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Abtract
The thesis will examine the consequences of the Danish act no. 992 of 16 September 2014. The act

was a direct intervention to hinder unwanted abuse of the Danish Business Scheme.

The act is specifically aiming to prevent self-employed individuals to deposit private debt in the

business scheme and by that enjoying the increased tax value of the interest deduction.

The thesis outlines the pre-existing business scheme and analyzes how self-employed individuals

are affected by the amendment through explanatory tax calculations and law analysis.

The amendment to the business scheme can be divided into the following three protective measures,

designed to decrease the incentive to abuse:

x Elimination of the savings option when the deposit account is negative

x A new higher interest adjustment rate when the deposit account is negative

x Taxation of collateral in business assets provided for private debt

A negative deposit account prohibits the use of the business scheme’s savings option, which

normally allows a preliminary and lenient taxation of the business profits. The loss of the savings

option is proved to be an important measure for self-employed individuals to lower taxation over

several income years under the Danish progressive tax system. On that account it proves to be an

effective incentive.

The new and higher interest adjustment rate decreases the incentive to deposit private debt in the

business scheme, but still proves to be an inadequate measure to solve the issue completely.

The taxation of collateral in business assets is proved to be a somewhat misunderstood and

unnecessary measure to hinder abuse. The articles in the amended act are criticized, as they were

imprecisely written and difficult to understand. This is further worsened by a contradictory

argumentation by the Danish tax ministry in the legislative process

A general problem with the amendment act is that a negative deposit account is the designed trigger

to hinder abuse. Unwanted abuse is however not always stipulated by a negative deposit account

and the trigger of the protective measures will in some cases apply to struggling businesses, which

does not necessarily mean abuse. It is concluded that the amendment act further complicates an

already challenging taxation scheme.

The amendment act is most likely overreaching in its attempt to hinder unwanted abuse and will

decrease the economic advantages, which were initially intended when the business scheme were

introduced in Danish tax law. The magnitude of the intervention is still to be determined, but the

scarce statistics on the matter is already showing a decrease in favor.
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1 Indledning
Et stort antal erhvervsdrivende i Danmark vælger at drive virksomhed i personligt regi,

hovedsageligt i enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.1 Personselskaber i Danmark er

underlagt et transparensprincip, hvilket betyder at alle indkomsttyper beskattes direkte hos

selskabsdeltageren. I modsætning til virksomhed i kapitalselskabsform, hvor selskabet er et

selvstændigt skattesubjekt.

Afhængigt af beskatningsform, kan en direkte beskatning af de enkelte indkomsttyper, i

sammenhæng med fradragsmulighederne, give store udsving i den endelige skat.

I forbindelse med skattereformen i 1987 vedtog folketinget virksomhedsskatteloven,2 som gav

selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at anvende virksomhedsordningen som en alternativ

beskatningsform til personskattelovens almindelige regler. Virksomhedsordningen er en

kapitalselskabslignende beskatningsform, der blandt andet sikrer fuld fradragsværdi for

erhvervsmæssige renteudgifter. Endvidere giver ordningen mulighed for at foretage opsparing med

en foreløbig a conto skat, der er lig med selskabsskattesatsen.

Ved lov nr. 992 af 16. september 2014 skærpedes reglerne for anvendelse af virksomhedsordningen

med henblik på at hindre utilsigtet udnyttelse af ordningen. Lovændringens formål var at foretage

en skarpere afgrænsning mellem privat- og erhvervsøkonomien ved blandt andet at justere

ordningens adfærdsregulerende elementer. Dette kom primært til udtryk i ændringen af tre

hovedelementer. Disse tre elementer betyder at utilsigtet udnyttelse fremover kan straffes med

fratagelse af opsparingsmuligheden, at nogle sikkerhedsstillelser vil falde til beskatning og at

rentekorrektionssatsen hæves.3

Især opsparingsmuligheden var en af de oprindelige tanker ved virksomhedsordningen, da det

skulle gøre det muligt at foretage konjunkturudligning og på den måde konsolidere virksomheden

til dårligere tider.4 Dette er eksempelvis ikke muligt ved anvendelse af personskattelovens

almindelige regler.

1 Bilag 1
2 Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), lov nr. 144 af 19/03/1986.
3 De almindelige bemærkninger, pkt. 1 og 2, til lovforslag L200 (2013/14).
4 De almindelige bemærkninger, pkt. 3.1, til lovforslag L200 (2013/14).
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Baggrunden for lovændringen var en formodning om, at ca. 2.000 selvstændigt erhvervsdrivende

udnyttede ordningen utilsigtet i 2012. I samme år anvendte ca. 175.000 virksomhedsordningen,

hvoraf 44.000 foretog opsparing, hvilket understreger berøringsfladen af den omtalte lovændring.5

Ifølge skatteministeriet er der sket et fald i anvendelsen af virksomhedsordningen i de efterfølgende

indkomstår. For indkomstårene 2013 og 2014 var der henholdsvis ca. 171.000 og ca. 159.000

selvstændigt erhvervsdrivende, der anvendte virksomhedsordningen. Modsætningsvis er der sket en

stigning i anvendelse af kapitalafkastordningen fra ca. 60.000 i 2013 til ca. 64.000 i 2014.6

En forringelse af reglerne i virksomhedsordningen åbner diskussionen for, om denne ordning stadig

er den optimale beskatningsform for selvstændigt erhvervsdrivende, eller om en ny etableringsform

bør overvejes. Nedgangen i skattepligtiges valg af virksomhedsordningen falder tidsmæssigt

sammen med lovændringens ikrafttrædelse og kan ikke udelukkes at være et udtryk for, at

virksomhedsordningen ikke længere er det optimale valg for en stor del af de berørte.

5 De almindelige bemærkninger, pkt. 5,2, til lovforslag L200 (2013/14).
6 Bilag 2 - Svar fra Skatteministeriet af 21. december 2015
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1.1 Problemformulering
Som nævnt ovenfor blev lovændringen vedtaget med det formål at hindre utilsigtet udnyttelse af

ordningen. Vedtagelsen af lovændringen fik allerede virkning fra lovforslagets fremsættelse og

medførte nedenstående problemstillinger.

De svære regler og det sparsomme fortolkningsbidrag efterlader en hvis uklar retsstilling, som

indbyder til nærmere analyse. Den udbredte anvendelse af virksomhedsordningen understreger

problemets omfang og behovet for afklaring.

Denne fremstilling vil beskrive virksomhedsordningens opbygning og reglerne før og efter

lovændringen. På baggrund af beskrivelsen vil ordningens fremtidige anvendelighed blive

analyseret. Afslutningsvis vil der blive konkluderet på de erhvervsdrivendes ændrede retsstilling.

Følgende underspørgsmål benyttes til at strukturere besvarelsen af ovennævnte problem:

x Redegørelse for gældende lovgivning før ændringen af virksomhedsordningen.

o Beskrivelse af ordningens regler og opbygning før ændringen.

o Redegørelse for ændringsloven, lov nr. 992 af 16. september 2014.

x Analyse af virksomhedsordningen efter lovændringen.

o Analyse af ændringsloven og dennes betydning for virksomhedsordningen.

� Analysen foretages med udgangspunkt i lovændringen og illustreres med

skatteberegninger i de scenarier, hvor der er sket væsentlige ændringer.

o Analyse af den erhvervsdrivendes ændrede retstilling.

Hvordan påvirkes selvstændigt erhvervsdrivendes beskatning i

virksomhedsordningen som følge af lov nr. 992 af 16. september 2014?
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1.2 Problemafgrænsning
Afhandlingen vil tage udgangspunkt i virksomhedsskattelovens kapitel 1-4 om beskatning af

erhvervsdrivende i virksomhedsordningen. Virksomhedsskattelovens øvrige bestemmelser vil kun

blive inddraget, såfremt det vurderes relevant for forståelsen af virksomhedsordningen samt til

perspektiverende formål.

Afhandlingens omdrejningspunkt vil være lov om ændring af virksomhedsskatteloven, lov nr. 992

af den 16. september 2014.

Fremstillingen vil behandle retstillingen for erhvervsdrivende uden medarbejdende ægtefælle.

Reglerne om medarbejdende ægtefæller vil ikke blive undersøgt nærmere, da disse regler ikke blev

direkte berørt af ændringsloven og dermed ikke er relevante for denne fremstilling.

Reglerne om erhvervsbeskatning efter personskattelovens regler vil kun blive inddraget i begrænset

omfang, da det formodes at have mindre praktisk betydning i denne sammenhæng.

Afhandlingen vil udelukkende omhandle rent nationale beskatningsforhold af hensyn til opgavens

omfang.

Der vil i flere af afhandlingens kapitler blive anvendt skatteberegninger til at illustrere vigtige

pointer og forskelle. Alle beregninger vil være baseret på de gældende satser for 2015. Såfremt

beregningen inkluderer en flerårig opgørelse, vil alle årene været udregnet med satserne for 2015.

Dette begrundes i, at alle skattesatser, herunder kapitalafkastssatsen og rentekorrektionssatsen, ikke

er tilgængelig flere år ud i fremtiden.

Der afgrænses endvidere fra en selvstændig erhvervsdrivendes eventuelle andre typer af indkomst,

der ikke har indflydelse på beregning af indkomstskat af virksomhed, eksempelvis privat

aktieindkomst.

1.3 Model- og metodevalg
Afhandlingen er af teoretisk karakter og vil hovedsageligt benytte sig af kvalitative data. De

benyttede data vil være af sekundær karakter, da det ikke skønnes at indsamling af primære data, i

det omfang der er mulighed for, vil give et mere nuanceret grundlag for besvarelsen.
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1.3.1 Juridisk metode

De juridiske problemstillinger i afhandlingen vil blive behandlet ved hjælp af den retsdogmatiske

metode. Denne metode bruges til at udlede gældende ret.7

Den juridiske analyse vil tage udgangspunkt i virksomhedsskattelovens ordlyd, hvor forarbejder og

den juridiske vejledning vil blive anvendt som fortolkningsbidrag. Der vil endvidere blive benyttet

faglitteratur på området. Retspraksis vil blive inddraget i det omfang det findes relevant.

1.3.2 Økonomisk metode

Der vil i afhandlingen blive foretaget en analyse af virksomhedsordningen i et før-efter perspektiv

af lovændringen. Til understøttelse af beskrivelsen og analysen vil der blive fremstillet

skatteberegninger til at opnå bedre illustrering og forståelse af implikationerne af lovændringen.

Eksemplerne vil afdække forskellige scenarier af beskatning, som er opstået som følge af

ændringsloven.

1.4 Kildekritik
I afhandlingen vil der blive lagt vægt på de anvendte kilders pålidelighed, og de vil blive benyttet

efter deres indbyrdes relative troværdighed.

De primære kilder vil bestå af offentlige dokumenter, hvor reguleringen og forarbejder hertil må

anses for at være af høj troværdighed. SKATs fortolkning af gældende lovgivning, i den juridiske

vejledning, må tillige tillægges høj validitet, da det er en vejledning om, hvad SKAT anser for at

være gældende ret. Dog kan borgerne ikke støtte direkte ret på den juridiske vejledning, da den har

cirkulærestatus og dermed kun er bindende for told- og skatteforvaltningen.8

Den anvendte faglitteratur benyttes sekundært, da forfatternes opfattelse kan være påvirket af deres

egne personlige holdninger og ikke nødvendigvis er sammenfaldende med lovgivers.

De opstillede eksempler vil være konstrueret for at illustrere konsekvenserne af ændringsloven og

vil dermed ikke nødvendigvis være udtryk for en gennemsnitslig personlig virksomhed.

7 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina, Retskilder og Retsteori, 3. Reviderede udgave, 2011, S. 31 f.
8 Michelsen, Aage, lærebog om indkomstskat, 15. Udgave, 2013, s. 114.
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1.5 Målgruppe
Afhandlingen henvender sig til rådgivere, som ønsker et indgående kendskab til

virksomhedsordningen efter lovændringen i 2014. Afhandlingen afdækker de mulige

problemstillinger, som selvstændige erhvervsdrivende vil have ved beskatning i

virksomhedsordningen.

Hensigten med afhandlingen er, at rådgiver fortsat kan yde den optimale rådgivning for dennes

kunde og anvende lovenes bestemmelser optimalt.

1.6 Forkortelser

VSL = Virksomhedsskatteloven

SL = Statsskatteloven

SEL = Selskabsskatteloven

SKL = Skattekontrolloven

KSL = Kildeskatteloven

SFL = Skatteforvaltningsloven

PSL = Personskatteloven

L200 = Lovforslag L200 (2013/14)
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2 Redegørelse af virksomhedsordningen
2.1 Virksomhedsordningen før L200
Det første lovforsalg til virksomhedsskatteloven blev fremsat som led i aftale om skattereformen d.

19. juni 1985. Skattereformaftalen indebar blandt andet en begrænsning af fradragsværdien af

renteudgifter.9

En af bevæggrundene for en særlig virksomhedsordning var at opretholde det almindelige princip

om, at erhvervsmæssige driftsomkostninger kan fradrages i indkomstopgørelsen, herunder

renteudgifter. Efter det fremsatte lovforslag skulle erhvervsdrivende regnskabsmæssigt adskille

privat- og virksomhedsøkonomi og beskattes henholdsvis efter personskatteloven og

virksomhedsskatteloven.

En selvstændig erhvervsdrivende beskattes som hovedregel efter personskattelovens almindelige

regler. Her skal virksomhedens resultat gøres op inden renteudgifterne trækkes fra. Dette medfører,

at resultatet før renter medregnes i den personlige indkomst og renteudgifterne trækkes fra i

kapitalindkomsten. Når renteudgifternes trækkes fra i kapitalindkomsten opnås en skatteværdi på

omkring en tredjedel.

Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende derimod at blive beskattet efter virksomhedsordningens

regler, er der mulighed for at opnå en række skattemæssige fordele.

For det første er der i virksomhedsordningen fuld fradragsværdi for renteudgifter. Dette opnås ved,

at renteudgifterne fratrækkes virksomhedens resultat og fragår det skattepligtige resultat, som

beskattes som personlig indkomst. Dermed vil renteudgifterne nu få en fradragsværdi op til

marginalskatten på 55,79 %10 i stedet for omkring en tredjedel.

Derudover vil der ved anvendelse af virksomhedsordningen være mulighed for at opspare overskud

med en foreløbig a conto skat på 23,5 %.11 Dette giver den selvstændige en mulighed for at

optimere overskudsdisponeringen ved kun at hæve op til topskattegrænsen i personlig indkomst og

9 De almindelige bemærkninger, pkt. 3, til lovforslag L107 (1985/86).
10 Skatteloft inklusiv AM-bidrag i 2015 – eksklusiv kirkeskat
11 Selskabsskatteloven § 17, stk. 1. (2015-sats)
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opspare det resterende overskud i virksomhedsordningen. Dermed undgår den selvstændige at

betale unødigt topskat og har samtidig foretaget konjunkturudligning ved at spare op til år med

lavere virksomhedsindkomst. Det opsparede overskud vil først blive endeligt beskattet som

personlig indkomst i det år, hvor det hæves. Dette betyder, at den selvstændige kan udskyde den

endelige beskatning frem i tid, til år hvor virksomhedsindkomsten er under topskattegrænsen.

Såfremt at den selvstændiges forbrug kan dækkes med personlig indkomst under topskattegrænsen,

kan betaling af topskat dermed udskydes på ubestemt tid.

Slutteligt kan en del af virksomhedsoverskuddet beskattes som kapitalafkast. Dette er et udtryk for

forrentningen af den investerede kapital, som bliver beskattet som kapitalindkomst. Eftersom

kapitalindkomst beskattes lempeligere end personlig indkomst, er det fordelagtigt at få en del af

overskuddet beskattet som kapitalindkomst.

Det forsøges med reglerne at imitere beskatningen af kapitalselskaber, dog med den afgørende

forskel at underskud i virksomhedsordningen kan fradrages i indkomst uden for virksomheden.

Opsparingsmuligheden sikrer erhvervsdrivende muligheden for indkomstudjævning, da svingende

indkomster beskattes hårdere i et progressivt skattesystem.

2.1.1 Krav til anvendelse af virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen kan anvendes af fuldt og begrænset skattepligtige personer, efter KSL §§ 1

og 2,12 der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. I KSL § 1 findes reglerne om fuld skattepligt og

gælder generelt for fysiske personer, der har bopæl og tager ophold i Danmark. Den skatteretlige

retsvirkning af at være fuld skattepligtig er, at man skal medregne samtlige indtægter ved

indkomstopgørelsen efter globalindkomstprincippet, jf. SL § 4. Globalindkomstbeskatning

afhænger endvidere af, at personen er skattemæssigt hjemmehørende til Danmark. Dette vil ikke

blive uddybet nærmere i denne sammenhæng.

I KSL § 2 findes reglerne om begrænset skattepligt og gælder for fysiske personer, der ikke er

omfattet af KSL § 1, men som alligevel oppebærer indkomst her i landet. Begrænset skattepligt er

kendetegnet ved, at det er indkomsten og ikke subjektet, der har en kvalificeret tilknytning til

12 Bekendtgørelse af kildeskatteloven (kildeskatteloven), LBK nr. af 29/01/2016
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Danmark og dermed gælder territorialprincippet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for

begrænset skattepligtige personer.

De skattepligtige indkomster opgøres som udgangspunkt efter nettoprincippet. Det betyder, at

indkomsten opgøres som summen af samtlige skattepligtige indtægter og samtlige

fradragsberettigede udgifter.

Statsskatteloven13 regulerer, hvad der er henholdsvis indkomster, fradragsberettigede udgifter og

skattefrie undtagelser.

SL § 4 oplister positivt, hvilke indkomster der er skattepligtige og opgøres som den skattepligtiges

samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ej, bestående i penge eller

formuegoder af pengeværdi. Den skattepligtige indkomst opgøres som hovedregel efter et

globalindkomstprincip og et årsindkomstprincip.14 Selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber har,

som undtagelse, mulighed for at vælge forskudt indkomstår, jf. henholdsvis KSL § 2215 og SEL §

10.16 Periodiseringen af indtægter sker som hovedregel efter retserhvervelsestidspunktet, dog med

undtagelse af renter, som beskattes efter forfaldstidspunktet, jf. LL § 5.17 Ved anvendelse af

virksomhedsordningen skal der dog ske fuld periodisering af renter, jf. VSL § 6, stk. 2.

SL § 5 er en negativ afgræsning af, hvad der ikke skal henregnes til den skattepligtige indkomst.

Det gælder formueforøgelser eller forringelser, der fremkommer ved, at de formuegenstande, en

skattepligtig ejer, ændrer værdi. Der kan endvidere være tale om gevinst eller tab, som hidrører fra

salg af den skattepligtiges ejendele, medmindre der foreligger næring eller spekulation. Yderligere

13 Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten (statsskatteloven), lov nr. 149 af 10/04/1922
14 Indkomståret er som hovedregel 12 måneder og følger kalenderåret
15 Bekendtgørelse af kildeskatteloven (kildeskatteloven), LBK nr. af 29/01/2016
16 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), LBK nr. 680 af

20/05/2015
17 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), LBK nr. 1081 af 07/09/2015

Bruttoindtægter – Bruttoudgifter = Nettoindkomsten
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gælder det også, at gaver, arv, mv. omfattet af boafgiftsloven18 ikke skal medregnes til den

skattepligtige indkomst.

SL § 6 litra a angiver, hvad der kan fradrages som driftsudgifter. Det er udgifter, som ikke er

privatforbrug, og som ikke er brugt til at etablere eller ændre rammerne for indtægtserhvervelsen.

Derimod er det udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde

indkomsten, herunder ordinære afskrivninger. Renteudgifter er som hovedregel fradragsberettiget,

selv om der er tale om renter af privat gæld, jf. SL § 6 litra e. Ligeledes er der efter SL § 6 litra e

fradrag for vedligeholdelses- og forsikringsudgifter anvendt på indtægtsgivende aktiver.

Det er et frivilligt valg for den erhvervsdrivende at indtræde i virksomhedsordningen, og det er

sammen med kapitalafkastordningen19 et alternativ til beskatning efter personskattelovens

almindelige regler. Hvis ikke den skattepligtige foretager et aktivt selvangivelses valg om

beskatning efter virksomhedsordningens regler, vil beskatningen ske efter personskattelovens

regler. Valget skal træffes hvert år og betyder derfor også, at man altid kan udtræde ordningen.

Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, skal ordningen anvendes på hele

virksomheden og driver den skattepligtige flere virksomheder, skal ordningen anvendes på alle

virksomhederne. Ægtefæller, der begge er selvstændig erhvervsdrivende, kan uafhængigt af

hinanden vælge hvilken af de ovenfornævnte beskatningsformer, de ønsker at anvende.20

Vælger en selvstændig erhvervsdrivende at anvende virksomhedsordningen, skal privat- og

virksomhedsøkonomi adskilles. Virksomhedens indkomst beskattes herefter efter reglerne i

virksomhedsskatteloven, og indtægter og udgifter i privatøkonomien beskattes efter reglerne i

personskatteloven.

18 Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), LBK nr. 47 af 12/01/2015
19 Kapitalafkastberegning uden anvendelse af virksomhedsordning jf. VSL afsnit II
20 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.2.1
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2.1.1.1 Selvstændig erhvervsvirksomhed

Det er, som nævnt ovenfor, en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den

skattepligtige driver erhvervsvirksomhed. Hverken virksomhedsskatteloven21 eller det oprindelige

lovforslag22 indeholder en definition af erhvervsmæssig virksomhed, og begrebet må derfor forstås i

overensstemmelse med praksis og den øvrige skattelovgivning.

Grænsedragningen mellem lønmodtagerindkomst og indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed

kan være vanskelig og her kan Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven være

vejledende. Generelt set erhverver en lønmodtager vederlag for personligt arbejde udført i

tjenesteforhold. Det er afgørelsen af, om der foreligger et tjenesteforhold, der kan være vanskelig. I

den sammenhæng opstiller cirkulæret23 en række momenter, der kan have betydning i

afgrænsningen mellem tjenesteforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed. Det kan ofte afgøres

ved, om lønmodtageren udfører arbejdet efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning.

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en

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

Inden for skattelovgivningens praksis er der i tvivlstilfælde ofte blevet lagt vægt på, hvorvidt

indkomstmodtageren selv har afholdt driftsomkostninger, der efter deres art og omfang ligger

væsentlig udover, hvad der er sædvanligt i et tjenesteforhold.24

Selvstændig ikke-erhvervsmæssig virksomhed, også kaldet hobbyvirksomhed, anses ikke for

selvstændig erhvervsvirksomhed. Afgrænsningen mellem selvstændig erhvervsvirksomhed og

hobbyvirksomhed kan også være vanskelig, da en hobbyvirksomhed ofte har mange fælles træk

med en erhvervsvirksomhed. En hobbyvirksomhed vil ofte være kendetegnet ved, at det primære

formål for ”virksomheden” er af privat interesse, og at systematisk indtægtserhvervelse ikke er det

afgørende formål for skatteyderen. Modsætningsvis vil en erhvervsvirksomhed have

21 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), LBK nr.

1114 af 18/09/2013
22 Lovforslag L107 (1985/86).
23 Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven
24 Michelsen, Aage, lærebog om indkomstskat, 15. Udgave, 2013, s. 193
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indtægtserhvervelse for øje og dermed et mål om at være rentabel.25 Det vil altså ikke være muligt,

at benytte virksomhedsordningen ved hobbyvirksomhed.

En udlejningsvirksomhed bliver generelt anset for at være en selvstændig erhvervsvirksomhed.

Dette gælder både udlejning af fast ejendom, skibe og driftsmidler. Indkomst fra udlejning af

afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe kan dog være omfattet af de særlige beskatningsregler

for anpartsvirksomhed i PSL § 4, stk. 11,26 også kaldet anpartsreglen.27

Indkomst fra anpartsvirksomhed kan ikke indgå i virksomhedsordningen, da ordningen ikke kan

anvendes på kapitalindkomst omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9 og 11. Virksomhedsordningen kan

dermed ikke anvendes ved:

x Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og ejeren

ikke deltager i væsentligt omfang i virksomhedens drift, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 9.

x Indkomst fra plantning af træer til erhvervsmæssig brug, som juletræer eller pyntegrønt i kort

omdrift samt frugttræer og frugtbuske. Det er tilfældet, når antallet af personlige ejere er

større end to, og ejeren ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Se PSL § 4,

stk. 1, nr. 9, og LL § 8 K, stk. 2.

x Indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når

ejeren ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 11.

Ved væsentlig omfang forstås at den skattepligtige skal arbejde mindst 50 timer om måneden, før

han eller hun kan ses som deltager.28

Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på konkursindkomst, jf.

virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1 og konkursskatteloven § 6.29

25 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.1.3.1
26 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), LBK nr. 1163 af 08/10/2015
27 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.1.1.1
28 Michelsen, Aage, lærebog om indkomstskat, 15. Udgave, 2013, s. 175
29 Bekendtgørelse af konkursskatteloven (Konkursskatteloven), LBK nr. 1242 af 27/10/2010
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2.1.1.2 Behandling af aktiver i virksomhedsordningen

2.1.1.2.1 Erhvervsmæssige aktiver

Såfremt man vælger at anvende virksomhedsordningen skal den, som nævnt tidligere, anvendes på

hele virksomheden. Det betyder som hovedregel, at alle virksomhedens aktiver skal indgå i

virksomhedsordningen, uanset om der er tale om fysiske, immaterielle eller finansielle aktiver.

