse i indkomståret, 

hvorpå sikkerhedsstillelsen er indfriet. Delindkomstopgørelsen i indfrielsesåret vil dog være omvendt i for-

hold til indkomståret 2014, jf. ovenstående analyse. Det er således indkomst hidrørende perioden fra 1. janu-

ar i indfrielsesåret frem til selve indfrielsesdagen, hvorpå den erhvervsdrivende ikke kan foretage opsparing. 

 

5.2 Bagatelgrænsen 

Der er i medfør af ændringslovens § 3, stk. 6 indsat en bagatelgrænse, som følgende: 

”Stk. 5 og 8 og § 1 nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis den numeriske værdi af negativ saldo på indskudskon-

toen såvel primo som ultimo indkomståret begge med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse den 10. juni 

2014 ikke overstiger 500.000 kr.”  

Det fremgår af første punktum, at lovhjemlen vedrørende begrænsning af opsparingsmulighederne ved enten 

negativ indskudskonto, jf. ændringsloven § 1 nr. 6, eller ved sikkerhedsstillelser der er stillet seneste den 10. 

juni 2014 og ikke afviklet den 31. december 2017, jf. ændringsloven stk. 5, ikke finder anvendelse, såfremt 

en negativ indskudskonto primo og ultimo indkomståret med tillæg af eventuelle sikkerhedsstillelser pr. 10. 

juni 2014 ikke overstiger kr. 500.000. 

Det fremgår videre af første punktum, at omgørelsesreglerne vedrørende indkomståret 2013, jf. ændringslo-

ven § 3, stk. 8 ikke er gældende, hvis bagatelgrænsen finder anvendelse. 
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”Uanset 1. pkt. finder § 1 nr. 6, dog anvendelse fra og med det indkomstår, hvor en saldo på indskudskonto-

en bliver negativ eller en negativ saldo forøges.” 

Det betyder, at hvis en erhvervsdrivende er omfattet af bagatelgrænsen, så bortfalder muligheden for opspa-

ring i virksomhedsordningen alligevel, såfremt en negativ indskudskonto bliver yderligere negativ i ind-

komståret 2015 eller senere, eller hvis en positiv indskudskonto bliver negativ i indkomståret 2015 eller se-

nere. Fratagelse af opsparingsmuligheden har virkning fra det indkomstår, hvor indskudskontoen bliver ne-

gativ eller gjort yderligere negativ, også selvom bagatelgrænsen samlet set ikke er overskredet. 

Ovenstående kan illustreres ved følgende eksempel, hvor en erhvervsdrivende har opgjort bagatelgrænsen i 

indkomståret 2014 til kr. 350.000, hvoraf negativ indskudskonto primo og ultimo indkomståret 2014 udgør 

kr. 200.000, og sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomheden pr. 10. juni 2014 for gæld uden for virksom-

hedsordningen udgør kr. 150.000. Den skattepligtige er herved omfattet af bagatelgrænsen i indkomståret 

2014, og kan foretage opsparing i virksomhedsordningen i indkomståret 2014 og fremadrettet selvom ind-

skudskontoen er negativ. 

Hvis den erhvervsdrivende i indkomståret 2015 hæver kr. 50.000 på indskudskontoen, da bortfalder rettighe-

den til opsparing i virksomhedsordningen fra dette indkomstår, uanset den samlede værdi af negativ ind-

skudskonto og sikkerhedsstillelser kun udgør kr. 400.000. Fratagelse af opsparingsmuligheden forsætter frem 

til tidspunktet, hvorpå den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelsen er indfriet. 

”Ved opgørelsen af bagatelgrænsen efter 1. pkt. finder virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 og 8, som indsat 

ved denne lovs § 1, nr. 2, tilsvarende anvendelse.” 

Af bemærkningerne til betænkningerne fremgår det, at der ved opgørelse af bagatelgrænsen ses bort fra sik-

kerhedsstillelser, der hidrører fra blandet benyttede ejendomme, og sikkerhedsstillelser der er foretaget som 

led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvilket fremgår af ovenstående punktum (Folketinget, 

2015g, s. 2). 

”Sikkerhedsstillelse, jf. 1. pkt., opgøres som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerheds-

stillelsens størrelse pr. 10. juni 2014.  

I forbindelse med fastlæggelse af værdien af sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsordningen, 

fremgår det af dette punktum, at opgørelsen sker pr. 10. juni 2014 som det laveste beløb af enten gældens 

kursværdi eller sikkerhedsstillelsen størrelse. Der bliver herved anvendt samme opgørelsesprincip som i ho-

vedreglen for skattepligtige sikkerhedsstillelser, jf. VSL § 10, stk. 6. 

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

af stk. 8.” 
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Af sidste punktum fremgår det, at hvis den skattepligtige har valgt at foretage omgørelse af tidligere ind-

komstårs selvangivne dispositioner, og den skattepligtige i den forbindelse vælger at indskyde yderligere 

gæld i virksomhedsordningen, da bortfalder reglerne om bagatelgrænsen, uanset om bagatelgrænsen samlet 

set ikke er overskrevet efter indskuddet af gælden.  

Bagatelgrænsen betyder hermed, at den skattepligtige har mulighed for at foretage opsparing i virksomheds-

ordningen i situationer, hvor betingelserne herfor i princippet ikke er opfyldt. 

Torsten Schack Pedersen har spurgt skatteudvalget til den konkrete anvendelse af bagatelgrænsen herunder 

”Vil ministeren oplyse, om opgørelsen af bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 

alene skal ske for indkomståret 2014 og ikke for efterfølgende indkomstår?” (Folketinget, 2015j) samt ”Vil 

ministeren oplyse, om bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 alene gælder for er-

hvervsdrivende, der i 2014 anvender virksomhedsordningen?” (Folketinget, 2015k). 

Ministeren bekræfter i sine svar, at opgørelsen af bagatelgrænsen alene gælder for erhvervsdrivende, der 

anvender virksomhedsordningen i indkomståret 2014, og opgørelsen skal alene foretages i indkomståret 

201411. Der kan herved udledes, at der udelukkende er tale om en overgangsregel, der kun gælder erhvervs-

drivende, der anvender virksomhedsordningen i indkomståret 2014. 

Bagatelgrænsen skal derfor ikke ses som en mulighed for erhvervsdrivende, der træder ind i virksomheds-

ordningen i indkomståret 2015 eller senere, til eksempelvis at indskyde privat gæld i en størrelsesordenen, så 

indskudskontoen bliver negativ med kr. 500.000 for herigennem at opnå de skattemæssige fordele, som er 

analyseret i kapitel 3. 

  

                                                            
11 Bagatelgrænsen gælder også for skattepligtige, der har påbegyndt indkomståret 2015 den 11. juni 2014, jf. ministe-
rens svar. 
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6. Centrale skattemæssige problemstillinger vedrørende sikkerhedsstillelser afledt af lov 

nr. 992 af 16. september 2014 
I de foregående kapitler blev den grundlæggende lovhjemmel til beskatning af sikkerhedsstillelser stillet med 

erhvervsmæssige aktiver for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen analyseret. Selve lovteksten tager 

alene udgangspunkt i situationer, hvor der er direkte sammenhæng mellem sikkerhedsstillelsen stillet med 

erhvervsmæssige aktiver i virksomhedsordningen og gælden, der ikke indgår i ordningen. 

Efterfølgende afsnit analyserer en række udvalgte problemstillinger herunder tilfælde, hvor der ikke nødven-

digvis er en direkte sammenhæng mellem sikkerhedsstillelsen med aktiver i virksomhedsordningen og gæl-

den, der ikke indgår i ordningen. Analyserne viser, at VSL § 10, stk. 6 er langt mere omfattende end lovtek-

sten umiddelbart antyder. 

  

6.1 Virksomhedspant 

Erhvervsdrivende har til sikkerhed for mellemværender med pengeinstitut mulighed for at afgive virksom-

hedspant i værdien af en række nærmere definerede erhvervsmæssige aktiver samt eventuel fremtidig værdi-

tilvækst i disse aktiver, jf. tinglysningsloven § 47c, stk. 1, 1. pkt. 

Et virksomhedspant kan omfatte simple fordringer hidrørende fra salg af vare og tjenesteydelser, lagre af 

råvarer, halvfabrikata og færdigvarer samt driftsinventar, driftsmateriel og besætninger, jf. tinglysningsloven 

§ 47c, stk. 3. 

Virksomhedspantet er karakteriseret ved at være et flydende pant, da værdien af pantet løbende reguleres til 

dagsværdien af de omfattede erhvervsmæssige aktiver. Virksomhedspantet er desuden karakteriseret ved at 

være en sikkerhedsstillelse, der ofte omfatter hele den erhvervsdrivendes engagement med pengeinstituttet 

herunder både den erhvervsmæssige del i virksomhedsordningen samt den private del uden for ordningen 

(Dansk Erhverv, 2015). 

Det fremgår af høringssvar til Dansk Erhverv, at det kan være forbundet med skattemæssige konsekvenser, 

såfremt en erhvervsdrivende har afgivet virksomhedspant i erhvervsmæssige aktiver, og pantet udover er-

hvervsmæssig gæld tillige omfatter privat gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Det fremgår videre, 

at situationen alene medfører skattemæssige konsekvenser, såfremt der ikke er stillet særskilt sikkerhed for 

den private gæld uden for ordningen (Folketinget, 2015f, s. 14). 

Det betyder, at erhvervsdrivende der stiller sikkerhed til et pengeinstitut i erhvervsmæssige aktiver ved et 

virksomhedspant, fremadrettet anses for at have overført et beløb svarende til det laveste beløb af enten gæl-

dens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. VSL § 10, stk. 6, såfremt den erhvervsdrivende har 
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privat gæld uden for virksomhedsordningen til pengeinstituttet, hvor der ikke er stillet særskilt sikkerhed i 

private aktiver12. 

Et virksomhedspant kan dog medfører yderligere beskatning udover den opgjorte beskatning på stiftelses-

tidspunktet. Årsagen hertil er, at et virksomhedspant der bliver tilført yderligere værdi, er et udtryk for, at 

sikkerhedsstillelsens samlede værdi forøges. Den erhvervsdrivende anses hermed for at have overført yderli-

gere et beløb til privatøkonomien svarende til værdien af sikkerhedsstillelsens forøgelse. Den erhvervsdri-

vende bliver dog kun anset for at have foretaget en overførelse, såfremt værdiforøgelsen medfører, at sikker-

hedsstillelsens samlede værdi overstiger værdien på tidspunktet, hvor sikkerhedsstillelsen blev stillet, og 

værdien af sikkerhedsstillelsen ikke overstiger kursværdien af den private gæld uden for virksomhedsordnin-

gen (Folketinget, 2015g, s. 3). 

I det følgende eksempel bliver de skattemæssige konsekvenser af ovenstående afsnit illustreret for en er-

hvervsdrivende i virksomhedsordningen, der inden retsvirkningen den 11. juni 201413 har afgivet virksom-

hedspant i erhvervsmæssige aktiver. Pantet omfatter foruden erhvervsmæssig gæld i virksomhedsordningen 

den private gæld uden for ordningen, hvor der ikke er stillet særskilt sikkerhedsstillelse i private aktiver, 

hvilket giver anledning til en interessant konklusion. 

 

Figur 6.1 Skattemæssige konsekvenser af virksomhedspant stillet inden den 11. juni 2014 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Folketinget, 2015g, s. 3. 

 

Figuren viser, at den erhvervsdrivende den 10. juni 2014 har en privat gæld til et givent pengeinstitut uden 

særskilt sikkerhedsstillelse i private aktiver med en kursværdi på kr. 1.500.000. Der er endvidere afgivet 

virksomhedspant til pengeinstituttet i erhvervsmæssige aktiver, der omfatter tilgodehavender fra salg og tje-

nesteydelse. Værdien af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og herved værdien af hele virksomheds-

pantet udgør den 10. juni 2014 kr. 1.000.000. 

                                                            
12 Jf. dog analysen af SKM2015.502SR i afsnit 6.3.1, hvor udfaldet alt andet lige må antages at være gældende for virk‐
somhedspant. 
13 Jf. ændringslovens § 3, stk. 3. 

10. juni 2014 11. juni 2014 12. juni 2014 13. juni 2014

Gæld i privatsfæren uden særskilt 

sikkerhedsstillelse i private aktiver
1.500.000                    1.500.000                    1.500.000                    1.500.000                   

Virksomhedspant i tilgodehavender fra salg 1.000.000                    1.200.000                    1.400.000                    1.500.000                   

Anset som hævet efter VSL § 10, stk. 6 ‐                                 200.000                        200.000                        100.000                       
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Ændringsloven har retsvirkning for sikkerhedsstillelser foretaget fra den 11. juni 2014, jf. ændringsloven § 3, 

stk. 3. Det betyder, at den erhvervsdrivende i eksemplet skal opgøre værdien af virksomhedspantet pr. 10. 

juni 2014 med henblik på at vurdere, om det er omfattet af bagatelgrænsen, jf. ændringsloven § 3, stk. 6. Det 

er ikke tilfældet, eftersom værdien af sikkerhedsstillelser fastsættes til den laveste værdi af enten gældens 

kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni 2014. Den laveste værdi udgør i eksemplet kr. 

1.000.000, og overstiger herved bagatelgrænsen på kr. 500.000. 

Den skattemæssige konsekvens af virksomhedspantet bliver herved, at den erhvervsdrivende pr. 11. juni 

2014 ikke længere kan foretage opsparing i virksomhedsordningen, jf. VSL § 11, stk. 414. Fremtidig opspa-

ring i virksomhedsordningen vil kræve, at den erhvervsdrivende enten afvikler sikkerhedsstillelsen eller fore-

tager særskilt sikkerhedsstillelse for den private gæld med private aktiver.  

Udover begrænsning i opsparingsmulighederne udgør de skattemæssige konsekvenser også beskatning efter 

VSL § 10, stk. 6. Årsagen hertil er, at dagsværdien af tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse den 11. juni 

2014 stiger med kr. 200.000, jf. figur 6.1. I medfør af VSL § 10, stk. 6 er det ensbetydende med en værditil-

vækst i virksomhedspantet på kr. 200.000, der anses for en overførelse til den erhvervsdrivende. Situationen 

gentager sig den 12. juni og 13. juni 2014, hvilket betyder, at den erhvervsdrivende samlet anses for at have 

overført kr. 500.000 i perioden 11. juni - 13. juni 2014. 

Med afsæt i eksemplet kan det konkluderes, at erhvervsdrivende, der på tidspunktet hvorpå lovforslaget 

fremstilles den 11. juni 2014, uforvarende risikerer at blive skattepligtig af en sikkerhedsstillelse for privat 

gæld uden for virksomhedsordningen efter VSL § 10, stk. 6 uden at have mulighed for at tilordne sig lovind-

grebet. 

 

6.2 Kassekreditter 

Kassekreditter er modsætningsvist almindelige banklån karakteriseret ved at udgøre en variabel lånefinansie-

ring. Den erhvervsdrivende opnår således en disponibel trækningsret, hvor gældens kursværdi alene udgør 

det faktiske træk på kassekreditten.  

Gældens kursværdi på kassekreditter udgør herved en variabel, der spænder fra kr. 0 til den maksimalt bevil-

ligede trækningsret, hvilket givet anledning til problemer i tilfælde, hvor der er tale om en kassekredit uden 

for virksomhedsordningen omfattet af VSL § 10, stk. 6. 

                                                            
14 Opsparing kan dog foretages i medfør af ændringsloven § 3, stk. 5, hvilket kræver, at sikkerhedsstillelsen er afviklet 
senest den 31. december 2017. Opsparede overskud i perioden fra 11. juni 2014 til 31. december 2017 kommer til 
beskatning i indkomståret 2018, såfremt afviklingen ikke er foretaget. 
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I forbindelse med Skatteudvalgets behandling af lovforslaget bliver skatteministeren bedt om at redegøre for 

modtaget henvendelse fra Finansrådet af 3. september 2014, herunder ”hvorledes den foreslåede bestemmel-

se i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, skal forstås i relation til opgørelse af en kassekredit og tidspunktet 

for opgørelsen heraf”. (Folketinget, 2015l). 

Skatteministeren henviser udvalget til bemærkningerne til lovforslaget, hvor det fremgår, at selve træknings-

retten på kassekreditten ikke i sig selv udløser beskatning efter VSL § 10, stk. 6. Det betyder, at det ikke er 

tidspunktet for etableringen af kreditten, der udløser beskatning, men alene tidspunktet for udnyttelse af 

trækningsretten. Årsagen hertil er, at den erhvervsdrivende reelt ikke har stiftet gæld før trækningsretten 

udnyttes, og der er således ikke sket finansiering af privatforbruget for lavt beskattede midler. 

Det fremgår videre af svaret, at opgørelsen af den skattepligtige sikkerhedsstillelse i et givent indkomstår 

udgøres af det største samlede træk på kassekreditten i hele det pågældende indkomstår, hvilket er illustreret 

i nedenstående eksempel.   

 

Figur 6.2 Illustration af skattepligtige hævninger på kassekredit 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Folketinget, 2015l. 

 

I det illustrative eksempel etablerer en erhvervsdrivende primo indkomståret 2015 en kassekredit med en 

trækningsret på kr. 1.500.000 uden for virksomhedsordningen med sikkerhed i erhvervsmæssige aktiver i 

ordningen svarende til størrelsen på trækningsretten. Det skal bemærkes, at der alene er tale om et illustrativt 

eksempel af retsvirkningen af VSL § 10, stk. 6, eftersom dispositionen skattemæssigt ikke længere er tilråde-

lig.  

Det fremgår af figuren, at den erhvervsdrivende i indkomståret 2015 hæver kr. 1.000.000. Transaktionen 

udløser beskatning af hævningen efter VSL § 10. stk. 6, jf. ovenstående analyse af skatteministerens svar til 

Skatteudvalget.  

Indkomståret 2015 Indkomståret 2016 Indkomståret 2017 Indkomståret 2018

Åbningssaldo privat kassekredit med 

sikkerhed i erhvervsmæssige aktiver
‐                                 ‐1.000.000                  ‐1.000.000                  ‐750.000                     

Bevægelse ‐1.000.000                  ‐                                 250.000                        ‐500.000                     

Ultimosaldo privat kassekredit med sikkerhed 

i erhvervsmæssige aktiver
‐1.000.000                  ‐1.000.000                  ‐750.000                      ‐1.250.000                 

Anset som hævet efter VSL § 10, stk. 6 1.000.000                    ‐                                 ‐                                 250.000                       
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I indkomståret 2016 foretages der ingen transaktioner, mens den erhvervsdrivende i indkomståret 2017 ind-

skyder kr. 250.000 på kassekreditten. Bevægelserne i indkomståret 2016 og 2017 har ingen skattemæssige 

konsekvenser, eftersom det samlede træk ikke overstiger det allerede beskattede træk i indkomståret 2015 på 

kr. 1.000.000. 

Af figuren fremgår videre, at den erhvervsdrivende i indkomståret 2018 hæver kr. 500.000 på kassekreditten, 

hvilket udløser yderligere en beskatning på kr. 250.000 efter VSL § 10, stk. 6. Den erhvervsdrivende bliver 

alene beskattet af kr. 250.000, eftersom det højeste samlede træk i indkomståret udgør kr. 1.250.000, og der 

allerede har fundet beskatning sted af kr. 1.000.000. 