Private aktiver holdes uden for virksomhedsordningen, hvilket som hovedregel også gælder

blandede aktiver.30

Der er visse finansielle aktiver, der ikke kan indgå i virksomhedsordningen. De er nævnt i VSL § 1,

stk. 2 og omfatter aktiver m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven,31 indeksobligationer,

uforrentede obligationer og præmieobligationer, medmindre den skattepligtige driver næring med

sådanne aktiver. VSL § 1, stk. 2 oplister derudover en række finansielle aktiver, som godt kan indgå

i virksomhedsordningen:

x Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven

x Andele i foreninger omfattet af SEL§ 1, stk. 1, nr. 3 og 432 (kooperative foreninger)

x Indeksobligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter

x Aktier og investeringsbeviser m.v., når de er udstedt af et investeringsselskab, jf. ABL § 19

Såfremt den skattepligtige investerer midler fra virksomheden i finansielle aktiver, der ikke kan

indgå i ordningen, anses det beløb, der er anvendt, for overført til den skattepligtige i den

almindelige hæverækkefølge efter VSL § 5, jf. TfS 1987.567.DEP

2.1.1.2.2 Blandede aktiver

2.1.1.2.2.1 Fast ejendom

Efter VSL § 1, stk. 3 kan aktiver, der benyttes både til private og erhvervsmæssige formål, som

hovedregel ikke indgå i virksomhedsordningen. For fast ejendom, hvor der både er en privat- og en

30 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.2.4
31 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

(aktieavancebeskatningsloven), LBK nr. 1082 af 08/09/2015
32 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), LBK nr. 680 af

20/05/2015
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erhvervsmæssig del, og der er sket en vurderingsfordeling, jf. vurderingsloven § 33,33 betragtes

ejendommen efter virksomhedsordningen som to aktiver. Den erhvervsmæssigt anvendte del indgår

i virksomhedsordningen, mens den private del holdes udenfor. Såfremt denne vurderingsfordeling

er sket, skal den erhvervsmæssige del af ejendommen indgå i virksomhedsordningen. For følgende

faste ejendomme kan der ske vurderingsfordeling af:

x Ejendomme der bruges til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf.

vurderingsloven § 33, stk. 4

x Ejendomme der bruges til skovbrug, jf. vurderingsloven § 33, stk. 7

x Ejendomme der indeholder en eller to selvstændige lejligheder, og som både tjener til bolig

for ejeren og benyttes erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, jf. vurderingsloven § 33, stk. 5.

Ejendommen er erhvervsmæssigt anvendt i væsentligt omfang, når den erhvervsmæssige

anvendelse udgør mindst 25 pct.

Ud over ejendomme med ejerboligfordeling kan ejendomme, der er omfattet af

ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 6-8,34 indgå i virksomhedsordningen med den del af

ejendommen, der ikke tjener til bolig for ejerne. Det drejer sig om mindre udlejningsejendomme

med 3-6 beboelseslejligheder og visse boligfællesskaber, jf. ejendomsværdiskatteloven § 4, nr. 6-8.

Ovennævnte ejendomme skal indgå i virksomhedsordningen, såfremt den skattepligtige anvender

virksomhedsordningen for sin virksomhed. Det betyder, at alle udgifter til den erhvervsmæssige del

af ejendommen kan fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst, jf. VSL §

6.

Anskaffelsessummen for eventuel ombygning, forbedringer m.v. af den erhvervsmæssige del af

ejendomme indgår, jf. VSL § 1, stk. 3, 4. pkt., i virksomhedsordningen. Udgifterne hertil vil enten

indgå som indskud, hvis de er blevet betalt med private midler, eller som et erhvervsmæssigt lån,

hvis de er blevet betalt med lånte midler.

2.1.1.2.2.2 Biler

Ligesom fast ejendom, er biler en undtagelse til hovedreglen om, at blandede aktiver ikke kan indgå

i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 3, 1. pkt. For biler der både benyttes privat og

33 Bekendtgørelse af lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven), LBK nr. 1067 af 30/08/2013
34 Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven, LBK nr. 486 af 14/05/2013
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erhvervsmæssigt, kan den skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen, enten vælge, om

bilen skal indgå i den selvstændige virksomhed eller holdes helt uden for virksomheden, jf. VSL §

1, stk. 3, 5. pkt.

Vælger en selvstændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, at lade en blandet

benyttet bil indgå i virksomheden, skal den behandles som et erhvervsmæssigt aktiv fra

indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 2, stk. 5. Yderligere skal den medregnes ved opgørelsen af

indskudskontoen, jf. VSL § 3 og afkastgrundlaget, jf. VSL § 8 med bilens fulde værdi.

Betydningen af, at bilen indgår i virksomheden, er blandt andet, at alle driftsomkostninger kan

fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige resultat. Ligeledes kan der afskrives

fuldt ud på bilens anskaffelsessum efter afskrivningslovens regler om blandet benyttede aktiver i

AL §§ 11-13.35 Der skal dog ikke ske fordeling af afskrivningerne på den private og

erhvervsmæssige brug efter AL § 11, stk. 2. Betydningen af, at afskrivninger skal ske efter reglerne

herom, er at bilen skal afskrives på en konto for sig og ikke på driftsmiddelsaldoen, jf. AL § 5. Til

gengæld skal ejeren beskattes af værdi af fri bil ved privat kørsel efter LL § 16, stk. 4.36

Hvis den skattepligtige modsat vælger at holde en blandet benyttet bil uden for

virksomhedsordningen, kan virksomheden betale og fratrække den erhvervsmæssige del af

udgifterne. For blandet benyttede biler, der holdes uden for virksomhedsordningen kan den

skattepligtige enten vælge at få udgifterne vedrørende den erhvervsmæssige kørsel godtgjort efter

skatterådets satser, eller efter regnskab. Ved regnskab menes en beregnet leje, svarende til de

faktiske driftsomkostninger inklusiv afskrivninger ved den erhvervsmæssige kørsel. Vælger den

skattepligtige godtgørelse efter regnskab, kan den beregnede leje fratrækkes virksomhedens

overskud og overføres til den erhvervsdrivende, som hvis det var et udlæg. Den hævede godtgørelse

og udgifterne til den erhvervsmæssige kørsel medregnes og fratrækkes i den personlige indkomst.

Vælger den skattepligtige godtgørelse efter skatterådets satser for kørsel i egen bil, kan beløbet

ligeledes fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens overskud. Godtgørelsen overføres skattefrit

til den selvstændigt erhvervsdrivende. På baggrund af det har den skattepligtige heller ikke

fradragsret for de erhvervsmæssige driftsudgifter til bilen.37

35 Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), LBK nr. 948 af 17/08/2015
36 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.2.9.2
37 Den juridiske vejledning, 2015–2, C.C.5.2.2.9.3
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Ønsker den selvstændigt erhvervsdrivende at overføre en blandet benyttet bil fra

virksomhedsordningen til privatøkonomien skal overførslen skattemæssigt behandles som et salg,

jf. AL § 4, og der skal opgøres en skattemæssig fortjeneste eller tab. Overførslen af bilen skal ske i

overensstemmelse med hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, medmindre værdien kan bogføres på en

mellemregningskonto, jf. VSL § 4a.

2.1.1.3 Regnskabskrav

2.1.1.3.1 Valg af beskatningsform

Skattepligtige, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, skal i hvert indkomstår vælge, om der

skal ske beskatning efter virksomhedsordningens, kapitalafkastordningens eller personskattelovens

regler. Tilkendegivelsen om valg af beskatningsform foretages ved indgivelse af selvangivelsen, jf.

VSL § 2, stk. 2. Fristen for at indsende selvangivelsen for skattepligtige, der anvender

virksomhedsordningen, er som udgangspunkt den 1. juli efter indkomstårets udløb, jf. SKL § 4, stk.

1.38

Den skattepligtige har mulighed for at omgøre sit valg af beskatningsform frem til den 30. juni i det

andet kalenderår, efter udløbet af indkomståret, jf. VSL § 2, stk. 2. Det vil sige, at fristen for

indkomståret 2013 udløber den 30. juni 2015. Baggrunden for denne regel er at give den

skattepligtige mulighed for, efter modtagelsen af årsopgørelsen, at ændre beslutningen om valget af

beskatningsform på selvangivelsen, idet konsekvenserne af beslutningen på dette tidspunkt kan

være vanskelige at overskue.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende vælger at anvende virksomhedsordningen, skal ordningen

anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret, jf. VSL § 2, stk. 2, 4. pkt. Dog gælder det, at

hvis virksomheden er startet midt i et indkomst år, skal ordningen kun gælde i den resterende del af

indkomståret.39

Desuden skal den skattepligtige ved valg af virksomhedsordningen føre regnskab over to særlige

konti. Det drejer sig om en indskudskonto, jf. VSL § 3, og en konto for opsparet overskud, jf. VSL

38 Bekendtgørelse af skattekontrolloven, LBK nr. 1264 af 31/10/2013
39 Bemærkninger til enkelte bestemmelser, Til § 2, til lovforslag L107 (1985/86).
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§ 10, stk. 2. Endelig skal den skattepligtige for at kunne beregne et kapitalafkast, jf. VSL § 7,

opgøre kapitalafkastgrundlaget, jf. VSL § 8. Dette uddybes nærmere nedenfor.

Driver den selvstændigt erhvervsdrivende flere virksomheder, skal virksomhedsordningen anvendes

på samtlige virksomheder og behandles, som var det én virksomhed, jf. VSL § 2, stk. 3. Det

indebærer, at indskudskonto, konto for opsparet overskud, mellemregningskonto og beregning af

kapitalafkastet opgøres for alle virksomhederne under ét. Ligeledes medfører det, at

hæverækkefølgen skal opgøres for samtlige virksomheder under ét. Det er dog kun i forhold til

virksomhedsskatteloven, at flere virksomheder skal behandles som én. Det gælder for eksempel

ikke forhold til bogføringsloven, hvor der skal føres et særskilt regnskab for hver enkelt

virksomhed.40

2.1.1.3.2 Bogføringspligten

For at anvende virksomhedsordningen er det en betingelse, at den skattepligtige udarbejder et

selvstændigt regnskab for virksomheden, der opfylder bogføringslovens krav, jf. VSL § 2, stk. 1.

Ud over virksomhedsskattelovens regnskabs- og bogføringskrav har skatteministeren udnyttet sin

hjemmel i VSL § 2, stk. 6 til at fastsætte nærmere regler om regnskabet og den form, det skal

afleveres i. De nærmere fastsatte regler til regnskabet og tilhørende regnskabsgrundlag fremgår af

Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder41 og Mindstekravsbekendtgørelsen for

mindre virksomheder.42

Den skattepligtiges indkomst behandles forskelligt i og uden for virksomhedsordningen. Det er

derfor et krav i VSL § 2, stk. 1, at der sker en opdeling af virksomheds- og privatøkonomi. Hvilket i

øvrigt også er en nødvendighed for at opfylde bogføringslovens krav om, at der gennem

bogføringen skal gives en klar og overskuelig redegørelse for virksomhedens forretninger og

formueforhold.43

40 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.3.2
41 Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større virksomheder

(Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder), BEK nr. 593 af 12/06/2006
42Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre virksomheder

(Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder), BEK nr. 594 af 12/06/2006
43 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.3.2
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Det fremgår af VSL § 2, stk. 4, at der skal ske særskilt bogføring for hver postering af værdier, der

bliver overført fra den selvstændigt erhvervsdrivende til virksomheden og fra virksomheden til den

selvstændigt erhvervsdrivende, hvilket betragtes som henholdsvis indskud og hævning.

Bogføringen skal ske med virkning fra det tidspunkt, hvor overførslen finder sted.44 Der foretages

således en løbende registrering af kontante hævninger i virksomhedens kasseregnskab. Kravet om

særskilt registrering af indskud og hævninger fremgår endvidere af Mindstekravsbekendtgørelsen

for større virksomheder § 22, stk. 22, nr. 1 og Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre

virksomheder § 19, stk. 2, nr. 1.

Af VSL § 2, stk. 5 fremgår det, at overførsel af biler, der benyttes både privat og erhvervsmæssigt,

skal bogføres med virkning fra starten af indkomst året. Endvidere fremgår det, at overførsel af

finansielle aktiver og passiver skal ske med virkning fra indkomstårets udløb. Endeligt fremgår det,

at indskud og overførsler, der kan foretages inden fristen for indgivelse af selvangivelse, skal

bogføres med virkning fra indkomstårets udløb. Eksempelvis beløb hensat til senere hævning i

medfør af VSL § 10, stk. 1.

2.1.2 Indskudskonto

Virksomhedsskattelovens kapital 2 omhandler reglerne for indskudskontoen, som er et centralt

element for overførsler mellem den skattepligtige og virksomheden.

Indskudskontoen repræsenterer den investerede kapital i virksomheden, som skattefrit kan

tilbageføres til den skattepligtige, under hensynstagen til ordningens øvrige regler.

Det fremgår af VSL § 3, stk. 1, at overførsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden

anses som indskud. Dette omfatter både kontante beløb og overførsel af aktiver. Med undtagelse af

reglerne for mellemregningskontoen udelukkes der her, at den skattepligtige kan yde midlertidige

lån til virksomheden.45 Dette sikres ved, at et indskud ikke kan hæves udenom hæverækkefølgen i

VSL § 5. Mere om dette nedenfor.

En positiv saldo på indskudskontoen betyder, at den skattepligtige har indskudt kapital, som

benyttes til at finansiere en del af virksomheden. En negativ saldo på indskudskontoen er et tegn på

en overvægt af gæld, set i sammenhæng med værdien af erhvervsaktiverne. Ved negativ saldo

44 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.3.2
45 Bemærkninger til enkelte bestemmelser, Til § 3, til lovforslag L107 (1985/86).
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udløses rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 1, da en del af gælden anses for at være benyttet til

private formål.46

2.1.2.1 Opgørelse primo
Opgørelsen af indskudskontoen foretages ved starten af regnskabsåret for det indkomstår, hvor

ordningen første gang ønskes anvendt. For etablerede virksomheder vil dette være starten på et nyt

indkomstår, i overensstemmelse med at den skattepligtige frit kan vælge at træde ind og ud af

ordningen, når denne selvangiver. For nyetablerede virksomheder opgøres indskudskontoen ved

starten af det første regnskabsår sammen med åbningsbalancen.

Såfremt indskudskontoen opgøres til en negativ saldoværdi, er det muligt at få den nulstillet, jf.

VSL § 3, stk. 5. Det er her afgørende, om den skattepligtige kan dokumentere, at samtlige af

virksomhedens aktiver er medregnet, og at hele den medregnede gæld er erhvervsmæssig. Hvis

dette er dokumenterbart, kan den skattepligtige undgå en negativ indskudskonto og den deraf

efterfølgende rentekorrektion. Dokumentationskravet skal sikre opdelingen mellem privat- og

erhvervsøkonomi, herunder at medregnet privat gæld udløser rentekorrektion.

Den indskudte værdi på indskudskontoen fastfryses og bliver ikke senere reguleret af

værdisvingerne på indskudte aktiver og passiver.47

Efterfølgende bevægelser på indskudskontoen kan komme af to hændelser. Indskudskontoen

påvirkes positivt, når den skattepligtige foretager indskud efter VSL § 3, stk. 1. Indskudskontoen

påvirkes negativt, når der hæves fra kontoen i overensstemmelse med hæverækkefølgen i VSL § 5.

Årets overførsler til den skattepligtige kan tillige indebære privatforbrug af egne varer, ikke-

erhvervsmæssige udgifter afholdt af virksomheden og lignende, som må anses for hævet af den

skattepligtige.

I overensstemmelse med den udvidede hæverækkefølge, som forklaret nedenfor i afsnit 2.1.4.3, er

der i virksomhedsordningen visse tvungne overførsler til den skattepligtige i et givent indkomstår.

Disse overførsler skal tvangsmæssigt afsættes til senere hævning, hvis ikke de er hævet i løbet af

46 Skattekartoteket 2015, kapitel 50, side. 27
47 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.5.1
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indkomståret. Hvis dette ikke sker, vil beløbene bliver anset som indskudt og skal dermed

godskrives på indskudskontoen.

2.1.2.2 Værdiansættelse af aktiver og passiver

Værdiansættelsen af aktiver og passiver, der indskydes i virksomheden har stor betydning, især for

den skattepligtige, da det afgør værdien af den i sidste ende skattefrie hævning. Værdiansættelsen af

aktiverne er samtidig med til at afgøre mængden af gæld, der kan anerkendes, som værende

erhvervsmæssig.48

Indskudskontoen opgøres netto, som indskudte aktiver med fradrag af gæld, jf. VSL § 3, stk. 3.

Værdiansættelsesmetoden varierer mellem de forskellige aktiver og passiver efter VSL § 3, stk. 4,

og de centrale aktiver og passiver gennemgås nedenfor.

For virksomhedsordningen er der i VSL §§ 1 og 2 fastsat regler for, hvilke aktiver der må indgå i

ordningen og behandlingen af blandede aktiver, se mere i afsnit 2.1.1.2 ovenfor.

2.1.2.2.1 Fast ejendom

For værdiansættelsen af faste ejendomme har den skattepligtige som udgangspunkt to mulige

metoder at vælge imellem. Fast ejendom kan ved opgørelsen medregnes til den kontante

anskaffelsessum, i de tilfælde hvor denne har den højeste værdi. Alternativt kan vælges den ved

indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi. Til denne offentlige ejendomsværdi fratrækkes

byrder på ejendommen samt tillægges ombygning og forbedringer i tilfælde, hvor disse ikke er

medtaget i vurderingen. I mangel af ejendomsvurdering, kan handelsværdien pr. senest 1. oktober i

det forudgående indkomstår benyttes, tillagt anskaffelsessummen for eventuelle ombygninger og

forbedringer, der måtte være foretaget efterfølgende.49

Til værdiansættelsen af fast ejendom har lovgiver indsat en værnsregel i VSL § 3, stk. 7, som ifølge

det oprindelige lovforslag skulle hindre spekulation i ind- og udtræden af ordningen med hensyn til

værdisvingninger i fast ejendom. Såfremt skatteyder tidligere har anvendt virksomhedsordningen og

inden for de efterfølgende 5 indkomstår genindtræder, vil ejendommen på indskudskontoen skulle

ansættes til samme værdi trods en eventuel nyere og højere ejendomsvurdering.

48 Skattekartoteket 2015, kap. 50, side 29
49 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.5.3
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Det fremgår af bemærkningerne til det oprindelige lovforslag,50 at en skatteyder ved genindtræden

på ny skal opfylde dokumentationskravet i VSL § 3, stk. 5 for erhvervsmæssige aktiver og gæld.

Ved fejlslåen dokumentation, og deraf negativ indskudskonto, bliver den skattepligtige pålagt

rentekorrektion, hvilket kan være tilfældet, hvis belåning i ejendommen er benyttet til ikke-

erhvervsmæssige aktiviteter.

Blandede ejendomme kan under nærmere betingelser indgå i virksomhedsordningen, dette kræver

en ejerboligfordeling, som er forklaret i afsnit 2.1.1.2. Ejendommen skal medregnes til den relative

del, der anvendes erhvervsmæssigt. Herunder medregnes forbedringer og ombygning, såfremt disse

er foretaget på den erhvervsmæssige del af ejendommen.

2.1.2.2.2 Driftsmidler

Driftsmidler og skibe, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skal som udgangspunkt indgå i

ordningen, jf. VSL § 1. De erhvervsmæssige driftsmidler og skibe, omfattet af afskrivningslovens

kapital 2, indgår i ordningen med den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets

begyndelse, jf. VSL § 3, stk. 4. Saldoværdien udregnes som en samlet saldo for den enkelte

virksomhed, jf. AL § 5 stk. 1. Værdien udgøres af de samlede anskaffelsessummer, herunder

forbedringer, og nedbringes med samlede foretagne afskrivninger, jf. AL § 5, stk. 2.

Blandede benyttede driftsmidler, indgår med den nedskrevne del af det afskrivningsberettigede

beløb ved indkomstårets begyndelse.51

Driftsmidler indgår med handelsværdien, såfremt de hidtil har være benyttet privat og derved ikke

er afskrivningsberettigede.

Blandede benyttede biler kan trods hovedreglen godt indgå i virksomhedsordningen. Hvis det

vælges at indskyde bilen, skal den medregnes fuldt ud på indskudskontoen, men afskrives efter de

særlige regler i afskrivningsloven om blandede aktiver.

For alle driftsmidler gælder, at en eventuel negativ saldo ikke kan fradrages i opgørelsen af

indskudskontoen.

Multimedier kan med virkning fra indkomståret 2010 indgå på samme vis, som blandet benyttede

biler, såfremt den selvstændigt erhvervsdrivende har privat rådighed over dem.

50 Bemærkninger til enkelte bestemmelser, Til § 3, til lovforslag L107 (1985/86).
51 Skattekartoteket 2015, kap. 50, side. 30
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2.1.2.2.3 Varelager, husdyrsbesætning og andre løsøregenstande

Varelagre og husdyrsbesætninger medregnes til den opgjorte værdi efter lex specialis, jf. VSL § 3,

stk. 4. Et varelager kan opgøres efter flere metoder og kan frit varieres imellem varegrupper jf.

varelagerloven § 1. Husdyrsbesætninger opgøres til normalhandelsværdien eller handelsværdien jf.

lov om den skattemæssige behandling af husdyrsbesætninger § 2, stk. 1.52 Nærmere gennemgang af

ovennævnte opgørelsesmetoder ligger ud over denne fremstillings rækkevidde.

Andre løsøre medregnes til handelsværdien.

2.1.2.2.4 Goodwill

Goodwill kan indgå ved opgørelsen af indskudskontoen, såfremt den er erhvervet og altså ikke

oparbejdet internt i virksomheden. Forskellige bestemmelser finder anvendelse ved

værdiansættelse, alt efter anskaffelsestidspunktet.

For goodwill anskaffet efter d. 1. januar 1998 gælder, at anskaffelsessummen på goodwill

kontantomregnes og reduceres med foretagne afskrivninger, hvorefter dette beløb medtages i

opgørelsen af indskudskontoen.53 Kontantomregning indebærer en sammenlægning af den kontante

anskaffelsessum og kursværdien af gældsposterne i aktivet.54

Reguleringen for goodwill erhvervet tidligere end 1. januar 1998 er præget af overgangsregler, men

er af mindre væsentlig betydning, da det må antages at afskrivningerne i det fleste tilfælde vil være

foretaget fuldt ud.

2.1.2.2.5 Gæld

Som tidligere beskrevet beregnes indskudskontoen, som indskudte aktiver med fradrag for gæld,

hvor gælden medregnes til kursværdien. Selvom ordningens hensigt tilskynder en opdeling af

erhvervs- og privatøkonomi, kan privat gæld indlægges i ordningen,55 hvilket accepteres grundet

ordningens selvkontrollerende effekt. Mere om dette behandles senere i fremstillingen.

Ved opgørelse af en negativ indskudskonto vil den erhvervsdrivende dog ikke have mulighed for at

få nulstillet indskudskontoen efter VSL § 3, stk. 5, såfremt der er indlagt ikke-erhvervsmæssige lån.

52 Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, LBK nr. 1143 af 07/10/2014
53 Skattekartoteket 2015, kap. 50, side. 31
54 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.2.4.1.3.1
55 Skattekartoteket 2015, kap. 50, side 32
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En negativ indskudskonto ved indtræden i virksomhedsordningen vil i så fald udløse

rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 1.

2.1.3 Mellemregningskonto

Den oprindelige virksomhedsskattelov indeholdt ikke bestemmelser om en mellemregningskonto,

selvom der i cirkulærets punkt 57 ff. 56 er opstillet regler om anvendelsen af en

mellemregningskonto. Dengang var muligheden, i henhold til cirkulæret, for at anvende

mellemregningskonto meget restriktive. Som modstykke til ophævelsen af nettometoden, i

finanslovsaftalen i 1991, blev mellemregningskontoen lovfæstet og liberaliseret i VSL § 4a ved lov

nr. 344 af 14. maj 1992. Efter lovfæstelsen af mellemregningskontoen er der kun få begrænsninger

i anvendelsen af denne. 57

Det fremgår af VSL § 4a, stk. 1, at den skattepligtige, i stedet for at foretage indskud, jf. VSL § 3,

kan overføre beløb fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien på en mellemregningskonto.

Der må dog kun bogføres kontante beløb på mellemregningskontoen, og indeståendet på kontoen

må ikke forrentes. Mellemregningskontoen skal som nævnt, være uforrentet, og saldoen indgår

heller ikke som en del af kapitalafkastgrundlaget i VSL § 8, stk. 1. Betingelsen om at kun kontante

beløb kan posteres på kontoen betyder, at der ikke kan overføres aktiver fra privatøkonomien til

virksomhedsøkonomien via mellemregningskontoen.

Af bestemmelsens stk. 2 fremgår det, at der ved indtræden i virksomhedsordningen ikke samtidig

kan oprettes en mellemregningskontoen. Dette kan først ske efterfølgende.

Beløb der står på mellemregningskontoen kan, jf. stk. 3, frit overføres uden om hæverækkefølgen i

VSL § 5 uden at udløse rentekorrektion. Såfremt saldoen bliver negativ, skal beløbet udlignes med

en hævning efter hæverækkefølgen i VSL § 5.

Den skattepligtige kan, jf. stk. 4 bogføre driftsomkostninger, afholdt for private midler, på

mellemregningskontoen. Herfra kan der overføres skattefrit til privatøkonomien og uden om

hæverækkefølgen. Hidtil har disse beløb skulle tillægges i den personlige indkomst, og der blev så

56 Cirkulære nr. 21 af 9. december 1986 (ophævet)
57 SR.1992.0210, Ændringer i virksomhedsskatteloven mv., s. 2, af statsautoriseret revisor John Bygholm, Schøbel &

Marholt
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samtidig fradraget et tilsvarende beløb i den personlige indkomst.58 Mellemregningskontoen har

gjort håndteringen af driftsudgifter mere smidig og tilkommelig.

Endeligt fremgår det af stk. 5 at overførsel til en medarbejdende ægtefælle kan ske ved at bogføre

beløbet på mellemregningskontoen, hvorefter dette kan overføres til ægtefællen. Posteringen har

virkning for begyndelsen af indkomståret, selv om bestillingen herom og posteringen først sker i

forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

2.1.3.1 Opgørelse af mellemregningskontoen
Som nævnt tidligere i afsnit 2.1.1.3 er det en betingelse for at bruge virksomhedsordningen, at der

sker en regnskabsmæssig adskillelse af den skattepligtiges privatøkonomi og virksomhedens

økonomi.

Det fremgår yderligere af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder §§ 19, stk. 2, nr. 2

og 20 stk. 2, samt mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder §§ 22, stk. 2, nr. 2 og 23,

stk. 1, nr. 3, at årets bevægelser på mellemregningskontoen skal registreres særskilt, og at saldoen

ved regnskabsårets udløb, skal oplyses. Det betyder, at samtlige overførsler mellem privat- og

virksomhedsøkonomien skal bogføres særskilt, men dog ikke at den skattepligtige på

overførselstidspunktet skal tage stilling til, om beløbet skal anses som hævning af opsparet

overskud eller som en overførsel fra mellemregningskontoen.

De foretagne overførsler kan fordeles mellem hævekontoen og mellemregningskontoen efter

indkomstårets udløb. I og med at primosaldoen på mellemregningskontoen først kendes ved

udarbejdelsen af regnskabet for det forudgående indkomstår, foreslår bemærkningerne at samtlige

overførsler mellem privat- og virksomhedsøkonomien føres på en foreløbig mellemregningskonto.