 

6.3 Bankernes generelle modregningsadgang 

Bankerne har inden for erhvervsretten mulighed for at anvende en generel modregningsadgang inden for den 

erhvervsdrivendes samlede engagement med banken i tilfælde af insolvens15. Det betyder, at en bank har 

mulighed for at foretage modregning mellem en erhvervsdrivenedes negative indestående på konti i privat-

sfæren, med positive indestående på konti i virksomhedsordningen. Årsagen hertil er at erhvervsdrivende, 

der driver selvstændig erhvervsvirksomhed modsætningsvis kapitalselskaber, ikke udgør et selvstændigt 

juridisk subjekt (Folketinget, 2015f). 

Advokatrådet har i høringsskemaet foreslået, at det blev præciseret, at VSL § 10, stk. 6 ikke finder anvendel-

se på denne modregningsadgang. Skatteministeren har i svaret anført, at den generelle modregningsadgang i 

udgangspunktet ikke er tilstrækkelig til, at aktiver i virksomhedsordningen kan anses som værende stillet til 

sikkerhed for privat gæld uden for ordningen (Folketinget, 2015f). 

Ministeren åbner dog op for, at den generelle modregningsadgang under særlige omstændigheder alligevel 

kan anses for at være en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 10, stk. 6. Denne situation opstår i det tilfælde, 

at der er en klar sammenhæng mellem muligheden for at opnå en privat kredit eller lån i privatsfæren, og 

indeståender på virksomhedens driftskonto eller lignede. Da vil den generelle modregningsadgang kunne 

sidestilles som en sikkerhedsstillelse for privat gæld. I sådanne situationer er den erhvervsdrivende forpligtet 

til at afgive særskilt sikkerhed for den private gæld i aktiver, der ikke indgår i virksomhedsordningen (Folke-

tinget, 2015f). 

Skatteudvalget spørger i forbindelse med behandlingen af lovforslaget skatteministeren, hvorvidt ministeren 

er enig i, at formuleringen særlige omstændigheder skaber en retsusikkerhed for de erhvervsdrivende (Folke-

tinget, 2015m). 

                                                            
15 De nærmere betingelser herfor bliver ikke analyseret, da de ikke er fundet relevant. 
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Ministeren svarer, at det ikke er muligt at afvise, at bankernes generelle modregningsadgang i særlige tilfæl-

de omfattes af VSL § 10, stk. 6. Årsagen hertil er, at der kan være situationer, hvor erhvervsdrivende bevist 

har opnået adgang til finansiering af privatforbruget gennem lavt beskattede midler ved indgåelse af et låne 

arrangement uden sikkerhedsstillelse i private aktiver, hvor det ud fra en konkret vurdering sammenfattes, at 

der er en klar sammenhæng mellem den opnåede kredit i privatsfæren og indeståender på erhvervsmæssige 

driftskonti, opsparede overskud eller lignende ubehæftede erhvervsmæssige aktiver i virksomhedsordningen. 

Ministeren afviser afslutningsvist, at der er tale om særlig retsusikkerhed for de erhvervsdrivende, der an-

vender virksomhedsordningen. 

 

6.3.1 SKM2015.502.SR ‐ Bankens generelle modregningsadgang ikke omfattet af VSL § 10, stk. 6 

Bankernes generelle modregningsadgang herunder hvorvidt der er tale om særlige omstændigheder, er vur-

deret af SKAT ved bindende svar SKM2015.502.SR af 23. juni 2015. 

Spørger etablerede den 12. december 2014 en kassekredit i privatsfæren med en tilhørende trækningsret på 

kr. 200.000 uden særskilt sikkerhedsstillelse i private aktiver. Spørger havde endnu ikke trukket på kassekre-

ditten og afventede således SKATs svar på, hvorvidt udnyttelse af trækningsretten på kassekreditten medfø-

rer beskatning efter VSL § 10, stk. 6. 

Udvalgte oplysninger fra spørgers regnskab primo indkomståret 2014 viste, at der var opsparet overskud i 

virksomhedsordningen kr. 7.763.998 ekskl. virksomhedsskat, likvide beholdninger, kr. 6.890.544 og egenka-

pital kr. 8.158.771. 

Egenkapitalen i privatsfæren udgjorde kr. -517.515, og bestod blandt andet af et sommerhus kr. 650.000 og 

privat bolig kr. 3.650.000. Ejendommene var optaget til den offentlige ejendomsvurdering, hvorfor egenkapi-

talen i privatsfæren formentlig har været positiv, såfremt de private ejendomme blev optaget til dagsværdi. 

For så vidt angår sommerhuset var der ikke stillet sikkerhed heri. 

SKAT afgjorde i det konkrete tilfælde, at den manglende særskilte sikkerhedsstillelse for kassekreditten ikke 

skulle sidestilles med en sikkerhedsstillelse, og herved ikke beskattes efter VSL § 10, stk. 6. SKAT lagde ved 

afgørelse af sagen særlig vægt på, at den erhvervsdrivende uden videre havde mulighed for at etablere en 

sikkerhedsstillelse i det ubehæftede sommerhus, ligesom afgørelsen var truffet under den forudsætning, at 

værdien af det ubehæftede sommerhus og øvrige ubehæftede privat aktiver til hver en tid overstiger trækket 

på kassekreditten. 

Skatterådet tiltrådte SKATs behandling uden yderligere bemærkninger.  
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SKAT har herved lagt sig tæt op af skatteministerens svar til skatteudvalget, jf. afsnit 6.3 Bankernes generel-

le modregningsadgang, herunder hvorvidt der er en klar sammenhæng mellem muligheden for en kredit i 

privatsfæren og indestående på driftskonti eller lignende aktiver i virksomhedsordningen. Det skal dog be-

mærkes at erhvervsdrivende i virksomhedsordningen, der opnår kreditter uden særskilt sikkerhedsstillelse i 

privatsfæren herunder kassekreditter eller bevilliget overtræk på NemKonti fremadrettet nøje skal overveje, 

hvorvidt de bevilgede kreditter kan have skattemæssige konsekvenser. 

 

6.4 Kautioner  

Kaution er en sikkerhedsstillelse, hvor långiver sikrer sin fordring til låntager gennem tredje mands hæftelse 

for fordringen. Der er ofte tale om selvskyldnerkautioner, hvilket betyder, at långiveren kan afkræve betaling 

hos kautionisten, såfremt forfaldstiden er indtrådt, og låntageren ikke har betalt (Finansrådet, 2015). 

Torsten Schack Pedersen har stillet følgende afklarende spørgsmål til Skatteudvalget vedrørende den skatte-

mæssige behandling af personlige kautioner stillet af erhvervsdrivende i virksomhedsordningen: ”Vil mini-

steren oplyse, om personlig kautionsstillelse skal anses som sikkerhedsstillelse i relation til virksomhedsskat-

telovens § 10, stk. 6”? (Folketinget, 2015n). 

Skatteministeren svarer udvalget, at en personlig kaution i sig selv ikke er nok til at aktiver, der indgår i virk-

somhedsordningen, anses for at være stillet til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen. Det følger 

dog videre af svaret, at personlige kautioner i særlige tilfælde kan anses for at udgøre en sikkerhedsstillelse i 

aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, for gæld uden for ordningen.  

Der henvises konkret til situationer, hvor der er tale om et lånearrangement i et pengeinstitut, og det ud fra en 

konkret vurdering kan konkluderes, at der er en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i privatsfæ-

ren og værdien af indeståender i virksomhedsordningen herunder opsparede overskud og likvider. 

Skatteministerens svar er således i overensstemmelse med resultatet af analysen i afsnit 4.1 Skatteretlig lige-

stilling mellem erhvervsdrivende i virksomhedsordningen og hovedaktionærer, og bekræfter, at der efter 

vedtagelsen af ændringsloven ikke længere er ligestilling mellem erhvervsdrivende og hovedaktionærer, da 

LL § 16 E ikke omfatter personlig kautionsstillelse af hovedaktionærer i selskabskapitalen. 

 

6.4.1 SKM2015.528.SR ‐ personlig kaution omfattet af VSL § 10, stk. 6  

I bindende svar SKM2015.528.SR af 23. juni 2015 blev det i den konkrete situation antaget, at der i forbin-

delse med afgivelse af personlig kaution var tale om en sikkerhedsstillelse omfattet af reglerne i VSL § 10, 

stk. 6. 
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Spørger driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen med minkdrift samt bortforpagtning 

af jord. Bortforpagtningen ophører primo indkomståret 2015, hvorefter spørger selv vil drive jorden. I den 

forbindelse ønsker spørger at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse, hvor minkdriften fremadret-

tet ønskes udøvet gennem et kapitalselskab, mens jorddriften udøves i den eksisterende erhvervsvirksomhed 

i virksomhedsordningen. 

Spørger påtænker alene at lade minkene indgå i virksomhedsomdannelsen, mens et tilhørende varelager af 

minkskind, minkhaller og bygninger ikke er tiltænkt at indgå i omdannelsen. Det nyetablerede selskab skal i 

forbindelse med stiftelsen have en driftskredit med en samlet trækningsret på kr. 5.000.000 til brug for finan-

siering af foder m.v., begrundet ved at de første driftsindtægter fra minksalg først forventes primo indkomst-

året 2016. Pengeinstituttet kræver sikkerhed for driftskreditten gennem pant i anpartskapitalen samt personlig 

kaution stillet af spørger. 

Spørgers seneste formueopgørelse er fra primo indkomståret 2014, og udgøres blandt andet af følgende: 

o Indskudskonto, kr. -2.924.262. 

o Opsparede overskud inkl. skat, kr. 5.577.700.  

o Egenkapital i virksomhed, kr. 10.707.567. 

o Varelager af minkskind i virksomhedsordningen, kr. 10.621.203. 

o Privat egenkapital, kr. 2.113.014. 

Spørger oplyser, at omdannelsen til selskab anses som led i en naturlig udvikling i virksomheden, ligesom 

den personlige kaution for driftskreditten i det nystiftede selskab med en trækningsret på kr. 5.000.000 udgør 

et sædvanlig vilkår i forbindelse med omdannelse fra personlig erhvervsvirksomhed til selskab, eftersom 

banken ikke længere har mulighed for at anvende den generelle modregningsadgang mellem selskabet og 

spørger. 

Det er derfor spørgers opfattelse, at kautionen ikke er omfattet af VSL § 10, stk. 6, eftersom der ikke er tale 

om en situation, hvor der skal ydes kredit i privatsfæren. Der er alene tale om en situation, hvor pengeinsti-

tuttet kræver personlig kaution fra den bagvedliggende ejer af kapitalselskabet, hvilket er almen praksis i 

nystiftede selskaber. Spørger henviser videre til, at såfremt SKAT alligevel vurderer, at kautionen er omfattet 

af VSL § 10, stk. 6, så vil undtagelsesreglen i medfør af VSL § 10, stk. 7 finde anvendelse, eftersom der er 

tale om en forretningsmæssig begrundet kaution. 

SKAT lagde i lighed med det i afsnit 6.3.1 analyserede bindende svar SKM2015.502.SR vægt på, at den i 

selskabet opnåede kreditramme på kr. 5.000.000 i et væsentligt omfang klart overstiger spørgers private for-

mue. Det antages derfor, at kautionen primært har værdi for pengeinstituttet grundet de væsentlige indestå-

ende værdier i virksomhedsordningen herunder opsparede overskud og varelaget af minkskind. Der er her-
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ved tale om en situation, hvor spørger indirekte har stillet sikkerhed i aktiver, der indgår i virksomhedsord-

ningen for gæld, der ikke indgår i ordningen, hvorfor kautionen er vurderet skattepligtig efter VSL § 10, stk. 

6. 

SKAT afviser videre, at kautionen kan omfattes af VSL § 10, stk. 7, eftersom det er et krav, at sikkerhedsstil-

lelsen tjener et forretningsmæssigt formål. Det indebærer, at sikkerhedsstillelsen er foretaget på armslængde-

vilkår, og at modydelsen afspejler risikoen, som erhvervsvirksomheden i virksomhedsordningen påtager sig 

ved at stille sikkerheden. 

Der skal hermed foretages en vurdering af, hvorvidt spørger ville stille en tilsvarende kaution overfor tred-

jemand, der ville anvende minkburrerne til produktionen af mink. SKAT vurderer, at kautionen klart oversti-

ger den risiko, som man ville påtage sig overfor tredjemand, og kautionen alene er givet i medfør af, at der er 

tale om afhængige parter. Undtagelsesreglen i medfør af VSL § 10, stk. 7 kan derfor ikke finde anvendelse. 

SKAT antager afslutningsvist, at virksomhedsomdannelsen alene har til formål at give spørger mulighed for 

at foretage opsparing fremadrettet i selskabet, eftersom indskudskontoen i virksomheden under virksom-

hedsordningen er negativ. Det betyder, at spørger ikke kan foretage opsparing i virksomhedsordningen før 

end indskudskontoen er udlignet. Derudover giver kreditten i selskabet spørger mulighed for at finansiere sit 

privatforbrug gennem afdrag på stiftertilgodehavendet i umiddelbar forlængelse af virksomhedsomdannel-

sen. Selskabsretligt er det ikke i strid med LL § 16 E, men eftersom det vurderes, at kreditten i selskabet 

alene er givet grundet den personlige kaution, som primært har værdi for pengeinstituttet i medfør af værdi-

erne i virksomhedsordningen, så fremstår der en skattemæssig situation, der er omfattet af VSL § 10, stk. 6. 

Skatterådet tiltræder SKATs svar, og uddyber afslutningsvist, at der i afgørelsen er lagt særligt vægt på, at 

spørger i forbindelse med den skattepligtige virksomhedsomdannelse opnår et stiftertilgodehavende i selska-

bet, som i umiddelbar forlængelse af stiftelsen heraf kan udbetales til spørger gennem træk på den opnåede 

driftskredit med dertil hørende trækningsret.  

Ud fra en objektiv vurdering af omstændighederne i sagen følger afgørelsen de i lovarbejderne foreskrevne 

situationer, da det vurderes, at der er en klar sammenhæng mellem kreditten uden for virksomhedsordningen 

og værdier i virksomhedsordningen. Argumentationen for at kautionen er omfattet af VSL § 10, stk. 6 må 

derfor alt andet lige vurderes at være rimelige.  
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6.4.2 SKM2015.566.SR ‐ personlig kaution ikke omfattet af VSL § 10, stk. 6 

I bindende svar SKM2015.566.SR af 25. august 2015 spørges til de skattemæssige konsekvenser af et låne-

tilbud indhentet fra pengeinstituttet. Udover erhvervsmæssige virksomhed i virksomhedsordningen er spør-

ger hovedaktionær, hvor selskabet E A/S påtænker at opnå en kreditfacilitet på kr. 3.250.000 uden direkte 

sikkerhed i aktiver i selskabet eller virksomhedsordningen. Pengeinstituttet kræver personlig kaution fra 

spørgeren, og har i en skriftlig henvendelse bekræftet, at kautionens primære værdi udgøres ved indestående 

værdier i virksomhedsordningen herunder opsparede overskud på ca. 2,8 mio. kr. 

SKAT lagde i behandlingen af spørgsmålet vægt på det af Torsten Schack Pedersen stillet spørgsmål nr. 247, 

hvoraf det fremgår, at VSL § 10, stk. 6 under særlige omstændigheder finder anvendelse for personlige kau-

tioner uden direkte sikkerhedsstillelse i erhvervsmæssige aktiver i virksomhedsordningen eller direkte sik-

kerhed i private aktiver, jf. analysen heraf i afsnit 6.4 Kautioner. 

For at vurdere, hvorvidt der er tale om en personlig kaution omfattet af en særlig omstændighed kommer 

SKAT med følgende vurdering ”I tilfælde som det foreliggende, hvor der hverken er stillet sikkerhed i virk-

somhedsaktiver eller private aktiver for gælden, skal der, ved den konkrete vurdering af hvorvidt den person-

lige kaution kan anses for en sikkerhedsstillelse efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, efter SKATs op-

fattelse henses til, om spørger ved den stillede kaution opnår mulighed for en kreditfacilitet i privatsfæren”. 

Det var ikke tilfældet, i det LL § 16 E (modsætningsvist SKM2015.528.SR) træder til, såfremt spørger mod 

forventning anvendte dele af låneprovenuet i selskabet til finansiering af privatforbrug. SKAT afgjorde der-

for, at der ikke blev stillet en kreditfacilitet til rådighed for spørger, hvorfor kautionen ikke blev omfattet af 

VSL § 10, stk. 6. 

Skatterådet tiltrådte SKATs behandling uden yderligere bemærkninger. 
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7. Øvrige afledte problemstillinger 

7.1 Partnerselskaber 

Informationssøgningen, der er anvendt til afsnit 7.1 Partnerselskaber, bygger på litteraturen Martinsen, 

2015 & Hessel J., 2015). 

Partnerselskaber giver den erhvervsdrivende mulighed for at kombinere fordelene, der er kendetegnet for 

erhvervsvirksomheder drevet i personligt regi med fordelene, der er kendetegnet for kapitalselskabsformerne.  

Af hensyn til analysen af bindende svar i efterfølgende delafsnit er strukturen i et partnerselskab herunder de 

helt grundlæggende skattemæssige fordele ved at drive erhvervsvirksomhed efter denne selskabsform illu-

streret ved følgende selskabsdiagram. 

 

Figur 7.1 Partnerselskab organisatoriske sammensætning 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Martinsen, 2015 & Hessel J., 2015. 

 

Partnerselskaber tager udgangspunkt i opbygningen kendt fra kommanditselskaber, hvorfor det kræver, at 

der er en komplementar samt mindst to kommanditister. Figuren viser to erhvervsdrivende benævnt ved P1 

og P2, der i fællesskab stifter et iværksætterselskab, der herefter udgør komplementaren for partnerselskabet. 
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Det er ikke et lovmæssigt krav, at komplementaren opnår ejerandele i selve partnerselskabet. Af skattemæs-

sige hensyn tegnes den samlede aktiekapital i partnerselskabet derfor af kommanditisterne, der udgøres af de 

to erhvervsdrivende P1 og P2, jf. figur 7.1, og komplementaren godtgøres sine forpligtelser overfor partner-

selskabet gennem modtagelse af management fee i stedet for ejerandele. 

Årsagen hertil er, at partnerselskaber skatteretligt anses som et kommanditselskab. Det betyder, at selve part-

nerselskabet ikke betaler skat, eftersom det er skattemæssigt transparent. Skattepligt og fradragsret16 påhviler 

henholdsvis tilkommer derfor kommanditisterne. Fordelingen af de skattemæssige resultater sker ud fra ejer-

brøken, der i udgangspunktet opgøres ud fra ejerandelen af partnerselskabets kapital.  

De skattemæssige resultater fra partnerselskabet bliver i ovenstående figur beskattet efter personskatteloven 

som resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed, eftersom kommanditisterne er fysiske personer. Figuren 

viser videre, at P1 og P2 anvender reglerne i virksomhedsskatteloven som supplement til personskatteloven. 

Det betyder, at P1 og P2 gennem anvendelse af partnerselskabsstrukturen opnår de samme skattemæssige 

fordele, der blev analyseret i kapitel 2 herunder mulighed for opsparing i virksomhedsordningen, højere fra-

dragsværdi for renteomkostninger og kapitalafkast. P1 og P2 opnår videre kreditorbeskyttelse, hvilket gør 

partnerselskaber til et attraktivt alternativ til den rendyrkede udgave af kapitalselskaber henholdsvis er-

hvervsvirksomheder drevet i personligt regi. Endeligt kan P1 og P2 foretage udlodning af udbytte fra kom-

plementarselskabet til privatsfæren til lav beskatning. 