Herefter kan der, i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen, bogføres på hævekontoen under

hensyntagen til primoposteringer og udligning af eventuelle negative saldi på

mellemregningskontoen. På den måde opstår hævekontoen først ved udarbejdelsen af regnskabet .59

58 TfS 1992, 304, Ændringer i virksomhedsskatteloven, pkt. 8, af statsautoriseret revisor Birger Smedegaard, KPMG C.

Jespersen
59 s. 3, betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove til L170 (1991/92).
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2.1.4 Overførsel af værdier til den skattepligtige
2.1.4.1 Hæverækkefølgen

VSL § 5 angiver, i hvilken rækkefølge værdier anses for hævet i virksomheden og dermed overført

til den selvstændiges privatøkonomi i skattemæssig henseende. Ved værdier forstås såvel

kontantbeløb som aktiver, hvorimod overførsel af passiver anses for et indskud. Der er nødt til at

ske en prioritering af, i hvilken rækkefølge overførsel af værdierne sker, da overførslerne

skattemæssigt behandles forskelligt. Virksomhedens overskud beskattes enten som kapitalindkomst

eller personlig indkomst, og et hævet indskud er skattefrit, da det allerede er blevet beskattet.

Hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, er illustreret nedenfor i Tabel 1.60

Hæverækkefølge,
jf. VSL § 5

Hævning Beskatning i indkomståret

1
Hensatte kapitalafkast fra

forudgående år

Skattefrit, da beløbet allerede er blevet

beskattet som kapitalindkomst ved

hensættelsen

2
Hensat resterende overskud fra

forudgående indkomstår

Skattefrit, da beløbet allerede er blevet

beskattet som personlig indkomst ved

hensættelsen

3 Årets kapitalafkast, jf. VSL § 7 Kapitalindkomst

4
Årets resterende overskud efter

VSL § 10, stk. 1
Personlig indkomst

5 Opsparet overskud fra tidligere år Personlig indkomst

6 Indestående på indskudskonto
Skattefrit, da det indskudte beløb

allerede er beskattet

Tabel 1: Hæverækkefølgen – Egen tilvirkning

Hæverækkefølgen omfatter ikke situationer, hvor der sker rentekorrektion, jf. VSL § 11, som følge

af, at der er overført så store beløb, at indskudskontoen bliver negativ, jf. VSL § 5, stk. 2. Den

omfatter tillige ikke beløb, der er overført fra virksomheden til den skattepligtige til dækning af

60 Michelsen, Aage, lærebog om indkomstskat, 15. Udgave, 2013, s. 233-4.
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virksomhedskat, jf. VSL § 5, stk. 3. Virksomhedsskatten overføres forud for hæverækkefølgen, jf.

VSL § 5, stk. 1.61

Overførsel af værdier fra virksomheden til privatøkonomien kan ske på følgende tre måder:62

x Beløb eller andre værdier, der faktisk overføres

x Beløb eller andre værdier, der anses for overført

x Beløb eller andre værdier, der er hensat til senere faktisk hævning

Beløb og andre værdier, der faktisk overføres til den skattepligtige, registreres i virksomhedens

regnskab eller kassekladde. Her kan der for eksempel være tale om overførsel af kontanter og andre

aktiver.

Beløb eller andre værdier, der anses for overført, skal registreres i virksomhedens regnskab, da

denne overførsel af værdier ikke løbende har været bogført. Beløbet tillægges virksomhedens

indkomst og anses for overført til den selvstændige ved at blive tillagt årets hævninger. Her kan der

eksempelvis være tal om fri bil, fri telefon samt internetforbindelse og forbrug af egne varer.

Beløb eller andre værdier, der er hensat til senere faktisk hævning, er en regnskabsmæssig

hensættelse af beløb, der allerede er personligt beskattet, men som først udbetales af virksomheden i

et senere indkomstår. Hensatte beløb beskattes i det indkomstår, som overførslen vedrører, og

dermed kan beløbene senere hæves skattefrit. Bogføringsmæssigt bliver beløbet debiteret

hævekontoen og opført som passiv i ultimobalancen, inden fristen for indgivelse af selvangivelse

for det pågældende indkomst år, så beløbet er overført fra virksomheden.

61 Den juridiske vejledning, 2015.2, C.C.5.2.7.2
62 Den juridiske vejledning, 2015.2, C.C.5.2.7.1
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De tre typer overførsler er i illustreret i Tabel 2.

Årets samlede overførsler
1. Faktiske overførsler
- Faktiske overførsler registreret i virksomhedens regnskab
- Overførte aktiver i øvrigt

2. Beløb som anses for overført
- Andre værdier (Fri bil, eget vareforbrug o.l.)

3. Hensat til senere hævning
Årets samlede overførsler
Tabel 2: Indkomstårets samlede overførsler til den skattepligtige – Egen tilvirkning

Når et beløb er hensat til senere hævning, gælder der ingen frist for udbetaling af det hensatte beløb,

men beløbene anses dog for overført forud for de øvrige beløb i hæverækkefølgen, jf. VSL § 5.

Værdiansættelse af overførslerne fra erhvervsmæssig til privat benyttelse skal som udgangspunkt

ske til handelsværdien, med undtagelse af fast ejendom, der værdiansættes med udgangspunkt i

reglerne for opgørelse af indskudskonto, jf. VSL § 3, stk. 4, 63 se afsnit 2.1.2.

2.1.4.2 Den relevante hævning

Som redegjort ovenfor, kan overførsler af virksomhedens overskud til den skattepligtiges

privatøkonomi ske på tre måder; faktiske overførsler, beløb som anses for overført og beløb hensat

til senere hævning. Når disse summeres får man årets samlede overførsler. Årets samlede

overførsler kan dog ikke benyttes, når virksomhedens overskud skal opdeles på

virksomhedsordningens enkeltkomponenter, den såkaldte overskudsdisponering. For at kunne lave

overskudsdisponeringen er det nødvendigt at kende årets samlede overførsler fratrukket de beløb,

som går forud for hæverækkefølgen. Ved denne sammenlægning fås et beløb, som ikke er beskrevet

i virksomhedsskatteloven og som i praksis kaldes den relevante hævning. Den relevante hævning er

nødvendig at kende for at kunne lave en korrekt overskudsdisponering. Det er skematisk fremstillet

nedenfor i Tabel 3.

63 Den juridiske vejledning, 2015.02, C.C.5.2.7.1
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Opgørelse af den relevante hævning

Faktiske overførsler +

Beløb som anses for overført +

Hensat til senere hævning, ultimo +

Årets samlede overførsler =

Hensat til hævning, primo -

Medarbejdende ægtefælle -

Refusioner af driftsomkostninger -

Den relevante hævning =
Tabel 3: Opgørelse af den relevante hævning – Egen tilvirkning
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2.1.4.3 Den udvidede hæverækkefølge

Den udvidede hæverækkefølge omfatter samtlige tvungne og frivillige overførsler af værdier fra

virksomheden til privatøkonomien.

Den udvidede hæverækkefølge er illustreret i nedenstående Tabel 4.

Rækkefølge Hævning Beskatning

1
Refusioner, som ikke ført over
mellemregningskontoen Skattefrit

2
Medarbejdende ægtefælle, som ikke er
ført over mellemregningskontoen Personlig indkomst hos ægtefællen

3 Årets virksomhedsskat Skattefrit

4 Beløb hensat til senere hævning, primo Skattefrit, idet beskatning allerede har
fundet sted i det forudgående indkomstår

5 Årets kapitalafkast, som ikke opspares Kapitalindkomst

Tvungne overførsler, nr. 1-5
6 Årets personlige indkomst Personlig indkomst

7 Hævning på konto for opsparet
overskud

Personlig indkomst. Den allerede betalte
virksomhedskat modsvares i slutskatten.

8 Hævning på indskudskontoen og
derudover

Skattefrit. Hvis det overstiger
indestående på indskudskontoen anses
det som privat lån og der vil foretages
rentekorrektion

Den udvidede hæverækkefølge i alt, nr. 1-8
Tabel 4: Den udvidede hæverækkefølge – Egen tilvirkning

Den udvidede hæverækkefølge benyttes til at afstemme med årets overførsler. Den udvidede

hæverækkefølge kan ikke udarbejdes før virksomhedens overskudsdisponering er lavet, da denne

eksempelvis beregner årets virksomhedsskat. Gennemgang af overskudsdisponeringen findes

nedenfor i afsnit 2.1.6.1.
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2.1.5 Kapitalafkast i virksomhedsordningen

2.1.5.1 Kapitalafkast

Et vigtigt element i virksomhedsordningen er, at en del er indkomsten kan kvalificeres som

kapitalindkomst, nemlig kapitalafkastet, som fastsat i VSL § 7.

Kapitalafkastet udregnes på baggrund af kapitalafkastgrundlaget og kapitalafkastsatsen, som er

reguleret i henholdsvis VSL §§ 8 og 9. Formålet med kapitalafkastet er at afspejle den forrentning,

en alternativ investering kunne have opnået,64 ved eksempelvis investering i obligationer, hvor

afkastet beskattes som kapitalindkomst. Kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4,

stk. 1 nr. 3, og vil i skatteberegningen indtræde som et fradrag i den personlige indkomst og et

tillæg i kapitalindkomsten.

Der ses bort fra kapitalafkastet, såfremt det beregnes til et negativt resultat. Ifølge bemærkningerne

til det oprindelige lovforslag til virksomhedsskatteloven medtages et negativt kapitalafkast ikke,

selvom egenkapitalen måtte være negativ.

Kapitalafkastet er samtidig maksimeret til årets overskud efter eventuelle fradrag for overførte

beløb til medarbejdende ægtefælle. Kapitalafkastet kan dermed ikke beregnes, så den skattepligtige

får et negativt resultat til beskatning som personlig indkomst.

Begrundelsen for denne maksimeringsregel skal ses i sammenhæng med virksomhedsordningens

matematiske opbygning, hvor overskudsdisponeringen foretages ved hjælp af kassesystemet.

I VSL § 7, stk. 2 reguleres periodiseringen af kapitalafkastet. Periodiseringen finder anvendelse, når

regnskabsperioden er kortere eller længere end 12 måneder. Kapitalafkastet reguleres herefter

forholdsmæssigt til den valgte regnskabsperiode.

Kapitalafkastsberegningen er et vigtigt element af den selvkontrollerende effekt i

virksomhedsordningen, som reducerer de privatøkonomiske fordele ved indlæggelse af privat gæld.

2.1.5.2 Kapitalafkastsgrundlaget

Kapitalafkastgrundlaget opgøres årligt ved indkomstårets begyndelse efter VSL § 8, stk. 1.

Kapitalafkastet for et givent indkomstår bliver dermed beregnet på baggrund af primobalancen.

64 Bemærkninger til enkelte bestemmelser, Til § 7, til lovforslag L107 (1985/86).
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Denne metode sikrer, at der ikke opnås et højere kapitalafkast på baggrund af indskud i slutningen

af indkomståret.

Opgørelsesmetoden har mange ligheder til, hvad der gælder for indskudskontoen, men adskiller sig

dog på visse punkter. Kapitalafkastgrundlaget opgøres som virksomhedens aktiver med fradrag af

gæld. Derudover skal der fratrækkes beløb der, med virkning fra indkomstårets begyndelse,

overføres til privatøkonomien. Disse beløb består af indestående på mellemregningskontoen, jf.

VSL § 4a, tvungne og frivillige hensættelser til senere hævning, jf. VSL §§ 4 og 10 samt

overførsler, som nævnt i VSL § 2, stk. 5.

Frivillige overførsler kan være foranstaltet på baggrund af en efterfølgende optimering af

overskudsdisponeringen, hvor der i selvangivelsen er afsat et beløb til senere hævning, jf. VSL §

10, stk. 1, andet pkt. Med optimering menes der overførsel af personlig indkomst op til

topskattegrænsen.

Værdiansættelsesprincipperne for kapitalafkastgrundlaget følger principperne for indskudskontoen.

Værdiansættelsen for fast ejendom adskiller sig, da den som hovedregel skal medtages med den

kontante anskaffelsessum. For ejendomme erhvervet før 1. januar 1987, hvilket er før

virksomhedsordningen blev indført, kan der vælges ejendomsværdivurderingen ved 18. almindelige

vurdering foretaget d. 1. januar 1986. Hertil skal dog tillægges, ikke medregnet anskaffelsessum for

ombygning og forbedringer mv. Det må her erindres, at der ved opgørelsen af værdien til

indskudskontoen kunne vælges ejendomsværdien for indkomstårets begyndelse.

Det bemærkes, at værdien af fast ejendom i kapitalafkastgrundlaget ikke påvirkes af ind- og

udtræden af ordningen, ud fra de regulerede principper. Det skal endvidere nævnes, at den

medregnede værdi af fast ejendom ikke reduceres af skattemæssige afskrivninger. Det er her uden

betydning, at disse har haft indflydelse på indkomstopgørelsen.65

De fleste øvrige aktiver værdiansættes efter samme principper, som ved opgørelsen af

indskudskontoen.

Virksomhedens gæld skal medtages til kursværdien, når den fradrages i beregningen af

kapitalafkastgrundlaget.

65 Skattekartoteket 2015, kap. 50, s. 39
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Da kapitalafkastgrundlaget opgøres statisk ved indkomstårets begyndelse, og et højere kapitalafkast

medfører en skattemæssig fordel, vil der være incitament til at manipulere grundlaget. Dette kan

gøres på to måder, enten ved midlertidigt at forøge den investerede kapital eller på kort sigt at

sænke virksomhedens gæld. Begge metoder medfører en højere egenkapital på statustidspunktet og

ville uden indgriben udløse et højere kapitalafkast. Der er i loven opsat værn, der søger at

imødekomme ovennævnte problemstilling.

Hovedsageligt løses problemet ved opbygningen af hæverækkefølgen i VSL § 5. Hæverækkefølgen

tilsiger, at indskudskontoen debiteres sidst, når der overføres værdier til privatøkonomien. Dette

indebærer blandt andet, at al overskud og opsparet overskud skal være hævet, før et eventuelt

midlertidigt indskud kan trækkes ud igen. I denne situation vil overskud og opsparet overskud blive

endeligt beskattet hos den skattepligtige.

Som tidligere nævnt vil enhver overførsel af værdier til virksomheden, undtagen på

mellemregningskontoen, blive anset som indskud, jf. VSL § 3, stk. 1, hvilket udelukker, at et

midlertidigt indskud etableres som lån.66

Endvidere skal nævnes reglerne om rentekorrektion, som uddybes nedenfor i afsnit 2.1.7.

2.1.5.3 Kapitalafkastssatsen

Afkastsatsen, der benyttes til udregning af kapitalafkastet, opgøres en gang årligt af SKAT. Satsen

udregnes som et simpelt gennemsnit af den ”opgjorte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber

i de første 6 måneder af det til indkomstsåret svarende kalenderår”, jf. VSL § 9.

6 måneders perioden er, ifølge lovforslaget, valgt for at undgå tilfældige udsving i markedsrenten.

Det simple gennemsnit opgøres med én decimal, hvorefter det reduceres med to procentpoint og

nedrundes til nærmeste hele procentsats. Kapitalafkastsatsen kan ikke være negativ.

Kapitalafkastssatsens størrelse er, ifølge det oprindelige lovforslag til virksomhedsskatteloven, sat

for at afspejle en rimelig forrentning af den investerede kapital, fra den selvstændige

erhvervsdrivende.

66 Skattekartoteket 2015, kap. 50, s. 39
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2.1.6 Personlig indkomst og opsparing
2.1.6.1 Overskudsdisponering i virksomhedsordningen
Virksomhedsskattelovens § 10 regulerer mekanismerne i virksomhedsordningen, og hvordan man

regnskabsmæssigt og matematisk håndterer overførsler til den skattepligtige, opsparing af overskud

og senere hævning deraf.

Overskudsdisponering i virksomhedsordningens foretages ud fra kassesystemet. Systemets funktion

er at fordele virksomhedens overskud ud på de relevante indkomster og konti.

Figur 1: Kassesystemet – Overskudsdisponering i virksomhedsordningen – Egen tilvirkning

I Figur 1 ses en visuel fremstilling af kassesystemet. For at foretage overskudsdisponeringen er tre

oplysninger nødvendige. Først kræves virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af renter

(1), som opgjort efter skattelovgivnings almindelige regler, jf. VSL § 6, stk. 1. For det andet bruges

kapitalafkastet (2), jf. VSL § 7, se særskilt gennemgang ovenfor i afsnit 2.1.5. Sidst kræves det, at

årets relevante hævning er opgjort, se gennemgang i afsnit 2.1.4.

Efter VSL § 10, stk. 1 bestemmes, at overførsler fra virksomheden til den skattepligtige, med

fradrag af det relevante kapitalafkast, skal beskattes som personlig indkomst.

Disponeringen mellem personlig indkomst og opsparing afhænger af årets relevante hævning. Som

det fremgår af systematikken i kassesystemet, fremkommer årets opsparede overskud (5) af det
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skattepligtige overskud efter renter (1), fratrukket den relevante hævning (4). Årets opsparede

overskud (5) er det beløb, som krediteres konto for opsparet overskud, som samtidig er det beløb,

der anføres i kassesystemets kasse (8).

VSL § 10, stk. 1 regulerer endvidere periodiseringsreglen for overførsler. Det er som hovedregel

bestemt, at overførsler skal medregnes i det indkomstår, hvor de foretages. En vigtig undtagelse til

dette er hæverækkefølgens første to punkter, i VSL § 5, stk. 1, nr. 1-2. Bestemmelsen hjemler

mulighed for, i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen efter indkomstårets udløb, at hensætte

beløb til senere hævning, med virkning for det forudgående indkomstår.

Dette skyldes, at den erhvervsdrivende ikke kender virksomhedens endelige resultat før dette

tidspunkt. Denne regel giver dermed mulighed for at korrigere årets overførsler efter indkomstårets

udløb i selvangivelsen.

Der kan kun hensættes til senere hævning, såfremt der er et resterende overskud til rådighed eller et

indestående på konto for opsparet overskud. Der kan altså ikke hensættes til senere hævning, hvis

hævningen skal foretages på indskudskontoen.67

I virksomhedsordningen er det endvidere bestemt, at renter skal periodiseres til den periode, de

vedrører, jf. VSL § 6, stk. 2. Selvstændige erhvervsdrivende har normalt frit valg mellem at

medregne renter på forfaldstidspunktet eller at periodisere efter LL § 5. Grunden til dette krav om

periodisering er, at erhvervsdrivende frit kan ind- og udtræde virksomhedsordningen for hvert

indkomstår. Det må antages, at reglen således ønsker at undgå skattetænkning i den henseende.

2.1.6.2 Opsparing i virksomhedsordningen
Opsparing af resterende overskud samt eventuelt ikke overført kapitalafkast reguleres efter VSL §

10, stk. 2. Ikke overført overskud medregnes ikke i den erhvervsdrivendes personlige indkomst for

indkomståret, men opspares i stedet til en foreløbig virksomhedsskat til den, i selskabsskattelovens

§ 17, stk. 1, fastsatte procent. Afregning af arbejdsmarkedsbidrag bliver ligeledes udskudt til

opsparingen hæves, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven § 5, stk. 1.

67 Den juridiske vejledning, 2015.2, C.5.2.7.1
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I overskudsdisponeringen vil opsparet overskud for det pågældende indkomstår (nr. 5 i Figur 1)

indgå på konto for opsparet overskud (nr. 8) som et nettobeløb.68 Nettobeløbet bliver omregnet til et

bruttobeløb med den pågældende virksomhedsskat, hvilket udgør virksomhedsindkomsten.

Samtidig kendes den relevante a conto virksomhedsskat til betaling. Kontoen for opsparet overskud

er i praksis blot en registrering af det foreløbigt beskattede overskud, da opsparingen først bliver

endeligt beskattet, til en endnu ukendt skattesats, ved hævning.

Ifølge det oprindelig lovforslag til virksomhedsordningen indførtes opsparingsmuligheden for, at de

erhvervsdrivende kunne udjævne deres indkomst over flere indkomstår. Denne løsning giver

adgang til at skatteoptimere under et progressivt skattesystem, således at den skattepligtige ikke

betaler unødigt høje skattesatser grundet svingende indkomster.

Den foreløbige virksomhedsskat anses som overført til den skattepligtige forud for

hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, stk. 3. Hvis virksomhedsskatten ikke er overført til den

skattepligtige i løbet af indkomståret eller ved hensættelse til senere hævning, anses den manglende

overførsel som indskud i virksomheden. Såfremt årets overførsler ikke kan rumme

virksomhedsskatten, vil den skattepligtige i realiteten have lavet et indskud, da der er overført

mindre end virksomhedens beregnede skyldige skat. Det erindres, at virksomhedsskatten er en af de

tvungne overførsler, i overensstemmelse med den udvidede hæverækkefølge.

Et indkomstårs skyldige virksomhedsskat har ikke indflydelse på den skattepligtiges øvrige

skatteberegning, men indgår derimod som en pålagt skat i den skattepligtiges skatteopgørelse på

årsopgørelsen i det indkomstår, der opspares.

Der er indsat en undtagelse til opsparing af kapitalafkast, der vedrører finansielle aktiver i VSL § 4.

Såfremt en del af kapitalafkastgrundlaget er beregnet på finansielle aktiver i virksomhedsordningen,

udelukkes opsparingen af den relative del af kapitalafkastet. Hvis denne del af kapitalafkastet ikke

er overført til den skattepligtige inden selvangivelsesfristen, anses afkastet som indskudt i

virksomhedsordningen.

68 Bemærkninger til enkelte bestemmelser, Til § 10, til lovforslag L107 (1985/86).
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2.1.6.3 Hævning af opsparing i virksomhedsordningen

Når opsparet overskud hæves i virksomheden, er det skattepligtigt som personlig indkomst, jf. VSL

§ 10, stk. 1. Dette gælder, uanset om en del af den hævede opsparing var opsparet kapitalafkast.

Når opsparingen hæves, er det det tidligere nævnte bruttobeløb (nr. 6 i Figur 1), der medregnes som

personlig indkomst, jf. VSL § 10, stk. 3. Ved at medregne bruttoløbet sikres det, at hele det

resterende overskud (nr. 3) i det givne indkomstår er medregnet i den skattepligtiges personlige

indkomst.

Hele virksomhedens skattepligtige overskud efter renter vil herefter være endeligt beskattet, som

henholdsvis kapitalindkomst og personlig indkomst, såfremt konto for opsparet overskud er udtømt.

Når der hæves på konto for opsparet overskud, gælder der et såkaldt FIFO-princip, jf. VSL § 10,

stk. 5. Det betyder, at det tidligst opsparede overskud anses som overført først, når der hæves fra

opsparingen. Dette har betydning, da den foreløbige virksomhedsskattesats har været reguleret

gennem årene. I beregningen vil bruttobeløbet, af en nettoopsparing, være afhængigt af den

skatteprocent, der blev betalt a conto på opsparingstidspunktet.

Når der hæves opsparet overskud, bliver den dertilhørende virksomhedsskat modregnet i den

skattepligtiges slutskat. Kan virksomhedsskatten ikke rummes i den skattepligtiges slutskat,

udbetales den kontant, jf. VSL § 10, stk. 3, sidste punktum.

2.1.7 Rentekorrektion

Reglerne om rentekorrektion fremgår af VSL § 11. Hensigten med reglerne er at modvirke, at den

skattepligtige opnår nogen væsentlig fordel ved at placere privat gæld og dermed private

renteudgifter i virksomhedsordningen.

I nærværende afsnit gennemgås reglerne for rentekorrektion fra før lovændringen ved Lov nr. 992

af 16. september 2014.

Placering af privat gæld i virksomhedsordningen vil blive underlagt ordningens selvkontrollerende

effekt, da yderligere gæld betyder, at kapitalafkastgrundlaget bliver mindre. Fordelen, ved at private

renteudgifter medgår i virksomhedsordningen, bliver dermed formindsket af, at et mindre beløb vil

blive beskattet som kapitalafkast. Såfremt kapitalafkastgrundlaget er negativt, skal der ses bort fra
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kapitalafkastet, jf. VSL § 7 og dermed har kapitalafkastberegningen ikke nogen yderligere effekt,

når formuen i virksomheden bliver negativ. I sådanne tilfælde modvirkes fordelen ved at indlægge

privat gæld i virksomhedsordningen, i stedet af reglerne om rentekorrektion.

Rentekorrektion efter VSL § 11 foretages i to situationer:

x Situation 1: Når indskudskontoen primo eller ultimo er negativ, jf. VSL § 11, stk. 1

x Situation 2: Hvis der i samme år både sker hævning og indskud på indskudskontoen, jf.

VSL § 11, stk. 2.

I begge situationer skal reglerne om rentekorrektion forsøge at modvirke den forøgede

fradragsværdi for renter på privat gæld, som den erhvervsdrivende har indlagt i ordningen.

Intentionen med rentekorrektionen er, at den skal opveje fradragsfordelen ved negativ formue i

virksomhedsordningen, så den selvstændige erhvervsdrivende bliver stillet, som om denne havde

holdt den private gæld uden for ordningen.69

2.1.7.1 Situation 1: Negativ indskudskonto

I henhold til VSL § 11, stk. 1 skal der ske rentekorrektion, hvis saldoen på indskudskontoen er

negativ ved indkomstårets begyndelse/tidspunktet for indtræden i virksomhedsordningen eller ved

indkomstårets udløb. Rentekorrektionsbeløbet beregnes som den talmæssigt største negative saldo

på indskudskontoen ved indkomstårets begyndelse/tidspunktet for indtræden i

virksomhedsordningen eller ved indkomstårets udløb ganget med afkastsatsen i VSL § 9.

Beløbet kan dog højst udgøre: 1) afkastsatsen, efter VSL § 9, ganget med det talmæssigt største

negative afkastgrundlag ved indkomstårets begyndelse/tidspunktet for indtræden i

virksomhedsordningen eller ved indkomstårets udløb, eller 2) virksomhedens nettorenteudgifter

forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der er skattepligtige efter kursgevinstloven.

Med andre ord må beløbet altså ikke overstige virksomhedens samlede nettofinansieringsudgifter.

Nedenstående Tabel 5 illustrerer anvendelsen af reglerne om rentekorrektion ved en afkastsats på 2

%.

69 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.11
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Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4

Indskudskonto primo - 90.000 kr. - 90.000 kr. - 90.000 kr. - 90.000 kr.

Indskudskonto ultimo -135.000 kr. -135.000 kr. -72.000 kr. 90.000 kr.

Afkastgrundlag primo -180.000 kr. -63.000 kr. -63.000 kr. -63.000 kr.