I de følgende to delafsnit fremstår to afledte problemstillinger opstået efter vedtagelsen af ændringsloven. 

 

7.1.1 SKM2015.291.SR ‐ Nulstilling af negativ indskudskonto 

Indførelsen af ændringsloven har medført, at der i visse tilfælde kan opstå situationer, hvor anvendelse af 

virksomhedsskatteloven skattemæssigt ikke bliver attraktivt for kommanditaktionærer i partnerselskaber.  

Med reference til offentliggjort bindende svar SKM2015.291.SR af 28. april 2015 har SKAT således afvist 

en kommanditaktionær i et partnerselskab at foretage nulstilling af opgjort negativ indskudskonto i forbin-

delse med indtræden i virksomhedsordningen.  

Det væsentligste marked for partnerselskabet udgør Danmark, mens udenlandske driftsaktiviteter udøves 

gennem datterselskaber drevet som aktieselskaber. Driftsaktiviteten i datterselskaberne udgøres ved under-

støttende aktiviteter til kerneaktiviteten i partnerselskabet, ligesom der er tale om aktive driftsselskaber med 

egene ansatte. 

                                                            
16 Bemærk fradragsbegrænsningsreglerne er gældende i lighed med kommanditistselskaber. 
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I forbindelse med erhvervelsen af kommanditaktierne indtræder spørger i virksomhedsordningen, og opgør i 

forlængelse heraf en negativ indskudskonto på kr. -21.184.078, hvoraf spørgers andel udgør 1/26 svarende til 

kr. -814.772. Årsagen til den negative indskudskonto er grundet i partnerselskabets ejerskab af kapitalandele 

i datterselskaberne med en samlet bogført værdi på kr. 32.553.829. Kapitalandelene er således omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven, hvorfor de ikke må indgå i virksomhedsordningen i medfør af VSL § 1, stk. 2. 

Med lovhjemmel i VSL § 3, stk. 5 ønskede spørger at nulstille indskudskontoen, eftersom alle aktiver og 

passiver fra partnerselskabet var medregnet i opgørelsen af indskudskontoen, og den medregnede gæld var 

vurderet udelukkende erhvervsmæssig. Det var således alene den tvungne undladelse af indskud af kapital-

andelene i virksomhedsordningen, der medførte den negative indskudskonto. 

SKAT lagde med hjemmel i retspraksis, jf. TfS 1995.133.VLD afgørende vægt på, at dele af den overtagene 

gæld ikke kan defineres som værende erhvervsmæssig, når gælden er anvendt til investering i aktier, der ikke 

indgår i virksomhedsordningen, hvorfor nulstilling af indskudskontoen ikke kan foretages med lovhjemmel i 

VSL § 3, stk. 5. Det forhold, at der klart er erhvervsmæssig samhandel mellem partnerselskabet og dattersel-

skaberne, blev ikke tillagt værdi i afgørelsen. SKAT afviste herved spørgers forespørgsel om nulstilling af 

indskudskontoen. 

Spørger henviste videre til Skatteudvalgets behandling af lovforslaget til ændringsloven, hvor skatteministe-

ren bliver anmodet om at redegøre for anvendelsen af VSL § 10, stk. 7 herunder ”Vil ministeren bekræfte, at 

dette medfører, at sikkerhedsstillelse i forbindelse med finansiering af investering i erhvervsmæssige aktier - 

der jo ikke kan indgå i virksomhedsordningen - ikke anses for sikkerhedsstillelse for privat gæld?”. Ministe-

ren bekræfter, at sikkerhedsstillelser der tjener et forretningsmæssigt formål for virksomheden under virk-

somhedsordningen, ud fra en konkret vurdering kan afgives uden skattemæssige konsekvenser i medfør af 

VSL § 10, stk. 7 herunder også sikkerhedsstillelser for gæld, der er anvendt til investering i aktier. 

Spørger forsøger herved at gøre gældende, at skatteministerens svar på ovenstående spørgsmål indikerer, at 

investering i aktier, der ikke må indgå i virksomhedsordningen i medfør af VSL § 1, stk. 2, kan anses er-

hvervsmæssig i relation til virksomhedsordningen. Årsagen hertil er, at sikkerhedsstillelser i aktiver i virk-

somhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen, kan være omfattet af VSL § 10, stk. 7, såfremt der 

er tale om investering i aktier, der tjener et forretningsmæssigt formål, jf. skatteministerens svar ovenfor. 

Spørger uddyber, at selskabsstrukturen med udenlandske datterselskaber etableret med formål om udførelse 

af støttende aktiviteter til partnerselskabet i Danmark medfører, at aktierne klart tjener et forretningsmæssigt 

formål for partnerselskaber, og herved også spørgers erhvervsvirksomhed under virksomhedsordningen 

grundet partnerselskabet er skattemæssigt transparent. Spørger ønsker derfor at påberåbe sig en symmetri 

mellem ændringsloven og VSL § 3, stk. 5. Han forsøger således at gøre gældende, at såfremt sikkerhedsstil-

lelser stillet i aktiver i virksomhedsordningen for gæld uden for ordningen, hvor gælden er anvendt til inve-
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stering i aktier, der ikke må indgå i virksomhedsordningen, kan foretages uden skattemæssige konsekvenser i 

medfør af VSL § 10, stk. 7, da bør gælden i spørgers erhvervsvirksomhed under virksomhedsordningen alt 

andet lige anses for erhvervsmæssig, og nulstilling af indskudskontoen efter VSL § 3, stk. 5 kan foretages. 

SKAT afviser denne symmetri, eftersom det er opfattelsen, at det forhold en sikkerhedsstillelse i erhvervs-

mæssige aktiver i virksomhedsordningen for gæld uden for ordningen konkret er vurderet forretningsmæssigt 

begrundet, og derfor er omfattet af VSL § 10, stk. 7, ikke betyder, at gælden pr. definition er erhvervsmæs-

sig, hvilket er et alt afgørende krav for nulstilling af indskudskontoen ifølge VSL § 3, stk. 5. 

Skatterådet tiltrådte SKATs behandling uden yderligere bemærkninger. 

Med afgørelsen betyder det, at visse kommanditaktionærer i partnerselskaber ikke længere med fordel nød-

vendigvis kan anvende virksomhedsordningen grundet vedtagelsen af ændringsloven, eftersom det kan med-

føre manglende mulighed for opsparing i virksomhedsordningen samt forhøjet rentekorrektion, jf. ovenstå-

ende sagsfremstilling. 

 

7.1.2 Sikkerhedsstillelser i kommanditaktierne 

Partnerselskaber følger selskabsretligt reglerne for aktieselskaber, jf. afsnit 7.1 Partnerselskaber, herunder et 

lovreguleret krav om en aktiekapital på mindst kr. 500.000. Det er således nærliggende at udlede, at kom-

manditaktionærer, der anvender virksomhedsordningen, har mulighed for at stille sikkerhed i kommanditak-

tierne i partnerselskabet uden skattemæssige konsekvenser i lighed med kapitalejere i traditionelle anparts- 

og aktieselskaber, jf. afsnit 4.1. 

Torsten Schack Pedersen har stillet følgende afklarende spørgsmål til Skatteudvalget vedrørende ovenståen-

de problemstilling ”Vil sikkerhedsstillelse med kommanditaktier i et partnerselskab (P/S) blive anset som 

sikkerhedsstillelse i relation til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6?” (Folketinget, 2015o). 

Skatteministeren bekræfter indledningsvist i sit svar, at sikkerhedsstillelser i kommanditaktier i partnersel-

skaber skal anses som en sikkerhedsstillelse i henhold til VSL § 10, stk. 6. 

Årsagen hertil er dels, at kommanditaktier i partnerselskaber ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslo-

ven. Det betyder, at kommanditaktier heller ikke er omfattet af VSL § 1, stk. 2, hvorfor de medgår i virk-

somhedsordningen. 

Endvidere dækker betegnelsen kommanditaktier skattemæssigt alene over en forholdsmæssig ejerandel af 

partnerselskabets underliggende aktiver og passiver. Det betyder, at der skattemæssigt reelt ikke er tale om 

aktier men ideelle ejerandele af aktiverne og passiverne i partnerselskabet. Den reelle ejer udgøres af den 
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erhvervsdrivendes virksomhed under virksomhedsordningen grundet partnerselskabets status som skatte-

mæssig transparent. 

Det betyder, at erhvervsdrivende der stiller sine kommanditaktier til sikkerhed for gæld uden for virksom-

hedsordningen, stiller de underliggende aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed.  

I lighed med konklusionen i afsnit 4.1 Skatteretlig ligestilling mellem erhvervsdrivende i virksomhedsord-

ningen og hovedaktionærer må det med rimelighed alt andet lige konkluderes, at der endnu engang er tale 

om en udvidet retsvirkning for erhvervsdrivende, der er omfattet af virksomhedsskatteloven, i forhold til 

erhvervsdrivende, der er omfattet af selskabsskatteloven. Årsagen hertil er, at kommanditaktionærer, der 

anvender en af kapitalselskabsformerne, har mulighed for at stille sikkerhed i selskabskapitalen, hvor de 

løbende skattemæssige resultater fra partnerselskabet indregnes.   

 

7.2 SKM2015.581.SR ‐ Indskud af ejendom og tilhørende gæld fra privatsfæren til virksomheds‐

ordningen 

I den indledende analyse af virksomhedsskatteloven fremgår det af afsnit 2.2.3 Indskud og hævninger efter 

første opgørelse, at indskud og hævninger på indskudskontoen efter første opgørelse heraf ikke kan foretages 

til nettoværdier, da hvert enkelt indskud og hævning udgør en selvstændig transaktion med skattemæssig 

virkning fra overførelsestidspunktet. Finansielle aktiver og passiver kan dog kun indskydes i virksomheds-

ordningen med skattemæssig virkning fra udgangen af et indkomstår. 