Afkastgrundlag ultimo -207.000 kr. -45.000 kr. -135.000 kr. 36.000 kr.

Beregningsgrundlag -135.000 kr. -63.000 kr. -90.000 kr. -63.000 kr.

Beregnet rentekorrektionsbeløb 2.700 kr. 1.260 kr. 1.800 kr. 1.260 kr.

Nettofinansieringsudgifter 2.500 kr. 2.000 kr. 2.500 kr. 2.000 kr.

Faktisk rentekorrektionsbeløb 2.500 kr. 1.260 kr. 1.800 kr. 1.260 kr.
Tabel 5: Maksimeringsregler for rentekorrektion – Egen tilvirkning

Som eksemplerne i Tabel 5 illustrerer, er beregningsgrundlaget for rentekorrektion det mindst

negative af de mest negative beløb på henholdsvis indskudskontoen og afkastgrundlaget. Yderligere

fremgår det, at rentekorrektionen ikke kan overstige virksomhedens samlede

nettofinansieringsudgifter.70

2.1.7.2 Situation 2: Private lån i løbet af indkomståret

Den anden situation, hvor der sker rentekorrektion er, når der i samme år har været foretaget

hævninger og indskud på indskudskontoen, således at kapitalbevægelserne ikke registreres på

ultimobalancen og dermed på indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget, jf. VSL § 11, stk. 2.

Rentekorrektionsbeløbet beregnes her som summen af det hævede indskud, jf. VSL § 5, og

overførsler omfattet af VSL § 5, stk. 2, ganget med afkastsatsen i VSL § 9.

Beløbet kan dog ikke overstige et beløb svarende til det indskud, der er foretaget i indkomståret, jf.

VSL § 3, stk. 1, ganget med afkastsatsen.

Rentekorrektionen beregnes for hele indkomståret, uanset hvornår dispositionerne er foretaget. Det

gælder også dispositioner foretaget i omvendt rækkefølge, hvor der er foretaget indskud før

hævning.71

70 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.11
71 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.11
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2.1.7.3 Konsekvenser ved rentekorrektion

Ud fra ovenstående kan det antages, at reglerne om rentekorrektion er med til at beskytte en af

virksomhedsordningens grundlæggende principper, om adskillelse af privat- og

virksomhedsøkonomi.

Bliver den skattepligtige omfattet af reglerne om rentekorrektion i VSL § 11, stk. 1 og 2, forhøjes

den personlige indkomst med rentekorrektionsbeløbet, og kapitalindkomsten nedsættes tilsvarende

med samme beløb, jf. VSL § 11, stk. 3. Rentekorrektionen påvirker således ikke virksomhedens

indkomstopgørelse, overskudsdisponering eller hæverækkefølge.72

Nedenfor i Tabel 6 er der opstillet to eksempler. Forudsætninger for begge eksempler er de samme,

men det ene eksempel er med rentekorrektion og det andet uden rentekorrektion. Dette er gjort for

at illustrere, hvordan rentekorrektionen indgår i den skattepligtiges indkomstopgørelse, og hvordan

det påvirker den personlige indkomst og kapitalindkomsten.

Med rentekorrektion Uden rentekorrektion

Personlig indkomst fra virksomheden 600.000 Personlig indkomst fra virksomheden 600.000

Rentekorrektion 20.000 Rentekorrektion 0

Personlig indkomst før AM-bidrag 620.000 Personlig indkomst før AM-bidrag 600.000

AM-bidrag heraf 8 pct. 49.600 AM-bidrag heraf 8 pct. 48.000

Personlig indkomst efter AM-bidrag 570.400 Personlig indkomst efter AM-bidrag 552.000

Kapitalindkomst i privatøkonomien -30.000 Kapitalindkomst i privatøkonomien -30.000

Rentekorrektion -20.000 Rentekorrektion 0

Kapitalindkomst i alt -50.000 Kapitalindkomst i alt -30000

Tabel 6: Opgørelse af indkomsttyper med og uden rentekorrektion – Egen tilvirkning

72 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.11
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Eksemplet i Tabel 6 viser, at rentekorrektion ændrer fordelingen mellem personlig indkomst og

kapitalindkomst. Dette betyder, at den AM-bidragspligtige indkomst stiger og et tilsvarende fradrag

vil blive nydt i kapitalindkomsten.

Konsekvenserne af at være omfattet af reglerne om rentekorrektion i ovenstående eksempel er, at

hele rentekorrektionens beløb vil indgå i topskattegrundlaget.

2.1.8 Den selvkontrollerende effekt

I virksomhedsordningen bliver positiv formue belønnet og negativ formue straffet med henholdsvis

kapitalafkast og rentekorrektion. Disse to elementer udgør tilsammen ordningens selvkontrollerende

effekt.

Indtil indkomståret 2015 blev både kapitalafkast og rentekorrektion foretaget med den samme

rentesats, kapitalafkastssatsen. Der forelå dermed en symmetrisk regulerende effekt. Den

selvkontrollerende effekt kommer til sin kraft, hvis der eksempelvis indlægges et privat lån i

virksomhedsordningen. Når gælden i ordningen forøges, vil kapitalafkastgrundlaget formindskes,

hvilket udløser et lavere kapitalafkast. Det lavere kapitalafkast skal opveje den uønskede

fradragsfordel på det private lån. Dette er dog ikke altid tilfældet.

Den selvkontrollerende effekt er sandsynligvis også grunden til, at SKAT og lovgiver har

accepteret, at de erhvervsdrivende indlægger privat gæld i virksomhedsordningen, selvom dette

ikke var intentionen.

Når indskudskontoen bliver negativ, vil en erhvervsdrivende ikke længere nyde fordel af

kapitalafkast, men i stedet blive underlagt rentekorrektion. Rentekorrektionens opgave er, at

neutralisere rentefradragsfordelen, når den indlagte gæld er større, end virksomhedens aktiver. Der

kan i denne situation være tale om, at den erhvervsdrivende har lånt penge af virksomheden.

Den selvkontrollerende effekt og rentekorrektionen er blevet modificeret ved lov nr. 992 af 16.

september 2014 ved indførslen af en selvstændig, og højere, korrektionssats. Dette vil være et

centralt emne senere i fremstillingen.

2.1.9 Modregning af underskud

At drive virksomhed i personligt regi indebærer gunstige modregningsregler for underskud, i

modsætning til at drive virksomhed i kapitalselskabsform. Den skattemæssige fordel udspringer af
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transparensprincippet, da dette tillader, at et negativt resultat i virksomheden kan modregnes i den

skattepligtiges øvrige indkomster. Ved beskatning efter virksomhedsordningen foregår modregning

efter en modificeret rækkefølge, reguleret i VSL § 13. Modregning af underskud sker i 1) opsparet

overskud 2) positiv nettokapitalindkomst 3) personlig indkomst fra øvrige kilder.73

2.1.9.1 Modregning af underskud i opsparet overskud

Virksomhedsordningen giver den skattepligtige mulighed for at lave opsparing til en foreløbig

beskatning med virksomhedsskattesatsen. En positiv saldo på konto for opsparet overskud hindrer

dog en direkte modregning af underskud i øvrige indkomster, da underskud først skal modregnes i

opsparingen, jf. VSL § 13, stk. 1. Modregningen foretages altså inden for virksomhedsordningens

rammer.

I praksis medregnes opsparet overskud, med tillæg af den dertilhørende virksomhedskat, i

virksomhedsindkomsten, således at det samlede beløb modsvarer virksomhedens underskud.

Det medregnede beløb udligner underskuddet, og den betalte a conto skat trækkes fra i den

skattepligtiges slutskat. Ved modregning af underskud i opsparet overskud, skal det modregnede

beløb ikke anses som hævet. Er der i indkomståret hævet mere på konto for opsparet overskud end

årets underskud, beskattes dette som almindelig hævning af opsparing.

For modregning i opsparet overskud gælder, som ved hævning af opsparet overskud, et FIFO

princip, således at der modregnes i den ældste opsparing først.

2.1.9.2 Modregning i positiv nettokapitalindkomst

Såfremt et underskud ikke kan rummes i virksomhedens opsparing, skal den modregnes i den

skattepligtiges nettokapitalindkomst, jf. VSL § 13, stk. 2. Hvis den skattepligtige er gift, modregnes

underskud i ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst, men medtages kun i den

erhvervsdrivendes skatteopgørelse. I praksis vil en ægtefælles positive nettokapitalindkomst betyde

et større modregningsbeløb i den erhvervsdrivendes kapitalindkomst. En ægtefælles eventuelle

negative kapitalindkomst vil dog betyde et lavere modregningsbeløb hos den erhvervsdrivende.

Modregningsadgangen ved ægtefæller begrænses ikke af, at den erhvervsdrivendes egen

kapitalindkomst bliver negativ.

73 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.12
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2.1.9.3 Modregning i personlig indkomst

Såfremt at modregningsadgangen i opsparet overskud og kapitalindkomst er udtømt, modregnes

underskud i den skattepligtiges personlige indkomst, jf. VSL § 13, stk. 3. Det bemærkes, at

modregning i personlig indkomst med høj fradragsværdi sker efter modregningsadgangen i

kapitalindkomst er udtømt. Al resterende underskud modregnes fuldt ud i den personlige indkomst,

uanset om denne bliver negativ. Skattepligtige med negativ personlig indkomst skal modregne i en

eventuel samlevende ægtefælles personlige indkomst.

Uudnyttet underskud fremføres efter reglerne i PSL § 13. Fremførselsreglerne vil ikke blive

gennemgået nærmere i denne sammenhæng.

Når modregning foretages uden for virksomhedsordningen, i henholdsvis kapitalindkomst og

personlig indkomst, skal modregningen ligeledes foretages i den skattepligtige indkomst, jf. VSL §

13, stk. 4. Dette har betydning for skatteberegningen, da de forskellige skatter pålægges

indkomsttyperne, som reguleret i personskatteloven i.e. personlig indkomst, kapitalindkomst,

skattepligtig indkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst.

2.1.10 Udtræden af virksomhedsordningen

Som tidligere beskrevet er virksomhedsordningen en frivillig ordning, som den skattepligtige frit

kan til- og fravælge i sin selvangivelse. I den sammenhæng må det endvidere nævnes, at den

skattepligtige frit, fra år til år, kan vælge mellem de forskellige beskatningsformer, alt efter

optimalitet.

Såfremt at den skattepligtige ikke har opsparet i virksomhedsordningen, vil der ikke være nogen

konsekvenser ved at hoppe mellem ordningerne.

Når der er indestående på konto for opsparet overskud, vil det imidlertid udløse en beskatning.

Ved udtræden af virksomhedsordningen har den skattepligtige ikke længere adgang til at opspare,

og indestående på konto for opsparet overskud skal derfor hæves. Ophørsbeskatningen finder sted i

indkomståret, efter det sidste indkomstår, hvor ordningen var benyttet. Altså i det første indkomstår,

hvor ordningen fravælges.

Hele opsparingen med tillæg af den dertilhørende virksomhedsskat skal medregnes som personlig

indkomst, jf. VSL § 10, stk. 3.

Da hele opsparingen kommer til beskatning, skal det være en velovervejet beslutning, da en stor

opsparing til beskatning i samme indkomstår kan udløse et unødigt stort topskattegrundlag. Det bør



2 - Redegørelse af virksomhedsordningen
2.1 - Virksomhedsordningen før L200

48

derfor nøje vurderes om denne ophørsbeskatning er dyrere end den eventuelle besparelse, der kunne

opnås i en anden beskatningsform i.e. kapitalafkastsordningen eller beskatning efter

personskatteloven.

Ud over det frivillige fravalg af beskatning efter virksomhedsordningen kan ophør ske på en række

yderligere måder, heriblandt afståelse eller ophør med erhvervsvirksomhed,

virksomhedsomdannelse, ophør ved dødsfald, ophør af dansk skattepligt og succession. De øvrige

ophørsmetoder vil ikke blive yderligere behandlet i denne sammenhæng.
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2.2 Lovændringen ved lov nr. 992 af 16. september 2015
Den 11. juni 2014 blev lovforslaget om ændringen af virksomhedsskatteloven fremsat. Formålet

med lovforslaget var at sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende ikke længere skulle kunne udnytte

virksomhedsordningen utilsigtet, i strid med lovens oprindelige hensigt. I bemærkningerne til

lovforslaget74 fremgår det, hvordan udnyttelsen, efter skatteministerens opfattelse, er sket.

Som eksempel herpå kan nævnes, at aktiver i virksomhedsordningen kunne stilles til sikkerhed for

privat gæld, herunder en privat kassekredit. En sådan kassekredit kunne bruges til privatforbrug,

hvorfor det ikke længere var nødvendigt at foretage private hævninger i virksomheden. Dette

medførte, at der kunne foretages opsparing af overskuddet, og der blev etableret en udskudt skat,

som den skattepligtige risikerede aldrig at få til endelig beskatning.

Et andet eksempel var, at der inden indtræden i virksomhedsordningen blev etableret et lån. Ved

indtræden i virksomhedsordningen blev lånet placeret i virksomhedsordningen, og låneprovenuet

blev placeret i privatøkonomien. Dermed havde den selvstændige en privat formue og behøvede

ikke hæve af virksomhedens overskud. Dette medførte også, at der kunne foretages opsparing af

overskud og dermed udskydelse af den endelige beskatning.

Lovforslaget blev vedtaget d. 16. september 2014, og særligt tre områder i virksomhedsskatteloven

skal hindre den utilsigtede udnyttelse af ordningen. Det drejer sig om følgende tre områder;

beskatning af sikkerhedsstillelser for gæld uden for virksomhedsordningen, begrænsninger i

muligheden for opsparing af overskud og ændring af reglerne om rentekorrektion. De tre områder

vil blive uddybet i nedenstående afsnit.

2.2.1 Sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen

Ved lov nr. 992 af den 16. september 2014 blev der indført en række bestemmelser, som væsentligt

ændrede behandlingen af sikkerhedsstillelser for virksomheder beskattet efter

virksomhedsordningen. Heriblandt reguleres situationen, hvor aktiver i virksomhedsordningen

stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen.

Ved VSL § 10, stk. 6 bestemmes det, at ”stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for

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

74 De almindelige bemærkninger, pkt. 3.3, til lovforslag L200 (2013/14).
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eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige”. Til hovedreglen findes der en

række undtagelser, som gennemgås nedenfor.

Det skal bemærkes, at bestemmelsens ordlyd ikke specifikt nævner, at sikkerhedsstillelsen skal

være tilknyttet den erhvervsdrivendes private gæld. Den omhandler dermed alle sikkerhedsstillelser

i virksomhedens aktiver for gæld, der ikke indgår i ordningen, uanset om det er til privatforbrug

eller for tredjemand.

Den konsekvente værnsregel, som optrækker en tydeligere streg mellem privat- og

erhvervsøkonomi, er indført, da det ikke ønskedes, at den erhvervsdrivende skulle kunne opnå

privatøkonomiske fordele ved at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed.

Den gennemgående begrundelse i hele lovændringen er at erhvervsdrivende, ved hjælp af huller i

lovgivningen, kunne udskyde den endelige beskatning af virksomhedens overskud.

Udskydelsen af beskatningen blev gjort mulig, da den erhvervsdrivende kunne finansiere

privatforbrug for lavt beskattede midler, ved eksempelvis en privat kassekredit med sikkerhed i

virksomhedens aktiver.

Den nye behandling af sikkerhedsstillelse udgør en radikal ændring i forhold til den oprindelige lov

fra 1986. Det blev nemlig direkte i det oprindelige lovforslag nævnt, at sikkerhedsstillelse i

virksomhedens aktiver for privat gæld ikke ville udløse beskatning eller berøre indskudskontoen.75

Ifølge lovforslaget L200 har det siden 1986, og indtil lovændringen i 2014, systematisk været

muligt at udskyde den endelige beskatning, som beskattes op til marginalskatten til fordel for den

foreløbige virksomhedsskat.

Værdien af en sikkerhedsstillelse skal, jf. VSL § 10, stk. 6 overføres til den skattepligtige. Selve den

praktiske beskatning af sikkerhedsstillelser undersøges nærmere i analysen, da der foreligger tvivl

om denne metode.

Opgørelsen af det overførte beløb begrænses af en maksimeringsregel. Størrelsen fastsættes til det

laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. Sikkerhedsstillelsens

størrelse opgøres til handelsværdien af de omfattede aktiver på det tidspunkt, hvor der stilles

sikkerhed.

75 Bemærkninger til enkelte bestemmelser, Til § 3, til lovforslag L107 (1985/86).
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Eksempel Gældens kurværdi Handelsværdi af aktiv til sikkerhed
1 500.000 250.000
2 500.000 750.000

Tabel 7 - Fastsættelse af sikkerhedsstillelsens værdi til beskatning – Egen tilvirkning

I Tabel 7 anvises to eksempler. I eksempel 1 bemærkes det, at værdien af aktivet til sikkerhed er

mindre end gældens kursværdi. I eksempel 1 vil det fremhævede beløb på 250.000 kr. blive anset

som overført til den skattepligtige. I eksempel 2 er gælden mindre en aktivets værdi, og der vil her

kun overføres et beløb svarende til gældens størrelse.

Da sikkerhedsstillelsens størrelse opgøres statisk på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed, vil en

senere værdistigning i aktivet ikke udløse yderligere beskatning.76 Denne regel undtages dog, når

der er stillet flydende pant f.eks. virksomhedspant. I situationen, hvor der tilføres aktiver til en

virksomhed, hvori der er stillet virksomhedspant, vil der udløses en yderligere beskatning, da

sikkerhedsstillelsen reelt er blevet tilført større værdi. Der vil dog kun ske faktisk beskatning, hvis

gældens kursværdi var højere end pantet på det oprindelige pantsætningstidspunkt i

overensstemmelse med maksimeringsreglen. Det overførte beløb vil dog fortsat være maksimeret til

gældens størrelse.

Modsætningsvis bliver skatteyder ikke kompenseret, såfremt værdien af aktiverne falder, da beløbet

anses som overført på det tidspunkt, sikkerheden stilles.

Sikkerhedsstillelse, i form af virksomhedspant, kan i tilfælde af andre kreditorers pantsikrede

fortrinsret nedsætte værdien af selve sikkerhedsstillelsen. Prioritetsstillingen for virksomhedspantet

kan derfor betyde, at sikkerhedsstillelsen ikke har nogen reel værdi, såfremt kreditor ikke ville

kunne opnå dækning for sit krav.77

Hvis der stilles sikkerhed for gæld med trækningsret, såsom en kassekredit, vil beskatning først

finde sted, når trækningsretten udnyttes. Med andre ord vil en uudnyttet kassekredit ikke blive

beskattet, selvom der er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver. Dette skyldes, at en kassekredit er

karakteriseret ved, at der både kan hæves og trækkes på kontoen inden for en given periode, hvilket

medfører at gældens værdi vil være svingene.

76 Bemærkninger, Til nr. 2, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
77 Den juridiske vejledning, 2015.2, C.C.5.2.10
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Beløbet, der skal til beskatning, måles ud fra det største samlede træk på kreditten i løbet af

indkomståret.78 Det afgørende er årets største udvisende saldo, selvom skatteyder måtte have

nedbragt kreditten på et senere tidspunkt.

Hvis en sikkerhedsstillelse for en kassekredit løber over mere end ét indkomstår, kan der ske

beskatning i senere år. For at der sker beskatning efter det første indkomstår med

sikkerhedsstillelse, skal trækket på kreditten overskride det størst udviste træk i første indkomstår. I

dette tilfælde vil beløbet, der anses som overført, svare til det største udvisende træk i det

pågældende år, med fradrag af det beløb, der kom til beskatning i første indkomstår.

År 1 År 2 År 3
Værdi af aktiver til sikkerhed for gæld 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Største træk på kassekreditten i indkomståret 550.000 300.000 750.000
Beløb som anses overført til den skattepligtige 550.000 0 200.000
Tabel 8 - Fastsættelse af sikkerhedsstillelsens værdi til beskatning ved kassekredit – Egen tilvirkning

I Tabel 8 ses et eksempel, hvor der i virksomhedens aktiver er stillet sikkerhed for en privat

kassekredit.

Det er forudsat, at værdien af aktiver stillet til sikkerhed er større end gælden, hvilket betyder, at det

overførte beløb er maksimeret til gældens størrelse. I år 1 beskattes et beløb på 550.000 kr. svarende

til største træk på kassekreditten. I år 2 er årets største træk 300.000 kr., hvilket er mindre end år 1

og udløser på den baggrund ingen beskatning. I år 3 er der igen trukket på kreditten, hvilket udløser

en beskatning på 200.000 kr., som er forskellen mellem det nye største træk og det tidligere største

træk i år 1, der kom til beskatning. Det overførte beløb er efter ovenstående regler fortsat

maksimeret til gældens størrelse.

I tilfælde, hvor den skattepligtige har flere gældsposter, herunder kassekreditter, skal hver enkelt

gældspost medregnes. Dette betyder, at der ved to kassekreditter vil blive beskattet et beløb

svarende til den største udvisende negative saldo, på hver kassekredit, i løbet af indkomståret.79

78 Svar på spørgsmål 38, i betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
79 SAU 2014-15, nr. 363, Skatteministerens svar på spørgsmål 363 af 13. januar 2015
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For at der foreligger en sikkerhedsstillelse i juridisk forstand, vil der som udgangspunkt skulle være

foretaget en sikringsakt, eksempelvis tinglysning.80 Det vil altså være udgangspunktet, at der skal

foreligge en juridisk bindende sikkerhedsstillelse, før der sker beskatning efter VSL § 10, stk. 6.

Udover almindeligt foretagne sikkerhedsstillelser kan andre arrangementer dog blive omfattet af

regelsættet. Specifikt bør det nævnes, at et pengeinstituts generelle modregningsadgang, efter en

konkret vurdering, kan udgøre en sikkerhedsstillelse i lovens forstand.81 Det fastlægges, at den

generelle modregningsadgang, som udgangspunkt, ikke i sig selv udgør en sikkerhedsstillelse.82

Visse arrangementer kan dog ved en konkret vurdering beskattes, hvis der foreligger en klar

sammenhæng mellem muligheden for en privat kredit og indestående på virksomhedens driftskonto

eller lignende.

2.2.1.1 Sikkerhedsstillelse foretaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition

Som undtagelse til hovedreglen kan sikkerhedsstillelser undtages beskatning, såfremt de er

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

beskriver ikke yderligere kravene til en sådan sikkerhedsstillelse, og der må da søges

fortolkningsbidrag i forarbejderne.

For at en sikkerhedsstillelse kan anerkendes som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal

den tjene et forretningsmæssigt formål for virksomheden. Hvis sikkerheden er stillet for

tredjemands gæld, skal det være den løbende samhandel mellem de to, der retfærdiggører behovet

for sikkerheden.83

Skatteministeren opstiller i et svar en to-trins test, som skal opfyldes, for at en sikkerhedsstillelse

kan anerkendes, som en forretningsmæssig disposition.84 1) ”Behovet for sikkerhedsstillelse

udspringer af en anden forretningsmæssig disposition … og kan herved siges at være af sekundær

betydning og må derfor ikke være det bærende element i transaktionen” og 2) at sikkerhedsstillelsen

”skal være foretaget på armslængde vilkår, og at modydelsen for sikkerhedsstillelsen skal afspejle

80 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.10
81 Svar på spørgsmål 32, i betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
82 Svar på spørgsmål 33, i betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
83 Bemærkninger, Til nr. 2, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
84 Svar på spørgsmål 34, i betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
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den risiko”. Som det fremgår af det fremsatte spørgsmål, må det fortsat antages at efterlade en vis

uklar retstilling for de erhvervsdrivende, der stiller sikkerhed for gæld i sådanne sammenhænge.

I betænkningen nævnes det, at sikkerhed for en leverandørs gæld kan begrundes, såfremt

leverandørens manglende likviditet forhindrer ordrens udførelse.85 Dog understreges det, at det altid

afhænger af en konkret vurdering og dermed at samtlige forhold omkring sikkerhedsstillelsen og

parternes forhold altid skal tages i betragtning i sammenhængen.

2.2.1.2 Sikkerhedsstillelse foretaget for gæld i blandet benyttede ejendomme

En yderligere undtagelse til hovedreglen omhandler sikkerhedsstillelse for gæld i blandet benyttede

ejendomme. Det erindres, at den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet ejendom kan medtages

i virksomhedsordningen, som beskrevet ovenfor i afsnit 2.1.1.2.2. Reglen blev indsat, så den

erhvervsdrivende fortsat kan indlægge blandet benyttede ejendomme i virksomhedsordningen uden

konsekvent at blive beskattet af eventuelle pantsætninger i den private del af ejendommen.

VSL § 10, stk. 8 undtager beskatning efter bestemmelsens stk. 6, såfremt det omhandler ”gæld med

pant i ejendomme omfattet VSL § 1, stk. 3, 2. og 3. pkt., i det omfang gælden ikke overstiger

ejendomsværdien ... eller den kontante anskaffelsessum … for den del af ejendommen, der tjener til

bolig for den skattepligtige.”

Det er i overensstemmelse med stk. 8 muligt at hele ejendommen, både den private- og

erhvervsmæssige del, stilles til sikkerhed for gælden i ejendommen. Baggrunden for at hele

ejendommen gerne må være stillet til sikkerhed, for den del af lånet der ligger i privatøkonomien,

begrundes sandsynligvis i, at der ved indledende finansiering af en ejendom typisk vil være én

panteret tilknyttet hele ejendommen. Med andre ord vil der ikke være særegne pantsætninger af

forskellige dele af en blandet benyttet ejendom, eksempelvis ved landbrugsejendomme.

Denne type af sikkerhedsstillelse er dog maksimeret til værdien af den del af ejendommen, der

tjener til bolig for den skattepligtige. Værdien opgøres enten til ejendomsværdien med tillæg af

udgifter til forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af ejendomsværdien, eller til den

kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for den skattepligtige. Der

85 Bemærkninger, Til nr. 2, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14)
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skal her særskilt gøres opmærksom på, at der ved den offentlige ejendomsværdi henvises til den

private del, som opgjort efter ejerboligfordelingen.

Maksimeringsreglen betyder i praksis, at gælden, for hvilken der er stillet sikkerhed, ikke må

overstige værdien af privatboligen.86 Såfremt gælden overstiger værdien af privatboligen, beskattes

den overskydende del, da denne anses som overført til den skattepligtige.

Eksempel Privat gæld
Kontant

anskaffelsessum
af den privat del

Ejendomsværdi
af den privat del

Beløb overført
til den

skattepligtige
1 1.000.000 1.000.000 800.000 0

2 1.500.000 1.000.000 800.000 500.000

3 1.500.000 1.000.000 1.250.000 250.000
Tabel 9 - Fastsættelse af sikkerhedsstillelsens værdi ved blandet benyttede ejendomme – Egen

tilvirkning

I Tabel 9 ses tre eksempler omkring sikkerhedsstillelse i blandet benyttede ejendomme. I eksempel

1 kan den private gæld, for hvilken der er stillet sikkerhed i den blandet benyttede ejendom,

rummes i værdien af den private del af ejendommen. Det ses i eksempel 1, at den kontante

anskaffelsessum udgør maksimeringen for privat gæld, idet den er højere end den offentlige

vurdering. I eksempel 1 vil sikkerhedsstillelsen ikke have nogen skattemæssige konsekvenser.

I både eksempel 2 og 3 er værdien af den private gæld større end den maksimerede værdiansættelse

af privatboligen. Forskellen mellem den højeste vurdering af privatboligen og værdien af den

private gæld anses som overført til den erhvervsdrivendes privatøkonomi og beskattes derefter som

personlig indkomst.

Vurderingen af om gælden overstiger den private del af ejendommens værdi fastsættes på det

tidspunkt, hvor der gives pant i ejendommen, jf. VSL § 10, stk. 8, sidste pkt.

Da vurderingen foretages statisk på pantsætningstidspunktet, vil en senere ændring i den offentlige

vurdering ikke udløse skattemæssige konsekvenser.87

86 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.10
87 Bemærkninger, Til nr. 2, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14)
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2.2.1.3 Afløsning af sikkerhedsstillelser, der eksisterede før den 11. juni 2014

I lovændringen blev der taget højde for, at erhvervsdrivende med eksisterende sikkerhedsstillelser,

på lovforslagstidspunktet, ville blive underlagt et ikke uvæsentligt økonomisk pres med de nye

regler. På denne baggrund blev der indført en overgangsregel i VSL § 10, stk. 9 for

sikkerhedsstillelser, der etableres som afløsning for tidligere sikkerhedsstillelser. Overgangsreglen

gælder for afløsende sikkerhedsstillelser i perioden 11. juni 2014 til og med 31. december 2017.

I denne periode kan den erhvervsdrivende, uden skattemæssige konsekvenser, etablere nye

sikkerhedsstillelser, som afløser sikkerhedsstillelser, der eksisterede før den 11. juni 2014. Det er

her et krav, at den nye sikkerhedsstillelse ikke beløbsmæssigt overskrider den gamle.

Værdien af sikkerhedsstillelsen bliver opgjort pr. 10. juni 2014 til det laveste beløb af enten

gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. VSL § 10, stk. 9, sidste pkt. Når den

laveste værdi vælges, sikres det, at en eventuel friværdi88 i sikkerhedsstillelsen ikke benyttes til at

optage yderligere gæld.89

Det fremgår da også af betænkningens bemærkninger, at overgangsreglen indførtes for at opnå en

smidigere overgang for de erhvervsdrivende, samt at disse ikke skulle fratages muligheden for

eksempelvis at skifte pengeinstitut.

2.2.2 Indskrænkninger i muligheden for opsparing af overskud

I virksomhedsskatteloven er der, efter vedtagelsen af ændringsloven L200,90 indført visse regler, der

begrænser muligheden for at foretage opsparing af overskud med den foreløbige virksomhedskat.

Reglerne fremgår af virksomhedsskattelovens § 11, stk. 4 og har følgende ordlyd ”er betingelserne

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

Dette betyder, at fra og med d. 11. juni 2014 er opsparingsmuligheden i virksomhedsordningen

blevet underlagt visse begrænsninger. Herefter kan der som udgangspunkt kun ske opsparing af

overskud, hvis indskudskontoen er nul eller positiv ved indkomståret begyndelse og slutning. Der

kan dog som undtagelse fortsat ske opsparing af overskud, på trods af en negativ indskudskonto,

hvis betingelserne om bagatelgrænsen i ændringslovens § 3, stk. 6 er opfyldt.

88 Når sikkerhedsstillelsens værdi overstiger gældens kursværdi og efterlader en resterende værdi der kunne benyttes til

sikkerhedsstillelse
89 Bemærkninger, Til nr. 2, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
90 Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven, lov nr. 992 af 16/09/2014
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En anden begrænsning fremgår af ændringsloven § 3, stk. 5 og bestemmer, at der ikke kan ske

opsparing af overskud, erhvervet efter 1. januar 2018, såfremt aktiver i virksomhedsordningen er

stillet til sikkerhed for privat gæld d. 1. januar 2018. Derudover fremgår det, at der i den

mellemliggende periode, fra d. 11. juni 2014 frem til d. 31. december 2017, godt kan ske opsparing

af overskud, selvom der eksisterede sikkerhedsstillelser for privat gæld d. 10. juni 2014. Dette

kræver dog, at disse sikkerhedsstillelser er fuldt ud afviklet d. 31. december 2017.91

I tilfælde af at der fortsat skulle være aktiver i virksomhedsordningen, der er stillet til sikkerhed for

privat gæld d. 1. januar 2018, kan den erhvervsdrivende ikke opspare i ordningen. Dog genvindes

opsparingsmuligheden, når sikkerhedsstillelsen er afviklet eller endeligt beskattet efter VSL § 10,

stk. 6.

Sikkerhedsstillelser, der etableres fra 1. januar 2018, omfattes af bestemmelsen i VSL § 10, stk. 6

og anses dermed for overført til den skattepligtige. Dog med undtagelse af sikkerhedsstillelser

omfattet af VSL § 10, stk. 7 og 8. Den fremadrettede mulighed for at spare op i virksomheden

påvirkes ikke i denne situation, da den erhvervsdrivende vil blive beskattet af sikkerhedsstillelsen i

henhold til VSL § 10, stk. 6.92

2.2.2.1 Bagatelgrænsen

Som beskrevet ovenfor, kan der som udgangspunkt ikke foretages opsparing af overskud fra d. 11.

juni 2014, hvis indskudskontoen er negativ. Der kan dog fortsat som undtagelse foretages opsparing

hvis betingelserne i ændringslovens § 3, stk. 6 om bagatelgrænsen er opfyldt. For at opfylde

bagatelgrænsen må den numeriske værdi af den negative saldo på indskudskontoen, såvel primo

som ultimo i indkomståret, begge med tillæg af en eventuel sikkerhedsstillelse d. 10. juni. 2014 ikke

overstige 500.000 kr.

Bagatelgrænsen fremgår som nævnt af ændringsloven § 3, stk. 6, hvor 1. pkt. har følgende ordlyd:

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

saldo på indskudskontoen såvel primo som ultimo indkomståret begge med tillæg af en eventuel

sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014 ikke overstiger 500.000 kr.”

91 Bemærkninger, Til nr. 6, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
92 Bemærkninger, Til nr. 6, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).



2 - Redegørelse af virksomhedsordningen
2.2 - Lovændringen ved lov nr. 992 af 16. september 2015

58

Der har hersket tvivl om, hvordan ovenstående regler skal fortolkes, og den juridiske vejledning har

derfor anført følgende93: Ordene "... såvel primo som ultimo.." skal forstås som "...enten primo eller

ultimo...". Ved primo forstås i øvrigt primo 2014 dvs. den 1. januar 2014 og ikke d. 11. juni 2014.

Dernæst står der i ændringsloven § 3, stk. 6, 2. pkt., at bagatelgrænsen ikke finder anvendelse fra og

med det indkomstår, hvor indskudskontoen bliver negativ eller en negativ saldo forøges. Det

betyder, at selvom bagatelgrænsen er opfyldt, kan der ikke længere foretages opsparing af

overskud, hvis der i et senere indkomstår sker en ændring af indskudskontoen, så den enten går fra

at være nul eller positiv til negativ eller fra negativ til yderligere negativ.

Yderligere fremgår det af ændringsloven § 3, stk. 6, 4. pkt., at målingen, af hvorvidt den

skattepligtige er over eller under bagatelgrænsen, alene skal foretages én gang, og det var pr. 10.

juni 2014. Endvidere har skatteministeren svaret på spørgsmål 256 af 5. december 2014, at

opgørelsen af bagatelgrænsen efter § 3, stk. 6 alene skal ske for indkomståret 2014, henholdsvis

indkomståret 2015, hvis indkomståret 2015 er påbegyndt den 11. juni 2014.94 Selvom

bagatelgrænsen kun opgøres én gang, pr. 10 juni. 2014, har den stadig virkning for efterfølgende

indkomstår.

Sidst fremgår det af skatteministerens svar på spørgsmål 257 af 18. december 2014, at

bagatelgrænsen ikke er udtryk for en generel bundgrænse, men en overgangsregel, og at

bagatelgrænsen alene finder anvendelse for skattepligtige, der anvender virksomhedsordningen i

2014, henholdsvis indkomståret 2015, hvis indkomståret 2015 er påbegyndt den 11. juni 2014.95

Ud fra ovenstående kan det konkluderes:

x At bagatelgrænsen kun finder anvendelse, såfremt den numeriske værdi af en negativ

indskudskonto, med tillæg af sikkerhedsstillelser uden for virksomhedsordningen, ikke

overstiger et beløb på 500.000 kr.

x At bagatelgrænsen ikke finder anvendelse fra det indkomstår, hvor en indskudskonto bliver

negativ eller negativt forøget

93 Den juridiske vejledning, 2015-2, C.C.5.2.10
94 SAU 2014-15, nr. 256, Skatteministerens svar på spørgsmål 256 af 18. december 2014
95 SAU 2014-15, nr. 257, Skatteministerens svar på spørgsmål 257 af 18. december 2014
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x At bagatelgrænsen kun er overgangsregel for erhvervsdrivende, der anvender

virksomhedsordningen i 2014, henholdsvis indkomståret 2015, hvis indkomståret 2015 er

påbegyndt den 11. juni 2014. Bagatelgrænsen finder således ikke anvendelse, hvis den

skattepligtige indtræder i ordningen i 2015.

x At indskudskontoen måles 1. januar og 31. december 2014, og såfremt den er negativ på en

af de datoer, skal den skattepligtige være omfattet af bagatelgrænsen, før der kan foretages

opsparing.

x At målingen af, om den skattepligtige er over eller under bagatelgrænsen, alene skal

foretages én gang og pr. 10. juni 2014, henholdsvis indkomståret 2015, hvis indkomståret

2015 er påbegyndt den 11. juni 2014.

x At bagatelgrænsen gælder tidsubegrænset, såfremt den skattepligtige opfylder betingelser

for at være omfattet af reglen.

Hvis ikke der kan ske opsparing af overskud fra og med d. 11. juni 2014, skal der ske en opdeling af

indkomstårets overskud i perioden til og med 10. juni 2014 og perioden fra 11. juni 2014, hvis der

ønskes opsparing af overskud erhvervet før 11. juni 2014.

2.2.2.2 Opgørelse af sikkerhedsstillelser pr. 10 juni 2014
Som nævnt ovenfor indgår værdien af sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 i opgørelsen af

bagatelgrænsen, dog med undtagelse af sikkerhedsstillelser, der er foretaget som led i en sædvanlig

forretningsmæssigt disposition, og hvor der er givet pant i blandet benyttede ejendomme, jf.

virksomhedsskatteloven § 10, stk. 7 og stk. 8. Undtagelserne er nærmere beskrevet i afsnit 2.2.1.

Opgørelsesmetoden fremgår af ændringslovens § 3, stk. 6, 3. pkt. ”Ved opgørelsen af

bagatelgrænsen efter 1. pkt. finder virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 og 8, som indsat ved denne

lovs § 1, nr. 2, tilsvarende anvendelse. Sikkerhedsstillelse, jf. 1. pkt., opgøres som det laveste beløb

af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse pr. 10. juni 2014.”

Opgørelsen af de sikkerhedsstillelser, der eksisterede pr. 10. juni 2014 skal dermed opdeles i

sikkerhedsstillelser, der er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i VSL § 10, stk. 7 og 8 og øvrige

sikkerhedsstillelser, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Kun de sidstnævnte skal
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indgå i opgørelsen af bagatelgrænsen og skal indgå med værdien af det laveste beløb af, enten

gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse.

2.2.2.3 Eksempler på bagatelgrænsen

Skatteministeren har i besvarelsen af spørgsmål 251, 253 og 254 af 5. december 2014 taget stilling

til, hvordan bagatelgrænsen skal fortolkes.96

Kan der sker opsparing efter d. 11. juni 2014
Spørgsmål 251 Spørgsmål 253 Spørgsmål 254

Indskudskonto primo 2014 (a) -50.000,00 kr. 50.000,00 kr. -50.000,00 kr.
Indskudskonto ultimo 2014 (b) -50.000,00 kr. 50.000,00 kr. 50.000,00 kr.
Sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 (c) 600.000,00 kr. 600.000,00 kr. 600.000,00 kr.
Numerisk værdi af a+c 650.000,00 kr. 650.000,00 kr. 650.000,00 kr.
Numerisk værdi af b+c 650.000,00 kr. 650.000,00 kr. 650.000,00 kr.
Opsparing mulig efter d. 11. juni 2014 Nej Ja Nej
Tabel 10: Mulighed for fortsat opsparing - Egen tilvirkning

Spørgsmål 251: Der kan ikke foretages opsparing af overskud for indkomståret 2014, da

indskudskontoen er negativ primo 2014. Bagatelgrænsen finder ikke anvendelse, fordi

sikkerhedsstillelsen i sig selv overstiger 500.000 kr.

Spørgsmål 253: Der kan foretages opsparing af overskud for indkomståret 2014. Det forudsættes

dog, at sikkerhedsstillelsen på 600.000 kr. er afviklet fuldt ud inden 1. januar 2018. Er denne

betingelse ikke opfyldt, bliver et beløb svarende til det opsparede virksomhedsoverskud overført til

privatøkonomien. Bagatelgrænsen finder ikke anvendelse, da indskudskontoen er positiv.

Spørgsmål 254: Der kan ikke foretages opsparing af overskud for indkomståret 2014, da

indskudskontoen negativ primo 2014. Bagatelgrænsen finder ikke anvendelse, da

sikkerhedsstillelsen i sig selv overstiger 500.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående svar fra skatteministeren, kan der som udgangspunkt ikke

foretages opsparing af overskud, i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017, så længe

indskudskontoen er negativ, primo eller ultimo 2014. Der vil som undtagelse kun kunne foretages

96 SAU 2014-15, nr. 251, 253 og 254, Skatteministerens svar på spørgsmål 251, 253 og 254 af 18. december 2014
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opsparing af overskud ved negativ indskudskonto, såfremt betingelserne for at anvende

bagatelgrænsen er opfyldt.

2.2.2.4 Fortsat opsparingsmulighed ved afvikling af eksisterende sikkerhedsstillelser pr. 10. juni

2014

Det fremgår af ændringslovens97 § 3 stk. 5, at erhvervsdrivende kan opspare overskud fra og med

11. juni 2014 til og med 31. december 2017, selvom de har stillet aktiver til sikkerhed for gæld, der

ikke indgår i ordningen pr. 10. juni 2014. Dette er dog på betingelse af, at der sker fuld afvikling af

sikkerhedsstillelserne inden 1. januar 2018.

”Hvis et eller flere af aktiverne, jf. 1. pkt., var stillet til sikkerhed den 10. juni 2014, overføres et

beløb svarende til eventuelt virksomhedsoverskud i perioden fra og med den 11. juni 2014 til og

med den 31. december 2017, der er beskattet foreløbigt efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2,

til den skattepligtige med virkning fra den 1. januar 2018. Virksomhedsskattelovens § 10, stk. 7 og

8, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse.”

I tilfælde af at sikkerhedsstillelserne stadig eksisterer d. 1. januar 2018, overføres et beløb fra

virksomhedsordningen til den skattepligtiges privat økonomi 1. januar 2018. Beløbet, der overføres,

skal beløbsmæssigt svare til den del af det skattepligtige overskud, i perioden fra 11. juni 2014 til

og med 31. december 2017, der er blevet beskattet foreløbigt efter § 10, stk. 2. Overførslen til den

skattepligtige skal behandles som en almindelig hævning af opsparet overskud i

virksomhedsordningen i henhold til VSL § 5, stk. 1, nr. 4.98 De forstsat eksisterende

sikkerhedsstillelser bliver ikke beskattet d. 1. januar 2018, men skal afvikles fuldt ud, før der igen

kan foretages opsparing, jf. ændringsloven § 3, stk. 5

2.2.3 Rentekorrektion

Som tidligere beskrevet i afsnit 2.1.7, skal der beregnes rentekorrektion i to situationer. Enten efter

VSL § 11, stk. 1, hvor der beregnes rentekorrektion, hvis indskudskontoen primo eller ultimo er

negativ, eller efter VSL § 11, stk. 2, hvor der beregnes rentekorrektion, hvis den skattepligtige i

samme indkomstår både foretager hævning og indskud på indskudskontoen.

97 Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven, lov nr. 992 af 16. september 2014
98 Bemærkninger, Til nr. 6, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
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Konsekvenserne af rentekorrektionen er, at det samlede rentekorrektionsbeløb medregnes i den

personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten for det pågældende indkomstår.

Efter de tidligere regler blev rentekorrektionen beregnet på baggrund af kapitalafkastsatsen i VSL §

9.

2.2.3.1 Ny selvstændig rentekorrektionssats

For at sikre effektiviteten af reglerne om rentekorrektion er der i virksomhedsskattelovens § 9a

indsat en ny bestemmelse.99 Den nye bestemmelse hjemler en ny rentesats, kaldet

rentekorrektionssatsen, som forhøjer rentesatsen til beregning af rentekorrektion efter VSL § 11,

stk. 1 og 2.

Dette betyder, at den hidtidige kapitalafkastsats i VSL § 9 fremover kun skal anvendes til beregning

af kapitalafkastsats.

Rentekorrektionssatsen beregnes, ligesom kapitalafkastssatsen, på grundlag af et simpelt

gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikke-finansielle

selskaber i de første seks måneder af det til indkomstårets svarende kalenderår. Det simple

gennemsnit opgøres med én decimal.

Ved opgørelsen af kapitalafkastsatsen sker der en nedsættelse med to procentpoint og derefter en

nedrunding til nærmeste hele procentsats, jf. VSL § 9. Dette er ikke tilfældet i opgørelsen af

rentekorrektionssatsen, hvor der modsætningsvis ikke sker en nedsættelse, og den opgjorte sats

oprundes derimod til nærmeste hele procentsats, jf. VSL § 9a. Endvidere kan rentekorrektionssatsen

ikke være mindre end nul.

Rentekorrektionen beregnes, jf. VSL § 11 med rentekorrektionssatsen ganget med den talmæssigt

største negative saldo på indskudskontoen ved indtræden i ordningen eller for efterfølgende

indkomstår, primo eller ultimo. Beløbet kan dog højst udgøre rentekorrektionssatsen ganget med

det talmæssigt største negative afkastgrundlag, ved indtræden i ordningen eller for efterfølgende

99 De almindelige bemærkninger, pkt. 4.3, til lovforslag L200 (2013714).
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indkomstår, primo eller ultimo. Endvidere kan beløbet højst udgøre virksomhedens

nettofinansieringsudgifter.

Den nye rentekorrektionssats offentligøres hvert år i august og har virkning fra og med

indkomståret 2015. For erhvervsdrivende, som d. 11. juni allerede var påbegyndt regnskabsårets

2015, har rentekorrektionssatsen først virkning fra indkomståret 2016.100

2.2.3.2 Beregning af rentekorrektion

I nedenstående beregning af rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 1, er konsekvenserne af en

rentekorrektion illustreret. Eksemplet er for regnskabsåret 2015, hvor rentekorrektionssatsen er 4 %

og kapitalafkastsatsen er 1 %.101

Indkomståret 2015,
rentekorrektionssats, jf. § 9a

Eksempel ved brug af
kapitalafkastsatsen, jf. § 9

Indskudskonto primo 2015 -2.000.000,00 kr. -2.000.000,00 kr.
Indskudskonto ultimo 2015 -2.500.000,00 kr. -2.500.000,00 kr.
Kapitalafkastgrundlag primo 2015 -3.700.000,00 kr. -3.700.000,00 kr.
Kapitalafkastgrundlag ultimo 2015 -4.000.000,00 kr. -4.000.000,00 kr.
Beregningsgrundlag -2.500.000,00 kr. -2.500.000,00 kr.
Virksomhedens nettorenteudgifter 300.000,00 kr. 300.000,00 kr.
Rentekorrektion, jf. § 11, stk. 1 100.000,00 kr. 25.000,00 kr.
Tabel 11: Rentekorrektion med rentekorrektionssatsen og kapitalafkastssatsen – Egen tilvirkning

Ud fra Tabel 11 ses det, at rentekorrektionen efter den nye rentekorrektionssats ender på 100.000

kr., og hvorimod korrektion med kapitalafkastsatsen var endt på 25.000 kr.

Den erhvervsdrivende bliver altså væsentligt hårdere ramt efter den nye rentekorrektionssats. På

baggrund af det, må det antages, at en nedbringelse af en negativ indskudskonto vil være i den

erhvervsdrivendes interesse, da muligheden for at foretage opsparing af overskud bevares, og at der

ikke sker beregning af rentekorrektion.

100 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til § 2, til lovforslag L200 (2013/14).
101 http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven
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2.2.4 Redegørelse for skatteberegninger
Følgende afsnit danner det metodiske grundlag for efterfølgende skatteberegninger. Samtlige

beregninger i denne fremstilling vil bruge kommuneskatten på 23,8 % for en skattepligtig med

bopæl i Københavns kommune. Skatteberegningerne vil i denne sammenhæng være beregnet ud fra

gældende satser for 2015. I flerårige skatteberegninger vil der også for efterfølgende år være

benyttet 2015 satser.

I Tabel 12 ses opgørelsen af de relevante indkomsttyper til brug for beregning af den endelige

indkomstskat. Opgørelsen af de forskellige indkomsttyper er nødvendig, da det danske skattesystem

er sammensat af flere forskellige skatter med forskellige fradragsmuligheder, som beregnes på

forskelligt grundlag.

Opgørelse af indkomsttyper
Personlig indkomst fra virksomhed 788.650
Heraf AM-bidrag 8 % af 788.650 -63.092
Personlig indkomst efter AM-bidrag 725.558

Kapitalafkast i virksomhedsordningen 20.000
Private renteindtægter 25.000
Kapitalindkomst 45.000

Ligningsmæssige fradrag102 8,05 % af 788.650 -26.800

Skattepligtig indkomst 743.758
Tabel 12: Opgørelse af skattepligtige indkomsttyper – Egen tilvirkning

Det er forudsat i eksemplet, at den skattepligtige ikke har andre ligningsmæssige fradrag end

beskæftigelsesfradrag.

102 Beskæftigelsesfradraget er maksimeret til 26.800 kr. i 2015
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I Tabel 13 beregnes de almindelige skatter, undtagen topskat.

Beregning af AM-bidrag, bundskat, sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat
AM-bidrag, jf. AMBL § 1 8 % af 788.650 63.092

Bundskat,103 jf. PSL § 6 8,08 % af (725.558+45.000) 62.261

Sundhedsbidrag, jf. PSL § 8 4 % af 743.758 29.750

Kommuneskat, jf. KMSL § 1 23,8 % af 743.758 177.014

Kirkeskat, jf. lov om folkekirkens økonomi § 18 0,8 % af 743.758 5.950
Tabel 13: Beregning af AM-bidrag, bundskat, sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat – Egen tilvirkning

Arbejdsmarkedsbidraget er beregnet på grundlag af den personlige indkomst. Denne skat er

karakteriseret ved at være en bruttoskat, hvilken der dermed ikke ydes fradrag i.

Arbejdsmarkedsbidraget på 8 % beregnes på grundlag af bruttoindkomsten. Bundskatten beregnes

af den personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag, samt af positiv nettokapitalindkomst.

Omvendt beregnes der ikke nedslag i bundskatten af negativ nettokapitalindkomst. Sundhedsbidrag,

kommune- og kirkeskat beregnes af den skattepligtige indkomst. I den skattepligtige indkomst

nydes de ligningsmæssige fradrag og eventuelt fremført underskud i den skattepligtige indkomst fra

tidligere indkomstår.

I Danmark er fysiske personer underlagt et progressivt skattesystem, hvor øverste skatteklasse

beskattes med topskat. For at udregne topskatten skal der først beregnes et topskattegrundlag.

Topskattegrundlaget udgøres af personlig indkomst efter AM-bidrag tillagt positiv

nettokapitalindkomst over sidstnævntes bundfradrag. Til dette samlede grundlag finder

bundgrænsen anvendelse, som i 2015 er 459.200 kr.

103 Bundskat beregnes af personlig indkomst efter AM-bidrag og positiv nettokapitalindkomst
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I Tabel 14 er opstillet beregningen for topskat af ovenstående indkomstopgørelse.

Topskat, jf. PSL § 7
Personlig indkomst efter AM-bidrag 725.558
Positiv nettokapitalindkomst over bundfradrag 45.000 - 41.400 3.600
Bundfradrag i topskattegrundlag -459.200
Grundlag for beregning af topskat 269.958

Topskat af personlig indkomst
Personlig indkomst 725.558
Bundfradrag i topskattegrundlag -459.200
Grundlag for beregning af topskat af personlig indkomst 266.358

Topskat af personlig indkomst 15 % af 266.358 39.954

Topskat af samlet grundlag 15 % af 269.958 40.494
Topskat af personlig indkomst -39.954
Topskat af kapitalindkomst 540
Tabel 14: Beregning af topskat – Egen tilvirkning

I tabellen udregnes der både et grundlag for beregning af topskat på den personlige indkomst og

topskat af den samlede indkomst. Denne metode benyttes for at udregne den topskat, der pålægges

henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst. Systematikken er at udregne topskat på det

samlede grundlag og topskatten på den personlige indkomst hver for sig. Ved at fratrække de to tal

fås derefter topskat af kapitalindkomst.

Denne metode er nødvendig for at få det rigtige resultat på alle indkomstsammensætninger.

Eksempelvis kan nævnes situationen, hvor den personlige indkomst efter AM-bidrag er under

bundgrænsen, men hvor der med tillæg af kapitalindkomst dannes et topskattegrundlag.