Fremgangsmåden betyder, at erhvervsdrivende der i forvejen anvender virksomhedsordningen, og påbegyn-

der udlejning af deres private bolig, skal medtage boligen som et indskud på indskudskontoen. Hvis den 

erhvervsdrivende tillige indskyder en eventuelt tilhørende realkredit- og eller bankgæld, så udgør indskuddet 

heraf en hævning i hæverækkefølgen, jf. tidligere analyseret afgørelser i afsnit 2.2.3. Det betyder, at den 

erhvervsdrivende kan blive skattepligtig af en hævning svarende til gældens kursværdi, såfremt der er inde-

ståender i virksomhedsordningen herunder opsparede overskud, jf. afsnit 2.2.3. 

Det er imidlertid valgfrit, hvorvidt den erhvervsdrivende vælger at indskyde gælden i virksomhedsordningen. 

Indførelsen af ændringsloven medfører dog, at erhvervsdrivende i virksomhedsordningen kan indtræde i en 

skattemæssig situation, hvor det har ikke uvæsentlige skattemæssige konsekvenser, at foretage udlejning af 

sin private bolig eksempelvis i forbindelse med fraflytning til udlandet. 

Den skattemæssige problemstilling er illustreret ved bindende svar SKM2015.581.SR af 25. august 2015, 

hvor en erhvervsdrivende i virksomhedsordningen i indkomståret 2011 fraflyttede sin private bolig, da et 

salg heraf ikke var muligt. Spørger foretager som konsekvens heraf udlejning af boligen, som dermed over-

går fra privat anvendelse til udlejningsejendom, hvilket er karakteriseret som erhvervsmæssig virksomhed. 
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Spørger er grundet VSL § 2 stk. 3 tvunget til at indskyde udlejningsejendommen i virksomhedsordningen, da 

ordningen allerede bliver anvendt på eksisterende erhvervsvirksomhed, og paragraffen betragter alle virk-

somheder drevet i personligt regi som en samlet virksomhed.  

Grundet bruttoprincippet valgte spørger alene at indskyde ejendommen i virksomhedsordningen. Den tilhø-

rende gæld blev herved holdt uden for ordningen, da der var opsparet overskud, der kom til beskatning i 

tilfælde af indskud af gælden. Spørger har derfor været nødsaget til at betale ydelserne på gælden for beskat-

tede midler, selvom der reelt er tale om erhvervsmæssig gæld efter statusskiftet til udlejningsejendom.  

Værdien af ejendommen overstiger kursværdien af gælden på tidspunktet, hvor ejendommen opnår status-

skifte til udlejningsejendom, hvorfor der ikke er tale om, at gælden er anvendt til at medfinansiere privatfor-

bruget. Til sikkerhed for gælden er der afgivet pant i ejendommen. Det betyder, at der efter indførelsen af 

ændringsloven er stillet sikkerhed for gælden uden for virksomhedsordningen i erhvervsmæssige aktiver 

indskudt i ordningen. 

Konsekvensen heraf er, at spørger omfattes af VSL § 10, stk. 6. Da sikkerhedsstillelsen er afgivet før den 11. 

juni 2014, skal den imidlertid behandles efter ændringsloven § 3, stk. 5. Det betyder, at sikkerhedsstillelsen 

medfører fratagelse af opsparingsmuligheden i virksomhedsordningen med mindre den bliver afviklet senest 

den 31. december 2017.  

Spørger henviser til, at formålet med ændringsloven er at sikre, at selvstændige i virksomhedsordningen ikke 

udnytter ordningen utilsigtet, herunder anvender lavt beskattede midler til at finansiere privatforbruget samt 

afdrage på privat gæld uden at midlerne først er beskattet som personlig indkomst.  

Spørger henviser videre til, at omstændighederne taget i betragtning bør der være tale om en sædvanlig for-

retningsmæssig disposition, der herved er omfattet af undtagelsesreglen i medfør af VSL § 10, stk. 7. Er det 

tilfældet, vil det ikke være nødvendigt, at spørger afvikler hele gælden eller sikkerhedsstillelsen inden den 

31. december 2017, ligesom opsparing i ordningen forsat vil være muligt. 

SKAT lagde med hjemmel i afgivne svar under behandlingen af ændringsloven afgørende vægt på, at der 

først kan foreligge en sædvanlig forretningsmæssig disposition, såfremt den toleddede test er opfyldt, jf. 

afsnit 4.4 Undtagelse nr. 1, virksomhedsskatteloven § 10, stk. 7. Sikkerhedsstillelsen for realkreditlånet op-

fylder imidlertid ikke testen, hvorfor SKAT afviser, at der er tale om en disposition foretaget som led i sæd-

vanlige forretningsmæssige dispositioner.  

Det bindende svar betyder, at selvom spørger ikke har udnyttet virksomhedsordningen utilsigtet, og det alene 

er virksomhedsskattelovens indledende bestemmelser, der er årsagen til, at gælden er holdt uden for virk-

somhedsordningen, da får det alligevel afgørende skattemæssige konsekvenser i kraft af fratagelse af opspa-

ring i ordningen. 
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Skatterådet tiltrådte SKATs behandling uden yderligere bemærkninger. 

Analysen af det bindende svar illustrerer en situation, hvor den erhvervsdrivende har påbegyndt udlejning af 

privat bolig inden den 10. juni 2014. Såfremt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen vælger at udleje 

privat bolig efter den 10. juni 2014, og undlader at indskyde gæld med tilhørende sikkerhed i ejendommen, 

så bliver de med afsæt i det bindende svar ligeledes omfattet af VSL § 10, stk. 6. Det medfører imidlertid 

ikke begrænsning i opsparingsmulighederne i virksomhedsordningen, men den erhvervsdrivende anses for at 

have foretaget en hævning uden om hæverækkefølgen svarende til det laveste beløb af enten gældens kurs-

værdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse, der kommer til beskatning i personlig indkomst. I situationen er 

gælden imidlertid udeholdt fra virksomhedsordningen, hvorfor den erhvervsdrivende skal afholde de løbende 

ydelser på gælden herunder både renter og afdrag for beskattede midler i privatsfæren, ligesom rentefradrag 

alene gives i kapitalindkomsten. Det betyder, at den erhvervsdrivende i dette scenarie bliver omfattet af reel 

dobbeltbeskatning, til trods for gælden alt andet lige med rimelighed kan karakteriseres som værende af er-

hvervsmæssig karakter, eftersom den er knyttet op til den erhvervspligtige aktivitet givet ved udlejning af 

ejendom. 

Indførelsen af ændringsloven betyder derfor alt andet lige, at gælden fremadrettet bør indskydes i virksom-

hedsordningen. Det medfører, i lighed med situationen hvor gælden holdes uden for virksomhedsordningen, 

en beskatning i personlig indkomst svarende til gældens kursværdi.  

Til forskel fra situationen hvor gælden holdes uden for virksomhedsordningen, vil indskud af gælden medfø-

re en hævning inden for hæverækkefølgen. Derudover vil den erhvervsdrivende opnå fradrag i personlig 

indkomst for renteomkostningerne.  

Indskud af gælden kan medfører negativ indskudskonto i tilfælde af, at gælden ikke kan svares i opsparede 

overskud i ordningen og indestående på indskudskontoen. Det medfører forhøjet rentekorrektion, hvilket kan 

eliminere fradragsværdien i personlig indkomst. 

Det kan derfor konkluderes, at uanset hvilken disponering den erhvervsdrivende foretager, så har det fremad-

rettet omfattende konsekvenser, såfremt erhvervsdrivende i virksomhedsordningen påbegynder udlejning af 

privat ejendom, hvor der er gæld i ejendommen med tilhørende sikkerhedsstillelse heri. Det medfører således 

beskatning i personlig indkomst i det indkomstår, hvor udlejning påbegyndes, svarende til gældens kursvær-

di. Indskud af gælden i virksomhedsordningen er imidlertid den mest fordelagtige skattemæssige disposition 

i det fremførte scenarie, eftersom beskatningen af sikkerhedsstillelsen bliver en hævningen inden for hæve-

rækkefølgen, ligesom den erhvervsdrivende har mulighed for at opnå højere fradragsværdi af renteomkost-

ningerne. 
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8. Konklusion 
Med afsæt i de udførte analyser kan der foretages følgende indledningsvise konklusion på hovedspørgsmålet: 

Vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 - indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsord-

ningen - har medført omfattende skattemæssige konsekvenser for erhvervsdrivende i virksomhedsordnin-

gen i tilfælde af negativ indskudskonto samt situationer, hvor der er stillet sikkerhed med erhvervsmæssi-

ge aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen. 

Uddybende kan det konkluderes, at negativ indskudskonto på tidspunktet for indtræden i virksomhedsord-

ningen, ultimo første indkomstår virksomhedsordningen anvendes eller negativ indskudskonto primo eller 

ultimo de efterfølgende indkomstår virksomhedsordningen anvendes, medfører følgende skattemæssige kon-

sekvenser: 

1. Negativ indskudskonto konstateret på ét af ovenstående tidspunkter, der er opstået den 10. juni 2014 

eller tidligere, medfører fratagelse af opsparingsmuligheden i virksomhedsordningen på indkomst 

erhvervet den 11. juni 2014 og fremadrettet. 

2. Negativ indskudskonto konstateret på ét af ovenstående tidspunkter, der er opstået den 11. juni 2014 

eller senere, medfører fratagelse af opsparingsmuligheden i virksomhedsordningen på indkomst er-

hvervet i hele indkomståret, hvorpå den negative indskudskonto er konstateret. 

3. Generhvervelse af opsparingsmuligheden i ordningen sker på tidspunktet, hvorpå der ikke længere er 

negativ indskudskonto ultimo eller primo i et givent indkomstår.  