Argumentet for at beregne topskat af personlig indkomst og kapitalindkomst særskilt er, at der i

Danmark er indført skatteloft på de to typer af indkomster. Skatteloftet for de to er henholdsvis

51,95 % og 42 % i 2015. I Tabel 15 nedenfor, ses beregningen af eventuelt nedslag i topskat for

personlig- og kapitalindkomst.
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Skatteloft, jf. PSL § 19 Personlig indkomst – stk. 1 Kapitalindkomst – stk. 2
Bundskat 8,08 % 8,08 %
Topskat 15 % 15 %
Sundhedsbidrag 4 % 4 %
Kommuneskat 23,80 % 23,80 %
Marginalskat 50,88 % 50,88 %
Skatteloft -51,95 %104 -42 %105

Nedslag i topskat Intet nedslag 8,88 %
Tabel 15: Beregning af nedslagsprocent i overensstemmelse med skatteloftet – Egen tilvirkning

Der er intet nedslag i topskat af personlig indkomst, da marginalskatten for en skattepligtig i

Københavns kommune ikke rammer skatteloftet. I kommuner med højere kommuneskat kan dette

nedslag blive relevant. Der beregnes nedslag i topskat på kapitalindkomst, da marginalskatten er

højere end skatteloftet på 42 %.

Eventuelt nedslag i topskat vil være afhængigt af den skattepligtiges bopælskommunes

kommuneskat.

Det bemærkes, at kirkeskatten ikke indgår i beregningen af nedslag i topskat. Kirkeskatten

pålægges kun skattepligtige, der er medlemmer af den danske folkekirke.

Der skal efterfølgende beregnes det skattemæssige nedslag i topskat af kapitalindkomsten på 540

kr. Beregningen ses nedenfor i Tabel 16.

Nedslag i topskat af kapitalindkomst

Beregnet nedslag i topskat af kapitalindkomst �,��%
��%

af 540 320

Tabel 16: Beregning af nedslag i topskat – Egen tilvirkning

Når en person er fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, har personen ret til et

personfradrag i dennes skatteberegning.

104 Skatteloftet eksklusiv AM-bidrag og kirkeskat
105 Skatteloftet eksklusiv kirkeskat
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Personfradrag, jf. PSL § 10
Bundskat 8,08 % af 43.400 3.507
Sundhedsbidrag 4 % af 43.400 1.736
Kommune- og kirkeskat 24,6 % af 43.400 10.676
Skatteværdi af personfradrag 15.919
Tabel 17: Beregning af skatteværdi af personfradrag – Egen tilvirkning

Personfradraget beregnes som bundskat, sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat af et fast

reguleret grundbeløb.

Nedenfor i Tabel 18 ses den endelige opgørelse af skatter for den skattepligtige.

Skatteopgørelse:
AM-bidrag 63.092
Sundhedsbidrag 29.750
Bundskat 62.261
Kommuneskat 177.014
Kirkeskat 5.950
Topskat 40.494
Nedslag i topskat - skatteloft -320
Personfradrag, bundskat -3.507
Personfradrag, sundhedsbidrag -1.736
Personfradrag, kommune- og kirkeskat -10.676
Beregnet indkomstskat 362.322
Tabel 18: Skatteopgørelse – Egen tilvirkning

For den skattepligtige med bopæl i Københavns Kommune vil en brutto personlig indkomst på

788.650 samt kapitalindkomst på 45.000 kr. udløse en endelig skat på 362.322 kr.
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3 Analyse
3.1 Analyse af sikkerhedsstillelser
Sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver, stillet for privat gæld, skal anses som overført til den

skattepligtige, jf. VSL §10, stk. 6. Bestemmelsen kan kritiseres for at være for upræcis og tvetydig,

hvilket udløste en uklar retsstilling.

Analysen af beskatning af sikkerhedsstillelser er opdelt i de tre følgende afsnit:

x Den praktiske beskatning af sikkerhedsstillelser

x Analyse af hjemlen til beskatning af sikkerhedsstillelser

x Vurdering af bestemmelsens hensigt

3.1.1 Den praktiske beskatning af sikkerhedsstillelser

Den uhensigtsmæssige udformning af bestemmelsen i VSL § 10, stk. 6 efterlader en uklarhed

omkring, hvilken beskatningsmetode der er lovmæssig hjemmel til at foretage.

I nærværende afsnit vil følgene tre metoder for beskatning af en sikkerhedsstillelse blive

gennemgået:

1.Som anden personlig indkomst uden for virksomheden, jf. SKATs juridiske vejledning og

selvangivelsesblanketten 2014

2.Som overført til den skattepligtige, hævet i hæverækkefølgen og tillagt virksomhedens

overskud, jf. loven og betænkningen i sammenhæng

3.Som overført til den skattepligtige og hævet i hæverækkefølgen, jf. lovens ordlyd

I afsnittet ønskes det illustreret, hvordan de forskellige beskatningsmetoder påvirker den

erhvervsdrivende.

Der vil være følgende forudsætninger for de tre eksempler:

x Virksomhedens skattepligtige overskud efter renter 800.000 kr.

x Kapitalafkast på 0 kr.

x Ingen rentekorrektion
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x Som udgangspunkt er der hævet i ordningen, så personlig indkomst rammer topskattegrænsen

på 499.130 kr.

x Sikkerhedsstillelse på 200.000 kr., som omfattes VSL § 10, stk. 6

x Sikkerhedsstillelsen er stillet efter d. 11. juni 2014 og omfattes dermed ikke af

bagatelgrænsen

Af hensyn til værdiansættelsen af den skattepligtige sikkerhedsstillelse henvises der til redegørelsen

herom.

Eksemplerne vil tage udgangspunkt i virksomhedsordningens overskudsdisponering –

kassesystemet.

3.1.1.1 Sikkerhedsstillelsen beskattes som anden personlig indkomst uden for virksomheden

Ved indgivelse af selvangivelsen 2014 skulle de erhvervsdrivende, der valgte beskatning i

virksomhedsordningen, for første gang deklarere, om de havde sikkerhedsstillelser i virksomhedens

aktiver for privat gæld og dermed omfattedes af bestemmelsen i VSL § 10, stk. 6.

SKAT anfører i deres vejledning på SKAT.dk,106 hvordan de erhvervsdrivende skal selvangive

sikkerhedsstillelsen. I vejledningen står der at, ”Hvis sikkerheden er stillet den 11. juni 2014 eller

senere vil et beløb svarende til det mindste beløb af enten gældens kurværdi eller

sikkerhedsstillelsens størrelse være skattepligtigt”. Det skattepligtige beløb skal herefter

selvangives i felt 207, som AM-bidragspligtig anden personlig indkomst.

Det er bemærkelsesværdigt, at de erhvervsdrivende påbydes at selvangive beløbet som en indkomst,

der umiddelbart ikke har tilknytning til virksomhedsordningen, når beskatningen af selv samme kun

pålægges dé erhvervsdrivende, der benytter ordningen.

I overensstemmelse med SKATs behandling af sikkerhedsstillelser, vil virksomhedens

overskudsdisponering være urørt af beskatningen.

I Figur 2 er der opstillet en overskudsdisponering for nærværende eksempel. Den erhvervsdrivende

har, ved hensættelse til senere hævning i forbindelse med sin selvangivelse, sørget for, at den

personlige indkomst rammer topskattegrænsen på 499.130 kr. før AM-bidrag.

106 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1648473&vId=0 (tjekket d. 15. februar 2016)
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Til trods for ordlyden i VSL § 10, stk. 6 er SKATs praksis at adskille beskatningen af

sikkerhedsstillelsen og virksomhedsordningens normale indkomstfordeling.

Figur 2: Sikkerhedsstillelsen beskattes som anden personlig indkomst uden for virksomheden – Egen tilvirkning

Ud fra Figur 2 kan det konkluderes, at værdien af sikkerhedsstillelsen ikke berører hverken

virksomhedens overskud eller den relevante hævning.

SKATs fortolkning af bestemmelsens ordlyd er, at det beløb, der skal overføres til den

skattepligtige skal foregå uden om hæverækkefølgen. SKATs løsning med selvangivelse af

sikkerhedsstillelsens skattepligtige værdi i felt 207 sikrer, at beløbet holdes helt uden for

hæverækkefølgen og virksomhedsordningens øvrige indkomstfordeling.

Virksomhedens skattepligtige overskud, der hæves og beskattes som personlig indkomst på 499.130

kr., i overensstemmelse med overskudsdisponeringen, vil fortsat skulle selvangives som overskud

af selvstændig virksomhed i felt 221.

Metoden vil altså resultere i en samlet AM-bidragspligtig personlig indkomst på 699.130 kr.

Den fortolkning, SKAT har valgt, sikrer samtidig, at der ikke sker modregning af AM-bidrag,

såfremt virksomheden måtte have et negativt resultat. Når sikkerhedsstillelsen beskattes som anden

personlig indkomst vil den blive pålagt AM-bidrag, uanset om virksomheden i øvrigt har et negativt

resultat. Det støtter op om lovgivers ønske om, at hele sikkerhedsstillelsens skattepligtige værdi

beskattes fuldt ud som arbejdsmarkedsbidragspligtig personlig indkomst.
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Konkluderende må SKATs fortolkning siges at være tynd, da der hverken i lovteksten eller de

dertilhørende forarbejder er nævnt, at sikkerhedsstillelsens skal beskattes som anden personlig

indkomst og dermed beskatning som en ikke-virksomhedsrelateret indkomst.

3.1.1.2 Sikkerhedsstillelsen anses som overført til den skattepligtige, hævet i hæverækkefølgen

og tillagt virksomhedens overskud

Den anden metode, der kan tolkes som en mulighed for beskatning af sikkerhedsstillelser

fremkommer, når loven og forarbejderne læses i sammenhæng.

Af lovens betænkning fremgår det, at ”Det beløb, der anses for overført til den skattepligtige ifølge

den foreslåede § 10, stk. 6, I virksomhedsskatteloven, overføres uden for den almindelige

hæverækkefølge. Det sker, ved at beløbet tillægges virksomhedens indkomst og anses for hævet af

den skattepligtige”.107

Forklaringen er svær at tolke, da det dels siges, at overførslen skal foregå uden om

hæverækkefølgen, men samtidig at resultatet fås ved at tillægge den skattepligtige værdi til

virksomhedens indkomst og derefter som en hævning. Når metoden bruges ville den ekstra

virksomhedsindkomst netop hæves i overensstemmelse med hæverækkefølgen.

Hvis denne tilgang skulle indføres i overskudsdisponeringen, ville det have resultatet, som vist i

Figur 3 nedenfor.

107 Bemærkninger, Til nr. 2, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
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Figur 3: Sikkerhedsstillelsen overføres i hæverækkefølgen som en hævning og tillægges virksomhedens

skattepligtige overskud – Egen tilvirkning

I Figur 3 er den skattepligtige værdi af sikkerhedsstillelsen tillagt virksomhedens skattepligtige

overskud efter renter. Beløbet er ligeledes anset for overført til den skattepligtige og dermed tillagt

den relevante hævning.

Denne metodik fører til, at virksomhedsindkomsten til foreløbig beskatning og opsparingen er urørt

sammenlignet med overskudsdisponeringen i Figur 2.

Den samlede AM-bidragspligtige personlige indkomst vil ligeledes ende på 699.130 kr.

Sikkerhedsstillelsens værdi på 200.000 kr. vil dermed blive beskattet fuldt ud i den personlige

indkomst i samme indkomstår.

Under denne behandling af sikkerhedsstillelser må det antages, at værdien skulle selvangives i felt

221 eller 435 for henholdsvis overskud eller underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Det ville tillade modregning i AM-bidragsgrundlaget, såfremt virksomheden måtte have et negativt

resultat. Dette ville endvidere medføre, at hele den skattepligtige værdi af sikkerhedsstillelsen ikke

bliver endeligt beskattet i indkomståret. Et samlet negativt resultat i denne sammenhæng, inklusiv

værdien af en sikkerhedsstillelse, modregnes først i opsparet overskud efter virksomhedsordningens

almindelige regler om modregning af underskud.
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3.1.1.3 Sikkerhedsstillelsen anses som overført til den skattepligtige og hævet i

hæverækkefølgen

Ved en isoleret fortolkning af lovteksten i VSL § 10, stk. 6 henledes læseren til, at værdien af en

skattepligtig sikkerhedsstillelse skal anses som overført til den skattepligtige, i hæverækkefølgen. I

selve lovteksten er der intet, der tyder på, at bestemmelsen skulle bryde med

virksomhedsordningens almindelige systematik, hvor et beløb, der anses for overført til den

skattepligtige, indgår i opgørelsen af den relevante hævning.

Loven hjemler ikke direkte, at beløbet skal beskattes som hverken anden personlig indkomst eller

tillægges virksomhedens skattepligtige indkomst.

Nedenfor i Figur 4 er kassesystemet opstillet med denne metode, hvor værdien af en

sikkerhedsstillelse kun anses som overført til den skattepligtige og dermed tillagt den relevante

hævning.

Figur 4: Sikkerhedsstillelsen overføres i hæverækkefølgen som en hævning - Egen tilvirkning

Da den relevante hævning er øget med 200.000 kr. samtidig med, at det skattepligtige overskud er

uændret, vil dette påvirke størrelsen af indkomstårets opsparede overskud.

Når opsparingen nedsættes, vil det beløb, der kommer til foreløbig beskatning som

virksomhedsindkomst, også nedsættes, samtidig med at den personlige indkomst stiger.
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Det bemærkes, at den personlige indkomst til endelig beskatning øges med mere end den

skattepligtige værdi af sikkerhedsstillelsen. Dette skyldes kassesystemets systematik, da beløbet,

der indsættes på konto for opsparet overskud, er et nettobeløb. Når dette i stedet skal hæves som

personlig indkomst, skal virksomhedsskatten medregnes.

I Figur 4 vil et beløb svarende til 200.000 kr. + 61.438 kr.108 være flyttet fra

virksomhedsindkomsten til den personlige indkomst, sammenlignet med overskudsdisponeringen i

Figur 2. Det skal forstås således, at når der hæves en yderligere krone i ordningen, vil

nettoopsparingen falde med en krone. Den hævede krone skal herefter bruttoomregnes, før den

tillægges den personlige indkomst.

Når sikkerhedsstillelsen ikke beskattes som en selvstændig indkomst, men kun behandles som en

hævning, er der ikke samme problematik omkring uønsket modregning af AM-bidrag. Trods lovens

udformning er denne behandling dog ikke det, som lovgiver ønskede sig med indgrebet i

virksomhedsskatteloven i 2014.

I en underskudssituation vil en almindelig hævning foregå i overensstemmelse med

hæverækkefølgen. Den øgede hævning vil da ultimativt trække på konto for opsparet overskud og

dernæst indestående på indskudskontoen.

For den erhvervsdrivende og ud fra et retfærdighedssynspunkt er denne metode den klart mildeste

og acceptable af de tre. Denne metode pålægger ikke en ekstra skat på en fiktiv indkomst, som det

var tilfældet i første og anden metode. Virkningen af bestemmelsen er alene en fremrykning af

beskatningstidspunktet for et skattepligtigt overskud.

3.1.1.4 Sammenligning af de tre fortolkninger af lovgivningen

Beskatningen af sikkerhedsstillelser vil naturligt have en stor betydning på den erhvervsdrivendes

skatteberegning. Da denne type sikkerhedsstillelser ønskes fuldstændig undgået, var det også

lovgivers ønske, at indføre en konsekvent værnsregel til at løse problemet.

108 Den foreløbige virksomhedsskat, som tillægges det skattepligtige beløb i den personlige indkomst, når der hæves på

opsparingen. Samme systematik gør sig gældende, når der laves yderligere hævninger, og deraf mindre opsparing.
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I Tabel 19 nedenfor vises en sammenfatning af de forskellige indkomststyper for de forskellige

beskatningsmetoder af sikkerhedsstillelser. Tabellen tager udgangspunkt i de tre ovenstående

kassesystemer og dertilhørende overskudsdisponeringer i Figur 2, Figur 3 og Figur 4. Der er

endvidere indsat indkomstopgørelsen for en skattepligtig med samme forudsætninger, såfremt

bestemmelsen ikke fandt anvendelse på sikkerhedsstillelsen.

Uden
skattepligtig
sikkerhedsstille
lse

1) Anden
Personlig
indkomst

2) Hævning og
indkomst

3) Hævning

Personlig indkomst 499.130 699.130109 699.130 760.569
AM-bidrag 39.930 55.930 55.930 60.846
Personlig indkomst efter
AM-bidrag 459.200 643.200 643.200 699.723

Kapitalindkomst 0 0 0 0
Skattepligtig indkomst110 432.400 616.400 616.400 672.923
Tabel 19: Opgørelse af indkomsttyper for de forskellige beskatningsmetoder – Egen tilvirkning

I tabellen ses det, at SKATs praksis om beskatning, som anden personlig indkomst, giver samme

resultat, som den metode man kommer frem til ved læsning af loven og betænkningen i

sammenhæng, altså metode 1) og 2). For de to metoder gælder endvidere, at den personlige

indkomst, før AM-bidrag, forøges med nøjagtig den skattepligtige værdi af sikkerhedsstillelsen,

sammenlignet med eksemplet uden sikkerhedsstillelse.

Til sammenligning har metoden, hvor sikkerhedsstillelsens værdi kun anses for overført i

hæverækkefølgen, den højeste personlige indkomst. Dette grundes i, at nettoopsparingen i denne

situation er blevet nedsat med 200.000 kr. i overensstemmelse med overskudsdisponeringen i Figur

4. Det tilsvarende bruttobeløb er derefter flyttet fra foreløbig beskatning som virksomhedsindkomst

til personlig indkomst.

I Tabel 20 er resultatet opstillet for de respektive skatteberegninger.

109 Personlig indkomst fra virksomhed på 499.130 kr. plus anden personlig indkomst på 200.000 kr.
110 I den skattepligtige indkomst er der fratrukket et beskæftigelsesfradrag på 26.800 jf. Ligningsloven § 9J
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Uden
skattepligtig
sikkerhedsstillel
se

1) Anden
Personlig
indkomst

2) Hævning og
indkomst

3) Hævning

AM-bidrag 39.930 55.930 55.930 60.846
Sundhedsbidrag 17.296 24.656 24.656 26.917
Bundskat 37.103 51.971 51.971 56.538
Kommuneskat 102.911 146.703 146.703 160.156
Kirkeskat 3.459 4.931 4.931 5.383
Topskat 0 27.600 27.600 36.079
Personfradrag -15.919 -15.919 -15.919 -15.919
Beregnet skat 184.780 295.872 295.872 330.000

Virksomhedsskat 70.705 70.705 70.705 9.266
Tabel 20: Opgørelse af skatter for de forskellige beskatningsmetoder – Egen tilvirkning

I tabellen ses det, at metode 1) og 2), på baggrund af identiske indkomstopgørelser, får samme

endelige indkomstskat på 295.872 kr. og en foreløbig virksomhedsskat på 70.705 kr.

Når dette resultat sammenlignes med beregningen, hvor sikkerhedsstillelsen ikke kommer til

beskatning, ses den væsentlige merbeskatning, idet reglen i VSL § 10, stk. 6 finder anvendelse.

Samtidig kan det konstateres, at hele den skattepligtige værdi af sikkerhedsstillelsen ligger i

topskattegrundlaget og beskattes med en marginalskat på 55,55%.111

I metode 3) hvor sikkerhedsstillelsen kun anses for overført til den skattepligtige, er den beregnede

indkomstskat højest i de tre eksempler. Dog ses det, at den foreløbige virksomhedsskat til betaling

er væsentlig mindre. Det skyldes, som forklaret ovenfor, at denne metode påvirker hele

overskudsdisponeringen i kassesystemet, da indkomsten til beskatning flyttes fra

virksomhedsindkomsten til den personlige indkomst. Selvom metode 3) har den højeste beregnede

skat, må det dog fortsat vurderes at være den lempeligste beskatning af sikkerhedsstillelser af de tre

nævnte. Dette skyldes, at der ifølge metode 1) og 2) beskattes en fiktiv indkomst, hvor metode 3)

kun fremrykker beskatningstidspunktet, for indkomstårets overskud og opsparet overskud.

De tre gennemgåede metoder, som kan fortolkes ud fra SKATs håndtering, loven og lovens

betænkninger udgør fortsat et problem. Skatterådet har dog i et bindende svar af 24. november

111 Marginalskat på personlig indkomst med bopæl i Københavns kommune
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2015, SKM.2015.745.SR, taget stilling til fortolkningen af VSL § 10, stk. 6, hvor SKATs praksis

blev underkendt. Betydningen af denne afgørelse gennemgås nærmere i nedenstående afsnit, om

hjemlen til beskatning af sikkerhedsstillelser.

I praksis må det antages, at der efter lovændringen etableres få nye sikkerhedsstillelser, som udløser

beskatning, såfremt den erhvervsdrivende har tilknytning til en kompetent rådgiver.

Beskatningen af sikkerhedsstillelser er dog relevant, da eksempelvis praksis omkring VSL § 10, stk.

7 om sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er sparsom, og at undtagelsesbestemmelsen

generelt afføder en hvis uklar retsstilling.

Ovenstående analyse af beskatningsmetoder påviser, at der uanset metode udløses en byrdefuld

beskatning for den erhvervsdrivende til trods for, at sikkerhedsstillelsen i sig selv ikke er en

indtægt. Skatten forfalder på baggrund af den kreditfordel, som den erhvervsdrivende har opnået i

privatsfæren.

Det byrdefulde element grundes endvidere i, at skatten ikke modsvares af en likvid indtægt, der kan

dække selv samme skat. Som nævnt i redegørelsen har det også været lovgivers ønske at udforme

en værnsregel, der hindrer den utilsigtede udnyttelse af ordningen. Dette har i praksis udformet sig

til en regel, der udløser en merbeskatning af en fiktiv indkomst for den erhvervsdrivende. Dette var

om ikke andet SKATs praksis for indkomståret 2014.

Selvom eksemplet er fiktivt, viser det den relativt hårde værnsregels betydning for den

erhvervsdrivende, i et ikke utænkeligt scenarie. Det er endnu uvist, hvor stort et omfang af

erhvervsdrivende, der bliver omfattet af reglen i VSL § 10, stk. 6.

Samtidig er hovedreglen og undtagelserne i bestemmelsens stk. 7-9 forholdsvis indviklede, hvilket

må antages at skabe problemer for visse erhvervsdrivende og rådgivere.

Herunder må især undtagelsen i VSL § 10, stk. 7, om at en sikkerhedsstillelse kan godkendes, hvis

den er en sædvanlig forretningsmæssig disposition, nævnes. Sikkerhedsstillelser skal efter denne

bestemmelse underlægges en konkret vurdering i forhold til legaliteten.

Konkluderende må det anbefales, at erhvervsdrivende som hovedregel skal undgå at stille sikkerhed

med virksomhedens aktiver for privat og anden gæld, som ikke indgår i virksomhedsordningen.
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3.1.2 Analyse af hjemlen til beskatning af sikkerhedsstillelser

Formålet med de, ved Lov nr. 992 af 16. september 2014, indsatte bestemmelser i VSL § 10, stk. 6-

9 er at hindre den erhvervsdrivendes utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen. Det er derfor

undringsværdigt, at lovgiver i sin udformning af lovteksten har indsat denne værnsregel, der i sig

selv fremstår som tvivlsom hjemmel til formålet.

Hovedreglen i VSL § 10, stk. 6 hjemler, at værdien af en sikkerhedsstillelse anses som overført til

den skattepligtige. Det erindres, at virksomhedsordningens systematik sidestiller en overførsel med

en hævning, som foretages efter hæverækkefølgen i VSL § 5. Efter en gennemlæsning af loven

fremgår det intet sted, at VSL § 10, stk. 6 skulle bryde med den almindelige systematik i

hæverækkefølgen. Det kan dermed konstateres, at der i lovteksten ikke er direkte hjemmel til, at

tillægge værdien af en sikkerhedsstillelse til virksomhedens overskud for først herefter at anse

værdien som hævet.

Denne praksis og fortolkning skal derimod findes i lovens betænkning, som kun har status af

forarbejder og dermed ikke direkte lovhjemmel. Den praksis som SKAT har valgt, hvor

sikkerhedsstillelsen beskattes som anden personlig indkomst, forekommer endnu fjernere, når loven

og forarbejder gennemlæses.

Den uhensigtsmæssige formulering i lovteksten bliver yderligere forstærket, når man læser det først

fremsatte lovforslag L200.112 Det fremgår af bemærkningerne til § 1, nr. 2 at ”Det overførte beløb

anses for overført i overensstemmelse med hæverækkefølgen i virksomhedsskatteloven § 5”. En

fortolkning af denne formulering vil komme frem til, at sikkerhedsstillelser beskattes i

overensstemmelse med virksomhedsordningens almindelige systematik. Altså ville værdien blive

anset for hævet i hæverækkefølgen og ultimativt på indskudskontoen. Der blev i lovvalgsarbejdet

dog ændret i bemærkningerne, da en hårdere værnsregel var ønsket, hvor beskatning skulle foregå

uden for den almindelige hæverækkefølge.

På denne baggrund virker det besynderligt og sløset, at lovgiver ikke har præciseret selve

lovteksten, men kun ændret bemærkningerne til bestemmelsen i betænkningen.113 Især da VSL §

10, stk. 6 i forvejen skulle omskrives for at hjemle værdiansættelsen af sikkerhedsstillelsen.

112 Lovforslag L200 (2013/14)
113 Bemærkninger, Til nr. 2, til betænkning over forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14).
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Problematikken ved bestemmelsen opstår, da den i praksis pålægger en skat på en fiktiv indtægt,

men at denne praksis udspringer af betænkningen og dermed ikke er direkte hjemlet ved lov.

Det kan diskuteres, hvor vidt denne praksis er i strid med Grundlovens § 43, som tydeligt

præciserer at ”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov”. Her må det

vurderes om formuleringen i VSL § 10, stk. 6 kan lovhjemle den skat, der pålægges

sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at der kan lovgives i en lovs forarbejder, herunder

bemærkninger til loven. Det fremgår af Skatteministerens svar på en henvendelse fra FSR.114

FSR stod kritisk over for lovforslaget og var af den mening, at overførsler, jf. VSL § 10, stk. 6

måtte følge virksomhedsordningens almindelige hæverækkefølge. I svaret blev den skattemæssige

håndtering af sikkerhedsstillelser forsvaret med, at det ”også klart er tilkendegivet i forbindelse med

lovforslagets behandling”.

I svaret til FSR bliver der endvidere henvist til, at VSL § 10, stk. 6 er ”baseret på en allerede

eksisterende systematik i virksomhedsordningen”, idet den er indsat i § 10, hvor de øvrige

bestemmelser om beskatning af overførsler til den skattepligtige er indsat. Det må vurderes at være

en misvisende og selvmodsigende retorik.

Ved gennemlæsning af bestemmelsens stk. 1-3 er selve overskudsdisponeringen reguleret med

henvisning til den relevante beskatningsmetode, som personlig- eller virksomhedsindkomst. Stk. 6

henviser derimod ikke til en beskatningsmetode, men kun at sikkerhedsstillelser skal anses som en

overførsel til den skattepligtige. Samtidig skal det erindres, at VSL § 10 i øvrigt følger den

almindelige hæverækkefølge, og det fremgår ingen steder, at VSL § 10, stk. 6 bryder med dette

princip.

Virksomhedsskattelovens § 6, stk. 1 henviser i øvrigt til, at ”Virksomhedens skattepligtige indkomst

opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler”. Denne bestemmelse, i sammenhæng med at

loven generelt kun fordeler virksomhedens skattepligtige resultat, taler yderligere for, at VSL § 10,

stk. 6 udgør en tynd hjemmel for den praktiske beskatning af sikkerhedsstillelser.

114 Ministerens svar på henvendelsen af 8. september 2014 fra FSR - SAU alm. del bilag 259.
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Afslutningsvis kan der drages parallel til afgørelsen i SKM.2012.524.LSR om dødsboskatteloven,

hvor Landskatteretten tilsidesatte en afgørelse af SKAT. Begrundelsen herfor var, at der manglede

en direkte lovhjemmel, og at det ikke var tilstrækkeligt, at et forhold var nævnt i bemærkningerne.

Det må på baggrund af ovenstående konkluderes, at den udførte praksis omkring beskatning af

sikkerhedsstillelser kan anfægtes ud fra lovtekstens nuværende udformning.

Skatterådet fik imidlertid muligheden for at præcisere fortolkningen ved afgivelse af bindende svar i

SKM2015.745.SR. I det bindende svar spurgte spørgeren ind til fortolkningen af VSL § 10, stk. 6

og den praktiske beskatning af en omfattet sikkerhedsstillelse.

Skatterådet kunne i det bindende svar ikke tiltræde SKATs indstilling om den ovenfor nævnte

praksis med beskatning som anden personlig indkomst.

Skatterådet var tydelige i deres forståelse for lovgivers intention, men måtte lægge afgørende vægt

på lovteksten og dennes udformning. De udtalte således, at ”Efter Skatterådets opfattelse er

ordlyden af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 ikke tilstrækkelig klar til at udgøre en selvstændig

beskatningshjemmel”. Denne retorik og argumentation følger nært den kritik, som blev fremført

ved lovforarbejdet, herunder især høringsskemaet.

Skatterådet fastsatte dermed, at loven i sammenhæng med lovgivers intention ikke udgør

tilstrækkelig beskatningshjemmel til SKATs praksis, og at sikkerhedsstillelser bør beskattes som en

overførsel til den skattepligtige, i overensstemmelse med metode 3), som vist i Figur 4.

Når der afgives bindende svar, skal skattemyndighederne indrette sig herefter i forhold til

spørgeren, jf. SFL § 25, stk. 1.115 I SKM2015.745.SR er svaret tillige afgivet af Skatterådet og må

siges at være af principiel karakter, da svaret omhandler den generelle forståelse af lovgivningen og

direkte underkender SKATs hidtidige praksis.

Ud fra lighedsgrundsætningen bør skatteydere dermed kunne støtte ret på ovennævnte

præcisering.116

115 Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsloven), LBK nr. 1267 af 12/11/2015
116 Pedersen, Jan, mfl., Skatteretten 4, 6. udgave, 2013, side 50
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Det må herfor forventes, at SKAT i deres juridiske vejledning 2016.01 vil indrette sig efter

Skatterådets afgørelse samt anvende den nye præciserede forståelse af bestemmelsen, ved

indberetning af de selvstændiges selvangivelse for 2015.

Intentionen med indgrebet i virksomhedsordningen er herefter delvist forfejlet sammenlignet med

lovgivers ønske. Det må henligge i det uvisse, hvor vidt lovgiver ved revision af loven vil omskrive

lovteksten, således at denne fremover vil udgøre tilstrækkelig hjemmel til den ønskede praksis.

3.1.3 Vurdering af bestemmelsens hensigt

I det oprindelige lovforslag L200 blev der opstillet et forsimplet regneeksempel, hvor den

erhvervsdrivende kunne finansiere sit privatforbrug ved hjælp af en privat kassekredit. Lovgiver

fremførte den betragtning, at den erhvervsdrivende kunne udskyde den endelige beskatning af

virksomhedens overskud, idet de ved denne model opnår en kreditfordel i privatsfæren.

Begrundelsen i lovforslaget synes ved nærmere undersøgelse snæversynet, da en sådan kassekredit i

alle tilfælde skal indfries med endeligt beskattede midler. Der må endvidere være tale om en

kortsigtet skattemæssig fordel, da lånefinansiering af privatforbrug ikke realistisk kan fortsættes på

ubestemt tid, også selvom der foreligger sikkerhed for gælden.

Trods disse betragtninger var lovgiver af den opfattelse at ”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 anpartsselskab”.117

Sammenligningen til aktie- og anpartsselskaber refererer til bestemmelsen i ligningslovens § 16 E,

der forbyder hovedaktionærer i at stille deres selskabs aktiver til sikkerhed for privat gæld.

Ligningslovens bestemmelse behandler en sådan sikkerhedsstillelse efter skattelovgivningens

almindelige regler om hævning uden tilbagebetalingspligt.

Ovenstående påstand virker misforstået, når de grundlæggende karaktertræk ved henholdsvis

kapitalselskabsform og personligt drevet virksomhed tages i betragtning.

Et kapitalselskab udgør et selvstændigt skattesubjekt, hvorimod en personligt drevet virksomhed

beskattes hos deltageren i overensstemmelse med transparensprincippet. Samtidig bemærkes det, at

ejerskabet af kapitalselskabet er fordelt på aktier eller anparter. Denne type af ejerskab tillader

117 De almindelige bemærkninger, pkt. 3.3.2, til lovforslag L200 (2013/14).
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dermed kapitalejeren at stille sine aktier eller anparter til sikkerhed for privat gæld uden at blive

berørt af bestemmelsen i ligningslovens § 16 E.

Grundet organisationsformen vil selvstændigt erhvervsdrivende ikke have mulighed for at stille

selve ejerskabet til sikkerhed for gæld, men har derimod kun virksomhedens aktiver til rådighed.

Det virker på denne baggrund lidt besynderligt, at lovgiver vil skabe ensartede skattemæssige

rammer for henholdsvis virksomhed i kapitalselskabsform og i virksomhedsordningen. Netop fordi

de er grundlæggende forskellige. I et høringsvar gør Dansk Erhverv skatteministeriet opmærksom

på ”at der er tale om en negativ forskelsbehandling i forhold til hovedaktionærer”118 ved indførslen

af VSL § 10, stk. 6. Skatteministeriet henviser til at ”forskellen skyldes valg af organisationsform.

Der er fordele og ulemper ved at vælge den ene organisationsform frem for den anden”. Denne

udtalelse fra ministeriet bekræfter kun yderligere besynderligheden i at konstruere ens

skattemæssige regler og rammer for de forskellige organisationsformer.

Af fordele og ulemper nævner ministeret den selvstændiges modregningsadgang i anden indkomst

samt hovedaktionærens mulighed for at sælge enten aktier eller aktiver.

Opsummerende kan det konstateres, at skatteministeriet ikke mener, de to situationer kan sidestilles,

når der henvises til hovedaktionærens mulighed for at sætte sine aktier til sikkerhed for privat gæld,

da der er tale om forskellige organisationsformer. Dette har dog ikke været til hindring for at

indføre VSL § 10, stk. 6 om beskatning af sikkerhedsstillelser, da der ifølge lovgiver

”Grundlæggende er … tale om den samme situation, og den foreslåede bestemmelse sikrer, at den

selvstændige ikke stilles anderledes, end hvis vedkommende havde drevet sin virksomhed i

selskabsform”.119

Lovgiver har ved indførslen af bestemmelserne i VSL § 10, stk. 6-9 ønsket en værnsregel, som

skulle sætte en stopper for sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld. Reglen må

efter ovenstående vurderes til at opfylde formålet, da den effektivt udløser en væsentlig

merbeskatning eller en fremrykning af beskatningstidspunktet for overskud, alt efter hvilken

fortolkning man støtter ret på. Ud fra en proportionalitetsbetragtning kan det dog samtidig

argumenteres, at bestemmelsen går ud over det nødvendige, især SKATs praksis anvendt for

indkomståret 2014.

118 Høringsskema vedr. lovforslag nr. L 200 af 11. august 2014
119 De almindelige bemærkninger, pkt. 4.2, til lovforslag L200 (2013/14).
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Lovgiver argumenterer, at den utilsigtede udnyttelse kan resultere i, at ”den lavere virksomhedsskat

bliver … den endelige skat, hvis den selvstændige ikke er i stand til at betale den latente skat på

tidspunktet for udtræden af virksomhedsordningen”.120 Dette problem ville dog umiddelbart også

kunne løses, selvom overførsler, jf. VSL § 10, stk. 6 blev foretaget i overensstemmelse med

hæverækkefølgen, da beskatningstidspunktet for virksomhedens skattepligtige overskud

fremrykkes.

Problemet med de omfattede sikkerhedsstillelser var, at den erhvervsdrivende kunne udskyde den

endelige beskatning. Den åbenlyse løsning synes fortsat at indføre beskatning efter

hæverækkefølgen, som også var metodikken efter L200 som fremsat. Gennem udvalgsarbejdet blev

det dog ændret til beskatning uden om hæverækkefølgen, hvilket synes unødvendigt indgribende,

da den erhvervsdrivende udelukkende nyder en kreditfordel i privatøkonomien og ikke direkte låner

midler fra virksomheden.

120 De almindelige bemærkninger, pkt. 3.3.2, til lovforslag L200 (2013/14).
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3.2 Analyse af manglende opsparingsmulighed
Formålet med lov nr. 992 af 16. september 2014 var at begrænse den selvstændiges mulighed for at

finansiere sit privatforbrug ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen og dermed undgå at

foretage skattepligtige hævninger. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skal lovændringen sikre,

at den selvstændige ikke kan indskyde privat gæld med henblik på at bruge virksomhedens midler

til at afdrage på gælden. Dette kan anses for at være en forlods hævning af kommende indkomstårs

overskud, der kun er foreløbigt beskattet med virksomhedsskattesatsen. Lovændringen har til

hensigt at ændre denne udnyttelse af ordningen ved at begrænse muligheden for at foretage

opsparing af virksomhedens overskud til tilfælde, hvor indskudskontoens saldo er nul eller

positiv.121

For at analysere effekten af den manglende opsparingsmulighed er der nedenfor lavet

skatteberegninger i to eksempler, som illustrerer hvordan den skattepligtige er stillet med eller uden

vedtagelsen af L200. Afsnittet vil have følgende opbygning:

x Skatteberegninger på baggrund af reglerne før L200 blev vedtaget. Dette er illustreret og

beskrevet i eksempel 1

x Skatteberegninger ud fra gældende lovgivning. Dette er illustreret og beskrevet i eksempel 2

x Sammenfatning af resultaterne med henblik på at analysere, om den selvstændiges fortsat vil

have incitament til at indlægge privat gæld i virksomhedsordningen.

Skatteberegningerne er foretaget ud fra resultatet af en erhvervsdrivendes virksomhed, år 1 til 4. De

anvendte tal repræsenterer en virksomhed, som har svingende indkomster over de fire år, og hvor

det derfor vil være fordelagtigt, at kunne foretage opsparing. Ved at foretage opsparing til den

lavere virksomhedsskat, kan den skattepligtige optimere overskudsdisponeringen og dermed undgå

at betale topskat.

Der vil være følgende forudsætninger for de to eksempler:

x Den erhvervsdrivende indtræder virksomhedsordningen i 2015

x Indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget er opgjort til -100.000 kr. ved indtræden

x Der hverken hæves eller indskydes på indskudskontoen over de fire år

121 De almindelige bemærkninger, pkt. 4.1, til lovforslag L200 (2013/14).
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x Alle beregningerne over de fire år er baseret på 2015 skattesatser

3.2.1 Eksempel 1 - den skattepligtige er stillet som før vedtagelsen af L200
I eksemplet nedenfor er den skattepligtige stillet som før vedtagelsen af L200. Her er der i Tabel 21

lavet skatteberegninger, der viser hvad den skattepligtige hæver som personlig indkomst og sparer

op af virksomhedens resultat. I tabellen behandles den skattepligtige efter regelsættet før

lovændringen og kan dermed optimere overskudsdisponeringen ved at foretage opsparing på trods

af negativ indskudskonto. I skatteberegningerne er rentekorrektionen medtaget i optimeringen af

den skattepligtiges personlige indkomst. Den skattepligtige skal betale 1.000 kr. i rentekorrektion i

hvert af de fire år. Dette betyder, at den skattepligtige optimerer ved at hæve 1.000 kr. under

topskattegrænsen af virksomhedens overskud som personlig indkomst, svarende til 498.130 kr., da

de 1.000 kr. skal tillægges beskatningsgrundlaget i den personlige indkomst og fradrages i

kapitalindkomsten.

Med opsparing År 1 År 2 År 3 År 4 Samlet
Resultat før renter 925.000 345.000 635.000 235.000
Erhvervsrenter -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Kapitalafkast 0 0 0 0
Indkomst til foreløbig
beskatning i VSO -376.870 0 -86.870 0

Hævet opsparet overskud 0 203.130 0 260.610
Hævet personlig indkomst 498.130 498.130 498.130 445.610 1.940.000
Rentekorrektion 1 % 1.000 1.000 1.000 1.000
Personlig indkomst 499.130 499.130 499.130 446.610
Tabel 21: Opgørelse af den personlige indkomst med opsparing i virksomhedsordningen – Egen
tilvirkning

Som det fremgår af ovenstående tabel har den selvstændige både foretaget opsparing og hævet af

opsparingen over de fire år for at udjævne beskatningsgrundlaget. Overskudsdisponeringen for år 1

ses nedenfor i Figur 5. Den personlige indkomst uden rentekorrektion er optimeret til

topskattegrænsen, og der foretages opsparing, hvilket medfører at 376.870 kr. beskattes som

virksomhedsindkomst.
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Figur 5: Overskudsdisponering med opsparing – Egen tilvirkning

Som det fremgår nedenfor af Tabel 22 medfører den optimale overskudsdisponering i dette

eksempel, at den skattepligtige ender med at betale 715.894 kr. i indkomstskat over de fire år,

hvoraf intet er i topskat. For at undgå at betale topskat er der foretaget opsparing af overskud i år 1

og 3, hvilket har medført en foreløbig virksomhedsskat på 108.978 kr. Hele opsparingen er hævet i

år 2 og 4 og den foreløbigt betalte virksomhedsskat bliver modregnet i den endelige slutskat i de år,

hvor der hæves fra opsparingen. Dette betyder, at hele opsparingen efter år 4 er blevet endeligt

beskattet som personlig indkomst.

Med opsparing År 1 År 2 År 3 År 4 Samlet
Indkomstskat 184.455 184.455 184.455 162.529 715.894
Heraf topskat 0 0 0 0 0
Virksomhedsskat 88.564 0 20.414 0 108.978
Tabel 22: Resultat af skatteberegning med opsparing i virksomhedsordningen – Egen tilvirkning

Fordelen ved opsparing i virksomhedsordningen er ikke kun at undgå topskat, men også en

mulighed for, at konsolidere virksomheden til nedgangsperioder.

3.2.2 Eksempel 2 - den skattepligtige er stillet efter gældende lovgivning
I nedenstående eksempel i Tabel 23 er den skattepligtige omfattet af gældende lovgivning og kan

dermed ikke foretage opsparing, da der indtrædes i ordningen i 2015 med en negativ indskudskonto.
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Eftersom den skattepligtige først indtræder i ordningen i 2015 finder overgangsreglen med

bagatelgrænsen på 500.000 kr. ikke anvendelse. Den nye rentekorrektionssats, i VSL § 9a, medfører

en forhøjet rentekorrektion på 4.000 kr., der tillægges i den personlige indkomst og fradrages i

kapitalindkomsten.

Uden opsparing År 1 År 2 År 3 År 4 Samlet
Resultat før renter 925.000 345.000 635.000 235.000
Erhvervsrenter -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Kapitalafkast 0 0 0 0
Indkomst til foreløbig
beskatning i VSO 0 0 0 0

Hævet opsparet overskud 0 0 0 0
Hævet personlig indkomst 875.000 295.000 585.000 185.000 1.940.000
Rentekorrektion 4 % 4.000 4.000 4.000 4.000
Personlig indkomst 879.000 299.000 589.000 189.000
Tabel 23: Opgørelse af den personlige indkomst uden opsparing i virksomhedsordningen – Egen
tilvirkning

Ud fra Tabel 23 ses det, at hele det skattepligtige overskud efter renter hæves som personlig

indkomst som direkte konsekvens af den manglende opsparingsmulighed. Dette er også illustreret

nedenfor i Figur 6, hvor overskudsdisponeringen for år 1 er vist i et kassesystem. Heraf fremgår det

tydeligt, at hele overskuddet bliver hævet som personlig indkomst og intet spares op i

virksomheden.
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Figur 6: overskudsdisponering uden opsparing – Egen tilvirkning

De skattemæssige konsekvenser af den manglende mulighed for at kunne foretage opsparing, og

dermed lave en optimal overskudsdisponering, ses nedenfor i Tabel 24. I dette eksempel ender den

skattepligtige med at betale 785.909 kr. i indkomstskat over de fire år, hvoraf 64.824 kr. er topskat.

Indkomsten i topskattegrundlaget i år 1 og 3 er en klar konsekvens af den manglende

opsparingsmulighed.

Uden opsparing År 1 År 2 År 3 År 4 Samlet
Indkomstskat 394.478 100.712 233.395 57.324 785.909
Heraf topskat 52.422 0 12.402 0 64.824
Virksomhedsskat 0 0 0 0 0
Tabel 24: Resultat af skatteberegning uden opsparing i virksomhedsordningen - Egen tilvirkning

En anden virkning, ved at den skattepligtige ikke kan foretage opsparing er, at der ikke kan

foretages konjunkturudligning til år med lavere indkomst. Dette ses tydeligt i år 2 og 4 hvor

virksomhedens overskud er mindre, og dermed er den skattepligtiges indkomst ligeledes mindre. I

de to år vil den skattepligtige, som konsekvens af den svingende indkomst, have et lavere beløb til

rådighed. Hvis den skattepligtige ikke selv har lavet en opsparing, og det beløb, der er til rådighed,

ikke er nok til at dække de private udgifter, kan det betyde, at der nødsages til at hæve fra

indskudskontoen til at dække privatforbruget. Dette vil være uden skattemæssige konsekvenser,

men rentekorrektionen vil blive forøget.
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3.2.3 Sammenfatning af eksemplerne

På baggrund af de to gennemgåede eksempler kan det konkluderes, at der er en klar forskel i, hvor

stort et beløb der skal betales i indkomstskat, alt afhængigt af om der kan foretages opsparing eller

ej. Forskellen i eksemplerne er dog primært et resultat af den manglende opsparingsmulighed i

årene med indkomst i topskattegrundlaget. Såfremt der ikke havde været indkomst i

topskattegrundlaget i eksemplerne, havde den nye lovgivning haft væsentlig mindre betydning.

Forskellene i de to eksempler er illustreret nedenfor i Tabel 25.

Med opsparing uden L200 Uden opsparing efter L200
Samlet hævning over fire år 1.940.000 1.940.000
Indkomstskat 715.894 785.909
Effektiv skatteprocent på den
personlige indkomst over de fire år 36,90 % 40,51 %

Tabel 25: Sammenligning af resultaterne – Egen tilvirkning

Af Tabel 25 fremgår det, at der er i begge scenarier er hævet 1.940.000 kr. i personlig indkomst

over de fire år. Ved samme hævning i begge eksempler, ender den skattepligtige, i tilfældet uden

opsparing, med at betale 70.015 kr. mere i indkomstskat, og af det beløb er 64.824 kr. blevet

beskattet som topskat. Dette svarer til, at den skattepligtiges effektive skatteprocent på den

personlige indkomst, i eksemplet uden opsparing, ender med at være 3,61 procentpoint højere, end i

eksemplet med opsparing. En minimal del af beskatningsforskellen vedrører resultatet af den nye og

højere rentekorrektionssats.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at en mistet opsparingsmulighed for en skattepligtig, der

har indkomst i topskattegrundlaget, har stor betydning for beskatningens størrelse. Den mistede

opsparingsmulighed burde dermed være et stærkt incitament til at udligne en negativ

indskudskonto.

Ud over den lavere effektive skatteprocent på den personlige indkomst kan der argumenteres for, at

der yderligere er en fordel ved at kunne foretage opsparing. Denne fordel består i, at den

skattepligtige vil have lavt beskattede midler til rådighed i virksomheden, fra opsparingen er

foretaget til og med det fremtidige år, hvor opsparingen hæves og endeligt beskattes som personlig

indkomst.
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3.2.4 Mulighed for opsparing på trods af eksisterende sikkerhedsstillelser pr. 10 juni 2014

Der er i afsnit 2.2.2.4 redegjort for reglerne om muligheden for at foretage opsparing af overskud på

trods af eksisterende sikkerhedsstillelser for privat gæld i aktiver i virksomhedsordningen omfattet

VSL § 10, stk. 6. Den erhvervsdrivende kan foretage opsparing af overskud i perioden 11. juni 2014

til 31. december 2017, hvis eksisterende sikkerhedsstillelser er fuldt afviklet inden 1. januar 2018.

Såfremt sikkerhedsstillelserne ikke er afviklet fuldt ud inden 1. januar 2018, og der er foretaget

opsparing af overskud i perioden frem til, falder opsparingen til efterbeskatning. Bestemmelsen har

den konsekvens, at det opsparede beløb skal overføres til den skattepligtiges privatøkonomi d. 1.

januar 2018 og behandles som en almindelig hævning af opsparet overskud, jf. VSL § 5, stk. 1, nr.

4. Denne situation er illustreret nedenfor i Tabel 26.

Eksempel 1
Indskudskonto primo 2014 75.000,00 kr.
Indskudskonto ultimo 2014 75.000,00 kr.
Sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 475.000,00 kr.
Sikkerhedsstillelser ultimo 2017 200.000,00 kr.
Opsparet overskud 11. juni til 31. december 2014 100.000,00 kr.
Opsparet overskud 2015 100.000,00 kr.
Opsparet overskud 2016 100.000,00 kr.
Opsparet overskud 2017 - kr.
Tabel 26: Efterbeskatning af opsparing – Egen tilvirkning

I eksemplet i Tabel 26 når den skattepligtige mod sin forventning ikke at afvikle

sikkerhedsstillelserne fuldt ud inden 1. januar 2018. Dette medfører, at det opsparede

virksomhedsoverskud i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017 på 300.000 kr. overføres til

privatøkonomien d. 1. januar 2018, jf. ændringslovens § 3, stk. 5. 122

De fortsat eksisterende sikkerhedsstillelser for privat gæld falder de ikke automatisk til beskatning

d. 1. januar 2018 efter VSL § 10, stk. 6. Disse sikkerhedsstiller skal dog afvikles fuldt ud, før der

igen kan foretages opsparing, jf. ændringsloven § 3, stk. 5. En anden måde at reetablere muligheden

for at foretage opsparing er, at lade sikkerhedsstillelserne beskatte efter VSL § 10, stk. 6.

122 Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven, lov nr. 992 af 16/09/2014
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Desuagtet, at den skattepligtige ikke når at afvikle sikkerhedsstillelserne inden udgangen af 2017,

vil det som udgangspunkt stadig være hensigtsmæssigt for den skattepligtige at spare op i den

mellemliggende periode. Dette skyldes, at den skattepligtige vil have muligheden for at foretage

overskudsdisponering i forhold til topskat frem til 2018 og dermed udskyde en del af beskatningen.

Yderligere må det formodes, at den skattepligtige vil have mulighed for at foretage en

hensigtsmæssig indkomstplanlægning, så efterbeskatningen i 2018 ikke får større skattemæssige

konsekvenser.

En anden situation, hvor den skattepligtige fortsat kan foretage opsparing i perioden efter d. 10. juni

2014, er illustreret nedenfor i Tabel 27. I eksemplet er indskudskontoen negativ med 75.000 kr., og

bliver ikke negativt forøget i de fremtidige år. Derudover er der sikkerhedsstillelser for privat gæld i

aktiver i virksomhedsordningen for 400.000 kr.

Ændringslovens § 3, stk. 5 finder ikke anvendelse i dette tilfælde, da indskudskontoen er negativ,

men da den numeriske værdi af den negative indskudskonto med tillæg af sikkerhedsstillelserne

ikke overstiger 500.000 kr., finder bagatelgrænsen i ændringslovens § 3, stk. 6 anvendelse. Dette

betyder, at den skattepligtige kan foretage opsparing af overskud i perioden efter d. 10. juni 2014.

Eksempel 2
Indskudskonto primo 2014 -75.000,00 kr.
Indskudskonto ultimo 2014 -75.000,00 kr.
Sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 400.000,00 kr.
Sikkerhedsstillelser ultimo 2017 400.000,00 kr.
Opsparet overskud 11. juni til 31. december 2014 100.000,00 kr.
Opsparet overskud 2015 100.000,00 kr.
Opsparet overskud 2016 - kr.
Opsparet overskud 2017 - kr.
Tabel 27: Bagatelgrænsen finder anvendelse – Egen tilvirkning

Den skattepligtige når mod sin forventning ikke at afvikle sikkerhedsstillelserne inden 2018, men

da indskudskontoen ikke er blevet negativt forøget i perioden, og den, med tillæg af

sikkerhedsstillelserne, fortsat ikke overstiger 500.000 kr., udløses der ikke efterbeskatning af

opsparingen d. 1. januar 2018. Dette betyder, at den skattepligtige kan foretage opsparing i en

ubegrænset periode, så længe den negative indskudskonto ikke forøges og bagatelgrænsen dermed

overholdes, i henhold til ændringslovens § 3, stk. 6.
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Hvis den skattepligtige er omfattet bagatelgrænsen i ændringslovens § 3, stk. 6, finder § 3, stk. 5

ikke anvendelse. Den skattepligtige fritages dermed for reglen om, at sikkerhedsstillelser skal være

afviklet inden 2018, såfremt den skattepligtige er omfattet af bagatelgrænsen.