Ifølge de indledende bemærkninger til lovforslaget er hovedformålet med opsparingsbegrænsningen i tilfæl-

de af negativ indskudskonto, at fjerne det skattemæssige incitament for erhvervsdrivende til at indskyde og 

afdrage på privat gæld i virksomhedsordningen for lavt beskattede midler. Fratagelse af opsparingsmulighe-

den i virksomhedsordningen resulterer i en tvangshævning af hele det skattemæssige overskud indtil udlig-

ning af eventuel negativ indskudskonto er foretaget. Analysen viste, at der er tale om et effektivt middel, der 

fremadrettet begrænser erhvervsdrivendes incitament til at indskyde og afdrage på privat gæld i ordningen i 

et omfang, der medfører negativ indskudskonto. Åbenlys udnyttelse af ordningen gennem indskud af privat 

gæld, der medfører negativ indskudskonto, fremstår således ikke længere som en attraktiv disposition. 

Offentliggjort bindende svar viser videre, at negativ indskudskonto, der åbenlyst ikke er opstået på baggrund 

af indskud af privat gæld, ligeledes omfattes af begrænsningerne i opsparingsmulighederne. SKATs svar 

angiver med andre ord, at det ikke er årsagen til en eventuel negativ indskudskonto, der er afgørende for, 

hvorvidt den erhvervsdrivende er omfattet af de skærpede regler, men alene en faktisk konstatering af en 

negativ indskudskonto. Det må med rimelighed konkluderes, at der i forhold til formålsbeskrivelsen med 

lovindgrebet er tale om en udvidet retsvirkning. 
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Udover afdrag på privat gæld i virksomhedsordningen for lavt beskattede midler har erhvervsdrivende også 

mulighed for at opnå højere fradragsværdi af de tilhørende renteomkostninger på gælden. I erkendelse af 

manglende virkning af den selvkontrollerende effekt har ændringsloven medført, at kapitalafkastsatsen og 

rentekorrektionssatsen ikke længere følger hinanden. Ændringsloven har indført en selvstændig rentekorrek-

tionssats, der fremadrettet effektivt forhøjer rentekorrektionssatsen med 3 % i forhold til kapitalafkastsatsen.  

Det kan konkluderes, at indførelsen af rentekorrektionssatsen er i tråd med hele formålet med lovændringen - 

at foretage indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen herunder indskud af privat gæld. Om-

vendt viser analyserne, at indskudskontoen kan blive negativ af andre årsager end indskud af privat gæld. 

Eftersom SKAT har angivet, at det ikke er årsagen til negativ indskudskonto, men alene det faktum, at der er 

negativ indskudskonto, jf. ovenfor, må det alt andet lige konkluderes, at rentekorrektionssatsen i visse tilfæl-

de vil ramme hårdere end formålet med indgrebet er tilsigtet. 

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er hovedformålet med ændringsloven videre at foretage skattemæssi-

ge ligestilling mellem erhvervsdrivende i virksomhedsordningen og hovedaktionærer i kapitalselskaber. LL § 

16 E udgør en værnsregel, så hovedaktionærer i kapitalselskaber ikke kan stille sikkerhed med erhvervsmæs-

sige aktiver i selskabet for nærtstående parters gæld - herunder privat gæld - uden skattemæssige konsekven-

ser, da dispositionen anses for en hævning uden tilbagebetalingspligt. 

Efter vedtagelsen af ændringsloven bliver erhvervsdrivende i lighed med hovedaktionærer også anset for at 

have foretaget en overførelse uden tilbagebetalingspligt, såfremt der er stillet sikkerhed med erhvervsmæssi-

ge aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen. 

De skattemæssige konsekvenser for erhvervsdrivende, der har stillet sikkerhed med erhvervsmæssige aktiver 

i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen, kan sammenfattes som følgende: 

1. Sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen, der 

er stillet den 10. juni 2014 eller tidligere, og som ikke er afviklet den 31. december 2017: 

a. Opsparing i virksomhedsordningen er i udgangspunktet muligt på indkomst erhvervet i peri-

oden 11. juni 2014 til 31. december 2017. Eftersom sikkerhedsstillelsen ikke er afviklet den 

31. december 2017, kommer eventuel opsparet overskud i perioden dog til genbeskatning 

den 1. januar 2018. 

b. I forbindelse med genbeskatningen skal den erhvervsdrivende foretage en delindkomstopgø-

relse, da indkomst erhvervet i perioden 1. januar 2014 til 10. juni 2014 kan opspares i virk-

somhedsordningen, såfremt de samlede hævningerne i indkomståret 2014 ikke overstiger 

den samlede skattepligtige indkomst i indkomståret. 

c. Der sker fratagelse af opsparingsmuligheden i virksomhedsordningen på indkomst erhvervet 

den 1. januar 2018 og fremadrettet. 
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d. Generhvervelse af opsparingsmuligheden i virksomhedsordningen sker på tidspunktet, hvor-

på enten sikkerhedsstillelsen i erhvervsmæssige aktiver eller gælden uden for virksomheds-

ordningen er afviklet. Det betyder, at der skal foretages delindkomstopgørelse i det ind-

komstår, hvorpå generhvervelse af opsparingen i virksomhedsordningen er berettiget.  
 

2. Sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen, der 

er stillet den 10. juni 2014 eller tidligere, og som er afviklet den 31. december 2017: 

a. Ingen skattemæssige konsekvenser. 

 

3. Sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen, der 

er stillet den 11. juni 2014 eller senere (hovedreglen): 

a. Dobbeltbeskatning sker ved en overførelse uden for hæverækkefølgen svarende til det lave-

ste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. 

b. Ingen opsparingsbegrænsninger.  

For så vidt angår hovedreglen til beskatning af sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for 

gæld, der ikke indgår i ordningen, der er stillet den 11. juni 2014 eller senere, viser analysen, at hjemlen til 

beskatning er defineret upræcist. Ifølge VSL § 10, stk. 6 skal sådanne sikkerhedsstillelser anses som en over-

førelse til den skattepligtige. Analysen af lovforarbejderne viser imidlertid, at der er tale om en overførelse 

uden om hæverækkefølgen, hvorfor det skattepligtige resultat tillægges den opgjorte værdi af sikkerhedsstil-

lelsen, ligesom værdien af sikkerhedsstillelsen udgør en hævning i hæverækkefølgen. Det efterlader er-

hvervsdrivende i virksomhedsordningen i en situation, hvor der er tale om en regulær dobbeltbeskatning. 

Skatteministeren har anført, at dobbeltbeskatning er indført for at sikre effektiviteten af værnsreglen, ligesom 

fremgangsmåden til svarer reglerne for kapitelselskaber i medfør af LL § 16 E. Det kan derfor konkluderes, 

at der er tale om et særdeles effektiv middel til at opnå fyldestgørelse af formålet med lovændringen, for så 

vidt angår sikkerhedsstillelser for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. 

Analysen viser, at der er knyttet tre undtagelsesregler til hovedreglen for beskatning af sikkerhedsstillelser 

stillet den 11. juni 2014 eller senere. Den første undtagelsesregel skal sikre, at forretningsbegrundede sikker-

hedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen, ikke er omfattet af 

hovedreglen. 

Den anden undtagelsesregel skal sikre, at erhvervsdrivende i virksomhedsordningen har mulighed for at stille 

sikkerhed med blandede benyttede ejendomme i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen 

svarende til den private andel af enten ejendomsværdien tillagt forbedringer foretaget efter den seneste vur-

dering eller den kontante anskaffelsessum. 
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Den sidste undtagelsesregel skal sikre, at erhvervsdrivende har mulighed for at udskifte sikkerhedsstillelser, 

der eksisterede den 10. juni 2014 med nye sikkerhedsstillelser, uden skattemæssige konsekvenser i perioden 

11. juni 2014 til 31. december 2017. Værdien af udskiftede sikkerhedsstillelser kan ikke overstige værdien af 

den oprindelige sikkerhedsstillelse pr. 10. juni 2014. Undtagelsesreglen er indført for at medvirke til en mere 

smidig afvikling af sikkerhedsstillelser, der eksisterede den 10. juni 2014. 

Til ændringsloven er der videre indført en bagatelgrænse, hvilket medfører, at negativ indskudskonto samt 

sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordningen, der eksiste-

rende den 10. juni 2014 ikke er omfattet af ændringsloven, såfremt den samlede værdi ikke overstiger kr. 

500.000. Analysen viser, at bagatelgrænsen alene udgør en overgangsregel for erhvervsdrivende, der anven-

der virksomhedsordningen den 10. juni 2014 og ikke en generel undtagelsesregel. 

Ovenfor er det konkluderet at sikkerhedsstillelser, med erhvervsmæssige aktiver i virksomhedsordningen for 

gæld, der ikke indgår i ordningen, er skattepligtige. I situationen er der en klar sammenhæng mellem sikker-

hedsstillelsen og gælden uden for virksomhedsordningen. Personlige kautioner giver imidlertid anledning til 

komplekse skattemæssige situationer for erhvervsdrivende i virksomhedsordningen i enhver henseende, ef-

tersom personlige kautioner kan anses som en skattepligtig sikkerhedsstillelse. Bankernes generelle modreg-

ningsadgang kan ligeledes anses som en skattepligtig sikkerhedsstillelse, hvilket har betydning for erhvervs-

drivende i virksomhedsordningen, der anvender det samme pengeinstitut til både det erhvervsmæssige- og 

private bankengagement. 

Det fremgår af analysen, at personlige kautioner og bankernes generelle modregningsadgang i sig selv ikke 

er nok til, at aktiver i virksomhedsordningen anses som værende stillet til sikkerhed for gæld uden for ord-

ningen. I særlige tilfælde kan kautioner og den generelle modregningsadgang dog alligevel anses som en 

skattepligtig sikkerhedsstillelse, såfremt der er en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i privat-

sfæren og værdien af indeståender i virksomhedsordningen herunder opsparede overskud og likvider.  

Et offentliggjort bindende svar giver en identifikation på, hvornår kautioner og bankernes generelle modreg-

ningsadgang anses som skattepligtige sikkerhedsstillelser. Svaret viser, at såfremt den erhvervsdrivende uden 

videre har mulighed for at etablere en sikkerhedsstillelse i ubehæftede aktiver uden for virksomhedsordnin-

gen, hvor værdien af det ubehæftede aktiv til hver en tid overstiger gælden, da vil personlige kautioner og 

den generelle modregningsadgang ikke blive anset for en skattepligtig sikkerhedsstillelse. Det betyder alt 

andet lige, at når et ubehæftet aktiv uden for ordningen udgøres af eksempelvis fast ejendom eller værdipapi-

rer, da kan udsving i værdien heraf i sig selv medfører at en gæld uden særskilt sikkerhedsstillelse, der ikke 

indgår i virksomhedsordningen, og er omfattet af en personlig kaution eller bankernes generelle modreg-

ningsadgang, skifter status fra skattefri til skattepligtig.  
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SKAT har i yderligere et bindende svar angivet, at det er deres opfattelse, at såfremt en personlig kaution 

blot medfører mulighed for en kreditfacilitet i privatsfæren, da bliver kautioner anset for at være en skatte-

pligtig sikkerhedsstillelse. Det må med rimelighed antages, at de to bindende svar skal ses i sammenhæng, 

hvorfor det sammenfattende kan konkluderes: 

o Kautioner stillet af den erhvervsdrivende personligt og bankernes generelle modregningsadgang ud-

gør en skattepligtig sikkerhedsstillelse, såfremt der er en klar sammenhæng mellem en opnået kredit 

i privatsfæren og værdien af likvider og/eller opsparet overskud i virksomhedsordningen, samtidig 

med den erhvervsdrivende ikke har ubehæftede aktiver uden for virksomhedsordningen, der mindst 

svarer til værdien af kautionen eller gælden. 

Det kan hermed konkluderes, at der er tale om en skattemæssig situation, hvor erhvervsdrivende der anven-

der virksomhedsordningen skal agere varsomt, såfremt der er afgivet personlig kaution eller bankernes gene-

relle modregningsadgang er gældende. I vurderingen af hvorvidt en personlig kaution eller bankernes gene-

relle modregningsadgang er gældende indgår således en grad af subjektivitet, eftersom tidspunktet hvorpå 

der ikke længere er en klar sammenhæng mellem kreditfaciliteten i privatsfæren og værdien af indestående 

værdier i virksomhedsordningen ikke nødvendigvis kan defineres klart. 

Afhandlingen illustrerer videre, at der er en række afledte konsekvenser af ændringsloven, der ifølge lovfor-

arbejderne ikke var formålet at loven skulle omfatte, men alligevel er omfattet af ændringsloven med væsent-

lige skattemæssige konsekvenser til følge. Eksempelvis vil erhvervsdrivende, der i forvejen anvender virk-

somhedsordningen, ikke længere kunne foretage udlejning af privat ejendom uden væsentlige skattemæssige 

konsekvenser, såfremt der er gæld med tilhørende sikkerhed i ejendommen.  

Erhvervsdrivende i virksomhedsordningen med ejerandele i partnerselskaber kan i modsætning til hovedak-

tionærer i kapitalselskaber ikke afgive sikkerhedsstillelse i kommanditaktierne i partnerselskaber for gæld 

uden for ordningen. Hermed er hovedaktionærer bedre stillet end erhvervsdrivende, hvilket betyder, at æn-

dringsloven alt andet lige medfører en udvidet retsvirkning i forhold til LL § 16 E, hvilket ifølge lovforarbej-

derne ikke var tiltænkt. 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at det med ændringsloven er lykkedes at indføre en række regler, der 

effektivt gør det skattemæssigt uinteressant at indskyde og afdrage privat gæld virksomhedsordningen i en 

grad, der medfører negativ indskudskonto. Derudover er de skattemæssige konsekvenser af at stille sikkerhed 

med aktiver i virksomhedsordningen for gæld, der ikke indgår i ordning så omfattende, at det ligeledes ikke 

længere er attraktivt. Det må dog med rimelighed konkluderes, at der med ændringsloven følger vidtrækken-

de skattemæssige konsekvenser, der alt andet lige må vurderes at strække længere end selve formålet med 

lovændringen. Eksempelvis var formålet med fratagelse af opspringsmuligheden i virksomhedsordningen, 

alene at hindre erhvervsdrivende i at indskyde privat gæld i ordningen i en grad, der medfører negativ ind-
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skudskonto. Analysen viser imidlertid, at det ikke er årsagen, men alene det faktum at indskudskontoen er 

negativ, der medfører fratagelse af opsparingsmuligheden samt forhøjet rentekorrektion. 

9. Perspektivering 
Afhandlingen fremstiller de omfattende skattemæssige konsekvenser af ændringsloven, hvorefter erhvervs-

drivende i virksomhedsordningen fremadrettet skal indrette deres dispositioner. Den åbner imidlertid også op 

for en række nye undersøgelsesobjekter relateret til ændringsloven.  

Med ændringsloven følger en række situationer, hvor der er tale om en udvidet retsvirkning i forhold til for-

målet med loven. Formålet med loven er således opfyldt, men midlet rammer bredere end formålet var til-

tænkt, hvorfor det fremadrettet bliver interessant, at analysere hvordan ændringsloven skal fortolkes gennem 

inddragelse af retspraksis og eventuelle korrektioner til loven. 

Det fremgår af afhandlingen, at værdiforøgelser på et virksomhedspant, der omfatter gæld uden for virksom-

hedsordningen, i perioden 11. juni - 8. september 2014 er omfattet af ændringsloven vedrørende skattepligti-

ge sikkerhedsstillelser, hvorfor en erhvervsdrivende uforvarende blev skattepligtig uden mulighed for at til-

ordne sig ændringsloven. En retstilling der ligeledes gælder for erhvervsdrivende, der har stillet sikkerhed 

med erhvervsmæssige aktiver i virksomhedsordningen, for en kassekredit, der ikke indgår i ordningen. I 

denne situation vil træk i perioden 11. juni - 8. september 2014 ligeledes anses som en skattepligtig overfø-

relse. 

I forbindelse med regeringens fremlæggelse af lovkataloget for folketingsåret 2015/16 er det offentliggjort, 

at der foreslås indført en ny overgangsregel til de eksisterende regler vedrørende sikkerhedsstillelser med 

aktiver i virksomhedsordningen for kassekreditter, der ikke indgår i ordningen (PWC, u.å). Det betyder alt 

andet lige, at der fra politisk side udvises en vis grad af lydhør overfor reparationsmuligheder af uhensigts-

mæssige retstillinger afledet af ændringsloven, hvorfor det fremadrettet er interessant at undersøge, hvorvidt 

yderligere reparationer finder sted.  

Afhandlingen fremstiller alene de mange skattemæssige konsekvenser af ændringsloven. Derfor er det videre 

interessant at undersøge, hvilke muligheder erhvervsdrivende har for at undgå at blive omfattet af ændrings-

loven herunder anvendelse af kapitalafkastordningen eller omdannelse til kapitalselskaber samt klarlæggelse 

af de skattemæssige konsekvenser heraf. I den forbindelse vil det over den kommende årrække være interes-

sant at følge udviklingen i antal nystiftede erhvervsvirksomheder herunder fordelingen mellem kapitalsel-

skaber og virksomheder under virksomhedsordningen for i den forbindelse at undersøge, om der er evidens 

for en sammenhæng mellem en eventuel stigning i antal nystiftede kapitalselskaber og nedgang i antal nystif-

tede virksomheder under virksomhedsordningen. 



  Lov nr. 992 af 16. september 2014 ‐ indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen   

 

 

  76 

Altoverskyggende efterlader bindende svar SKM2015.745.SR af 24. november 2015 et afgørende uafklarede 

spørgsmål for så vidt angår fremgangsmåden ved beskatning af sikkerhedsstillelser efter VSL § 10, stk. 6. 

Spørger anfægter i spørgsmål 8, at en skattepligtig sikkerhedsstillelse efter VSL § 10, stk. 6 ifølge ordlyden i 

bestemmelsen medfører en hævning i hæverækkefølgen. 

SKAT afviser spørger i betragtningen. Det er SKATs opfattelse, at det fremgår entydigt af lovforarbejderne, 

at dobbeltbeskatning gennem en hævning uden om hæverækkefølgen er konsekvensen af VSL § 10, stk. 6, 

hvorfor en eventuel tvivl om bestemmelsens ordlyd må fravige for bestemmelsens formål ifølge lovforarbej-

derne. 

Skatterådet er imidlertid betænkelig ved at lægge afgørende vægt på intentionen bag bestemmelsen herunder 

ordlydsfortolkning af lovforarbejderne som vægtende beskatningshjemmel. Skatterådet mener således, at den 

naturlige fortolkning af bestemmelsen medfører en overførelse i hæverækkefølgen og herved ikke dobbeltbe-

skatning. 

Skatterådet modsiger herved SKATs indstilling på spørgsmålet om fremgangsmåden ved beskatning af sik-

kerhedsstillelser efter VSL § 10, stk. 6. Det efterlader herved en helt central uafklaret retsstilling, der alt an-

det lige kan medfører, at erhvervsdrivende, der er dobbeltbeskattet efter VSL § 10, stk. 6, bør få mulighed for 

at genoptage selvangivelsen for de berørte indkomstår. 

Det bliver derfor særligt interessant at følge SKATs udmelding på baggrund af afgørelsen, herunder hvorvidt 

sagen føres videre til Landsskatteretten, eller om der fra politisk side foretages korrektion af ændringsloven 

for herigennem at sikre dobbeltbeskatning fremadrettet. 
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