Bagatelgrænsen i § 3, stk. 6 er formuleret således, at den kun finder anvendelse, når der foreligger

en negativ indskudskonto. En positiv indskudskonto og en sikkerhedsstillelse under bagatelgrænsen

bliver dermed ikke omfattet af overgangsreglen.

I eksempel 2 er der pr. 31. december 2017 fortsat en negativ indskudskonto på 75.000 kr. og

sikkerhedsstillelser på 400.000 kr. Dette medfører ikke nogle umiddelbare skattemæssige

konsekvenser for den skattepligtige d. 1. januar 2018. Der skal dog betales rentekorrektion for alle

årene grundet den negative indskudskonto.

Modsat er der i eksempel 1 en positiv indskudskonto på 75.000 kr., og sikkerhedsstillelsen er

nedbragt til 200.000 kr. pr. 31. december 2017. Alligevel falder opsparingen til efterbeskatning d. 1.

januar 2018, og der kan ikke spares op fremover, før sikkerhedsstillelserne er fuldt afviklet eller

blevet beskattet.

I de to opstillede eksempler bliver den skattepligtige i eksempel 2 belønnet for at have en negativ

indskudskonto, da opsparingen ikke falder til beskatning, og der fortsat kan foretages opsparing og

dermed overskudsdisponering. I eksempel 1 bliver den skattepligtige modsætningsvis straffet for at

have en positiv indskudskonto. Hvis indskudskontoen derimod havde været negativ med

eksempelvis 10.000 kr. d. 10. juni 2014 og ikke var blevet negativt forøget i fremtiden, ville

bagatelgrænsen i ændringslovens § 3, stk. 6 have fundet anvendelse. Dermed havde de

skattemæssige konsekvenser været mindre, idet opsparingen ikke ville falde til beskatning, da der

fortsat ville kunne spares op i virksomhedsordningen.

For erhvervsdrivendes, hvis negative indskudskonto falder under bagatelgrænsen, må det vurderes

fordelagtigt at bevare opsparingsmuligheden og blive underlagt rentekorrektion, frem for

situationen med positiv indskudskonto hvor opsparingsmuligheden fortabes, og en eventuel

opsparing falder til endelig beskatning.
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3.3 Analyse af rentekorrektion
Formålet med indførslen af den nye rentekorrektionssats er, som tidligere beskrevet, at sikre

effektiviteten af reglerne om rentekorrektion. Følgende fremgår af bemærkningerne til lovforslaget

”En ændring af rentesatsen af rentekorrektion vil sikre rentekorrektionens effektivitet og medføre,

at det er mindre attraktivt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen”. 123

Rentekorrektion blev før lov nr. 992 af 16. september 2014 beregnet med kapitalafkastsatsen, som i

princippet var udtryk for en afkastsats og ikke en lånesats, hvilket har betydet, at rentekorrektionen

ikke tidligere har virket hensigtsmæssigt.

For at analysere om rentekorrektion, efter vedtagelsen af ændringsloven, virker efter hensigten og

lever op til formålet, om at gøre det mindre attraktivt at indskyde privat gæld, er der nedenfor lavet

skatteberegninger, som illustrerer hvordan den skattepligtige er stillet med eller uden vedtagelsen af

L200. Der er opstillet tre forskellige scenarier, som henholdsvis vil blive analyseret med og uden

vedtagelsen af ændringsloven.

Skatteberegningerne vil udelukkende fokusere på forskellen i at være omfattet af reglerne om

rentekorrektion efter henholdsvis rentekorrektionssatsen og kapitalafkastsatsen. Scenarierne er for

indkomståret 2015, hvor rentekorrektionssatsen er 4 % og kapitalafkastsatsen er 1 %. Det

forudsættes, at den skattepligtige hæver hele overskuddet hvert år og dermed ikke optimerer

beskatningen ved at foretage opsparing.

Forudsætninger for de tre scenarier er:

x Resultat før renter på 900.000 kr.

x Nettofinansieringsudgifter på 50.000 kr.

x Kapitalafkast på 0 kr.

Som vist nedenfor i Tabel 28 er kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen forskelligt i hvert af de

tre scenarier.

123 De almindelige bemærkninger, pkt. 4.3, til lovforslag L200 (2013/14)
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Rentekorrektionen kunne tidligere højst udgøre afkastsatsen i VSL § 9 ganget med den talmæssigt

største negative afkastgrundlag ved indkomståret primo eller ultimo, jf. VSL § 11, stk.1, 3. pkt.

Endvidere måtte beløbet ikke overstige virksomhedens nettofinansieringsudgifter, jf. VSL § 11, stk.

1, 4. pkt.

Der gælder samme maksimeringsregler efter den nye lovgivning, men der er indsat en ny

rentekorrektionssats i VSL § 9a til formålet.

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3
Indskudskonto Primo -200.000 -1.200.000 -1.750.000
Indskudskonto Ultimo -200.000 -1.200.000 -2.000.000
Kapitalafkastgrundlag Primo -200.000 -900.000 -1.750.000
Kapitalafkastgrundlag Ultimo -200.000 -900.000 -2.000.000
Beregningsgrundlag124 -200.000 -900.000 -2.000.000

Rentekorrektion med L200 4 %125 8.000 36.000 80.000
Rentekorrektion uden L200 1 %126 2.000 9.000 20.000
Tabel 28: Opgørelse af rentekorrektion med maksimeringsregler – Egen tilvirkning

I scenarie 1 er indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget negativt med det samme beløb, primo

og ultimo, og derfor træder maksimeringsreglen i VSL § 11 stk. 1, 3. pkt. ikke i kraft. Endvidere

påvirker den anden maksimeringsregel i VSL § 11, stk.1, 4. pkt. ikke rentekorrektionen, da de

samlede nettofinansieringsudgifterne på -50.000 kr. overstiger rentekorrektionen.

Rentekorrektionen bliver dermed ikke begrænset af maksimeringsreglerne i scenarie 1, og

rentekorrektionen ender derfor på 8.000 kr. efter den nye rentekorrektionssats og 2.000 kr. efter den

gamle afkastsats.

I scenarie 2 er kapitalafkastgrundlaget mindre negativt end indskudskontoen, hvilket betyder, at

afkastsatsen/rentekorrektionssatsen ganget med den negative indskudskonto overstiger

afkastsatsen/rentekorrektionssatsen ganget med det negative kapitalafkastgrundlag. Dette medfører,

at maksimeringsregelen i VSL § 11, stk. 1, 3. pkt. træder i kraft og rentekorrektionen begrænses til

36.000 kr. efter den nye rentekorrektionssats og 9.000 kr. efter den gamle afkastsats.

124 Størst negative saldo på indskudskontoen primo eller ultimo, dog underlagt begrænsningsreglerne
125 Rentekorrektionssatsen for indkomståret 2015, jf. virksomhedsskatteloven § 9a
126 Kapitalafkastssatsen for indkomståret 2015, jf. virksomhedsskatteloven § 9
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I scenarie 3 er indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget blevet yderligere negativ fra primo til

ultimo i indkomståret. Den største negative værdi primo eller ultimo på indskudskontoen benyttes

til beregning af rentekorrektion, såfremt det ikke begrænses af kapitalafkastgrundlaget.

Rentekorrektionen efter den nye rentekorrektionssats overstiger dog nettofinansieringsudgifterne på

50.000 kr., hvilket medfører, at maksimeringsreglen i VSL § 11 stk. 1, 4. pkt. finder anvendelse.

Rentekorrektionen begrænses til 50.000 kr. under gældende lovgivning. Rentekorrektionen efter

den gamle afkastsats udgør 20.000 kr.

Effekten af at være omfattet af reglerne om rentekorrektion efter den nye rentekorrektionssats er, at

den skattepligtige skal betale tre procentpoint mere i rentekorrektion. Rentekorrektionen er dog

fortsat maksimeret til virksomhedens nettofinansieringsudgifterne.

Nedenfor i Tabel 29 og Tabel 30 er de skattemæssige konsekvenser af rentekorrektionen udregnet

for hvert af de tre scenarier. Beregningerne illustrerer, hvordan rentekorrektionen vil påvirke den

skattepligtiges indkomstskat, og om rentekorrektionen bliver begrænset af en af

maksimeringsreglerne i VSL § 11, stk. 1.

Uden L200 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3
Indkomstskat 380.132 381.739 384.263
Rentekorrektion 2.000 9.000 20.000

Er rentekorrektion begrænset Nej Ja Nej
Tabel 29: Resultat af skatteberegning uden vedtagelse af lov nr. 992 af 16. september 2014 – Egen

tilvirkning

Med L200 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3
Indkomstskat 381.509 387.934 391.146
Rentekorrektion 8.000 36.000 50.000
Er rentekorrektion begrænset Nej Ja Ja
Tabel 30: Resultat af skatteberegning med vedtagelse af lov nr. 992 af 16. september 2014 – Egen

tilvirking

Den skattepligtiges indkomstskat er som forventet højere i alle tre scenarier efter vedtagelsen af

L200. Eksempelvis bliver den skattepligtiges personlige indkomst i scenarie 3 forhøjet med 30.000
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kr. efter begrænsning ved maksimeringsreglerne. Den øgede personlige indkomst, med tilsvarende

fradrag i kapitalindkomsten som følge af lovændringen, udløser en merskat på 6.883 kr.

3.3.1 Den selvregulerende effekt ved indlæggelse af privat gæld i virksomhedsordningen

Det er med lov nr. 992 af 16. september 2014 forsøgt at gøre op med utilsigtet udnyttelse af

virksomhedsordningen, herunder at marginalisere fordelen ved at indlægge privat gæld i ordningen.

Dette er kommet til udtryk ved introduktionen af en ny rentekorrektionssats og ved fratagelse af

opsparingsmuligheden ved negativ indskudskonto. Dette afsnit vil nærmere undersøge, hvorvidt

disse instrumenter effektivt fjerner incitamentet til fortsat at indlægge privat gæld i

virksomhedsordningen. Ved indlæggelse af privat gæld analyseres situationen, hvor gælden

indlægges ved indtræden i virksomhedsordningen.

De følgende skatteberegninger vil være bygget op omkring tre scenarier:

A. Privat gæld holdes uden for ordningen

B. Privat gæld medtages i ordningen – Uden lovændringen

a. Rentekorrektion foretages med kapitalafkastsatsen på 1 % (2015)

C. Privat gæld medtages i ordningen – Med lovændringen

a. Rentekorrektion foretages med rentekorrektionssatsen på 4 % (2015)

Grundlæggende forudsætninger for de tre scenarier

Virksomhedens resultat før renter 600.000
Erhvervsmæssige renter 50.000

Privat lån – hovedstol 500.000

Privat lån – renter (5 % i rentesats) 25.000
Tabel 31: Regnskabstal til brug for beregninger – Egen tilvirkning

Det forudsættes, at der ikke skatteoptimeres i forhold til topskattegrænsen samt, at den

erhvervsdrivende ikke har andre indkomster eller ligningsmæssige fradrag. Endvidere forudsættes

det, at den erhvervsdrivende indtrådte i virksomhedsordningen i indkomståret 2015.

Overgangsreglerne i lovændringen finder ikke anvendelse.
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Scenarie A Scenarie B Scenarie C

Indskudskonto primo 0 -500.000 -500.000

Indskudskonto ultimo 0 -500.000 -500.000
Kapitalafkastgrundlag primo 0 -500.000 -500.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo 0 -500.000 -500.000
Tabel 32: Indskudskonto og kapitalafkastgrundlag – Egen tilvirkning

I scenarie A vil indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget være nul. Der vil således hverken blive

beregnet rentekorrektion eller kapitalafkast.

Scenarie B og C har ikke mulighed for at nulstille indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 5, da den

negative indskudskonto skyldes indskudt privat gæld. Scenarie B og C vil dermed blive underlagt

rentekorrektion med henholdsvis kapitalafkasts- og rentekorrektionssatsen.

Personlig indkomst Scenarie A Scenarie B Scenarie C

Virksomhedens resultat før renter 600.000 600.000 600.000

Erhvervsmæssige renter127 -50.000 -75.000 -75.000

Skattepligtigt overskud efter renter 550.000 525.000 525.000

Kapitalafkast 0 0 0

Rentekorrektion 0 5.000128 20.000129

Personlig indkomst før AM-bidrag 550.000 530.000 545.000

AM-bidrag -44.000 -42.400 -43.600
Personlig indkomst efter AM-bidrag 506.000 487.600 501.400
Tabel 33: Opgørelse af den personlige indkomst – Egen tilvirkning

Når det private lån ikke medtages i ordningen i scenarie A, vil rentefradraget i anden linje i Tabel

33 være lavere end i de to andre scenarier. Dette betyder endvidere, at dette scenarie har den højeste

personlige indkomst, som beskattes med den højeste marginalskat.

I alle 3 scenarier bliver hele overskuddet hævet i indkomståret. Dette betyder, at alle scenarier har

indkomst over topskattegrænsen, da der ikke skatteoptimeres.

127 I scenarie B og C er renterne for den private gæld inkluderet i de erhvervsmæssige renter
128 Udregnet som den numeriske værdi af den negative indskudskonto gange kapitalafkastsatsen: 500.000*1 %
129 Udregnet som den numeriske værdi af den negative indskudskonto gange rentekorrektionssatsen: 500.000*4 %
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Kapitalindkomst Scenarie A Scenarie B Scenarie C

Kapitalafkast 0 0 0

Rentekorrektion 0 -5.000 -20.000

Private renter -25.000 0 0

Kapitalindkomst -25.000 -5.000 -20.000
Tabel 34: Opgørelse af kapitalindkomsten – Egen tilvirkning

I Tabel 34 ses, hvordan virksomhedsordningens selvregulerende effekt flytter en del af

rentefradraget tilbage i kapitalindkomsten. Når privat gæld medtages i ordningen, nyder den

erhvervsdrivende, som udgangspunkt, fuld fradragsværdi af renterne på det private lån. Forskellen

mellem scenarie B og C fremviser betydningen af den nye rentekorrektionssats, der er tre

procentpoint højere end kapitalafkastsatsen.

Rentekorrektionen trækker i den modsatte retning sammenlignet med virksomhedsordningens

normale rentefradragsfordel. Den selvregulerende effekt flytter fradraget for renter fra den

personlige indkomst ned til kapitalindkomst.

Skattepligtig indkomst Scenarie A Scenarie B Scenarie C

Personlig indkomst efter AM-bidrag 506.000 487.600 501.400

Kapitalindkomst -25.000 -5.000 -20.000

Ligningsmæssige fradrag130 -26.800 -26.800 -26.800

Skattepligtig indkomst 454.200 455.800 454.600
Tabel 35: Opgørelse af den skattepligtige indkomst – Egen tilvirkning

Den skattepligtige indkomst varierer kun minimalt i de tre scenarier. I skatteberegningen er den

også mindre betydelig, da den erhvervsdrivende ved indlæggelse af privat gæld ønsker at nedbringe

den personlige indkomst. Den personlige indkomst er også interessant i denne sammenhæng, da der

beregnes AM-bidrag af denne, og, efter fradrag heraf, bundskat og topskat.

Det ligningsmæssige fradrag, beskæftigelsesfradraget, er uændret over de tre scenarier, da den

arbejdsmarkedsbidragspligtige personlige indkomst berettiger til det maksimale beløb på 26.800 kr.

130 Det ligningsmæssige fradrag består udelukkende af beskæftigelsesfradraget, jf. LL § 9 J, stk. 1
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Scenarie A Scenarie B Scenarie C

Indkomstskat 204.887 200.297 203.739

Gevinst ved indskud af privat gæld131 Ingen privat
gæld 4.590 1.148

Nettobeløb flyttet fra personlig indkomst til
kapitalindkomst - 20.000 5.000

Tabel 36: Resultaterne fra skatteberegningerne – Egen tilvirkning

I Tabel 36 ses resultaterne og forskellene i de oplistede eksempler. Det ses tydeligt, at den

skattemæssige gevinst ved indlæggelse af privat gæld er blevet væsentligt forringet efter indførslen

af rentekorrektionssatsen i scenarie C. Samtidig ses det at forringelsen skyldes, at det nettobeløb,

der overføres fra personlig indkomst til kapitalindkomsten, er mindre. Nettobeløbet, flyttet fra

personlig indkomst til kapitalindkomst, udledes fra forskellen mellem renterne på det private lån og

rentekorrektionen grundet den negative indskudskonto.

3.3.1.1 Sammenfatning af scenarie B og C

Resultaterne i scenarie B og C illustrerer betydningen af rentekorrektionssatsen indført i VSL § 9a.

Problematikken før lovændringen var, at rentekorrektionen kun havde en lille effektivitet, som også

ses i scenarie B, hvor den selvstændige nyder en relativ stor skattefordel. I lovforslag L200 står om

den gamle sats at ”Denne kapitalafkastsats er i princippet udtryk for en afkastsats og ikke en

lånesats, hvilket betyder, at rentekorrektionens effektivitet ikke virker efter hensigten”.132

Når der i lovforslaget henvises til, at satsen skal være udtryk for en lånesats, er det fordi, den

tilnærmelsesvis skal modsvare renten på private lån. Dette er ikke tilfældet med

kapitalafkastssatsen, som i 2015 er nede på 1 %.

Når rentekorrektionssatsen er lig rentesatsen vil rentekorrektionen udligne fordelen ved at indlægge

et privat lån, da hele renteudgiften på lånet bliver konverteret tilbage til fradrag i kapitalindkomsten.

Dette er naturligvis under den forudsætning, at indskudskontoen er negativ med minimum

hovedstolen på det private lån.

Som det også kan konkluderes ud fra en sammenligning mellem scenarie B og C i Tabel 36, er

incitamentet til at indlægge private lån blevet væsentlig forringet ved indførslen af en højere

rentekorrektionssats. Det ses, at rentekorrektionen i scenarie B var relativt ubetydelig sammenlignet

131 Gevinsten er udregnet i forhold til scenarie A, hvor privat gæld ikke medtages
132 De almindelige bemærkninger, pkt. 3.3.3, til lovforslag L200 (2013/14).
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med den neutralisering af den skattemæssige fordel, der forekommer i scenarie C. Indførslen af en

selvstændig rentekorrektionssats har dog ikke fuldstændig fjernet fordelen ved indlæggelse af privat

gæld i virksomhedsordningen. Der vil fortsat være en fradragsfordel, når rentesatsen på den private

gæld er højere en rentekorrektionssatsen, som også er tilfældet i scenarie C. Når rentesatsen er

højere vil en del af rentefradraget nemlig fortsat kunne flyttes til den personlige indkomst med fuld

fradragsværdi.

3.3.1.2 Sammenfatning af scenarie A og C

Når resultaterne fra scenarie A og C i Tabel 36 sammenlignes, er der kun en mindre skattemæssig

fordel ved indlæggelse af privat gæld i virksomhedsordningen. Dette er et tegn på, at

virksomhedsordningens selvregulerende effekt er blevet væsentligt styrket ved lov nr. 992 af 16.

september 2014. Selvom den uønskede skattemæssige fordel stadig eksisterer, er der samtidig en

anden konsekvens ved indlæggelse af privat gæld i virksomhedsordningen. Som tidligere forklaret,

er der indført en bestemmelse i VSL § 11, stk. 4, som udelukker muligheden for at foretage

opsparing, såfremt virksomheden har en negativ indskudskonto. Fratagelse af

opsparingsmuligheden betyder, at den skattepligtige skal hæve hele virksomhedens overskud,

hvilket eksempelvis udelukker muligheden for skatteoptimering i forhold til topskat.

På baggrund af disse to separate indgreb for at adskille virksomheds- og privatøkonomi, må det

konkluderes, at lovændringen opfylder hensigten. Det må formodes, at den forringede

skattemæssige fordel og manglende opsparing, nedsætter incitamentet til at indlægge privat gæld i

virksomhedsordningen væsentligt.

Det medfører dog samtidig, at visse nystartede og nødlidende virksomheder i

virksomhedsordningen kan risikere at blive omfattet reglerne. Der findes ikke regler i den ændrede

virksomhedsskattelov, der lempeliggør forholdene for eksempelvis konjunkturlidende

virksomheder, der får negativ indskudskonto.
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3.3.1.3 Generelle betragtninger vedrørende rentekorrektion

I ovenstående afsnit er det fremvist, at den nye rentekorrektionssats væsentlig nedsætter det

rentefradrag, der kan flyttes fra kapitalindkomst til den personlige indkomst ved indlæggelse af

privat gæld i virksomhedsordningen.133

I Tabel 37 er den skattemæssige besparelse beregnet i procent, når et fradrag flyttes fra

kapitalindkomst til den personlige indkomst, under fire forskellige omstændigheder.

Topskat med
negativ kap.
Indkomst

Under topskat
med negativ
kap. indkomst

Topskat med
positiv kap.
indkomst

Under topskat
med positiv
kap. indkomst

Marginalskat på personlig
indkomst 55,55 % 41,75 % 55,55 % 41,75 %

Marginalskat på
kapitalindkomst134

-28,60 % -28,60 % -36,68 % -36,68 %

Kompensation, jf. PSL §
11135 -4,00 % -4,00 % - -

Difference i fradragsværdi 22,95 % 9,15 % 18,87 % 5,07 %
Tabel 37: Marginal difference ved at flytte fradrag fra kapitalindkomst til den personlige indkomst –

Egen tilvirkning

I overensstemmelse med Danmarks progressive skattesystem opnår den selvstændige en større

skattemæssig gevinst ved indlæggelse af privat gæld i virksomhedsordningen, når vedkommende

har indkomst, og dermed fradrag, i topskattegrundlaget. Samtidig er der forskel i fradragsværdien

afhængigt af den skattepligtiges samlede kapitalindkomst. Dette skyldes, at der kun beregnes

bundskat af positiv kapitalindkomst. Negativ kapitalindkomst giver altså ikke nedslag i den

beregnede bundskat.

Når den skattepligtige har en negativ kapitalindkomst, foreligger der et delvist ubrugeligt

underskud, da det ikke modregnes i bundskatten.

Når den skattepligtige flytter et fradrag fra kapitalindkomsten op til den personlige indkomst, kan

det udnyttes som fradrag, ikke bare i bundskat, men også AM-bidrag og topskat.

133 Under den forudsætning at indskudskontoen er negativ
134 Marginalskatten for positiv nettokapitalindkomst er gældende under topskattegrænsen, jf. PSL § 7, stk. 1
135 Kompensation for rentefradragets skatteværdi, jf. PSL § 11: 4 % (2015) af negativ nettokapitalindkomst under

50.000 kr.
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Negativ kapitalindkomst fradrages til sammenligning kun i den skattepligtige indkomst, hvoraf der

beregnes sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat.

Det ses i Tabel 37, at den største fradragsværdi opnås, når den skattepligtige har indkomst i

topskattegrundlaget, men en negativ kapitalindkomst. Med henvisning til resultatet for scenarie C i

Tabel 36, der havde denne indkomstsammensætning, er nedenstående ligning opstillet.

Gevinst ved indskud af privat gæld
Nettobeløb flyttet fra personlig indkomst til kapitalindkomst =

1148
5000 = 22,95 %

Ligningen bekræfter, at den selvstændige under disse forudsætninger opnår en skattegevinst på

22,95 % af nettooverførslen fra den personlige indkomst til kapitalindkomst, ved indlæggelse af

privat gæld i virksomhedsordningen.

Ud fra Tabel 37 kan det konkluderes, at gevinsten ved at indlægge privat gæld er meget lille, når

den erhvervsdrivende ikke er i topskattegrundlaget. Dette er især gældende efter indførslen af den

nye rentekorrektionssats.

Endvidere ses det, at den største fradragseffekt fås, når den selvstændige har negativ

kapitalindkomst. En skattepligtig med positiv kapitalindkomst opnår ikke fradrag i bundskat ved

nettooverførslen. Forskellen mellem de to situationer mindskes dog efter bestemmelsen i PSL § 11

om kompensation for rentefradragets skatteværdi, dog kun op til kapitalindkomst på 50.000 kr.

For erhvervsdrivende, der indlægger privat gæld i virksomhedsordningen, uden at få en negativ

indskudskonto, vil lovændringen ikke have samme skattemæssige konsekvenser. For disse personer

vil der fortsat være et højt incitament, da de opnår fuld fradragsværdi for private renter uden at

underlægges rentekorrektion. Den effektive fordel heraf modsvares af et nedsat kapitalafkast.

Fordelen ved indlæggelse af privat gæld vil i så fald være forskellen mellem renten på det private

lån og kapitalafkastssatsen, som i 2015 kun er én procent.

3.3.2 Virkningerne på indskudskontoen af privat gæld i virksomhedsordningen

En af virksomhedsskattelovens formål er at sikre fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige

renteudgifter. Ligeledes er et af formålene med loven at adskille erhvervsmæssig og privat gæld, så

selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, forhindres i at få fuld

fradragsværdi for private renteudgifter. Dette fremgår af lovens forarbejder ”Hvis indskudskontoen
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senere bliver negativ, er det som tidligere nævnt udtryk for, at den skattepligtige har »lånt« i

virksomheden, og der foretages rentekorrektion. Gennem denne objektive regel sikres det, at der er

en adskillelse mellem privat og erhvervsmæssig gæld.”136

Ud fra dette, kan det konkluderes, at rentekorrektionen er en objektiv regel, der er indsat i

virksomhedsordningen som en selvkontrollerende effekt, hvis formål er at neutralisere fordelen ved

indlæggelse af privat gæld i ordningen.

Det fremgår endvidere af lovens forarbejder ”Herudover medfører kapitalafkastberegningen, at det

i mange tilfælde er uden betydning, om gæld i åbningsbalancen indgår i virksomheden eller holdes

udenfor. Forøges gælden, der indgår i virksomheden, bliver grundlaget for beregning af

kapitalafkast nedsat med samme beløb. Herved nedsættes det beregnede kapitalafkast med et beløb,

det nogenlunde svarer til renteudgiften på den ekstra gæld”.137

Rentekorrektionen og kapitalafkastberegningen sikrer dermed teoretisk, at det vil være uden

betydning om privat gæld placeres i eller uden for virksomhedsordningen. Dette skyldes, at effekten

af ændringen på kapitalafkastet sammen med rentekorrektionen nogenlunde svarer til renteudgiften

på det private lån.

I praksis vil der under visse omstændigheder fortsat være skattemæssige fordele ved at indlægge

privat gæld. Herunder følgende scenarier:

x at den effektive rente på den private gæld er højere end kapitalafkastsatsen og/eller

rentekorrektionssatsen

x at den private gæld afdrages i virksomheden med midler, hvoraf der kun er betalt a conto

virksomhedsskat.

Især sidstnævnte udgør en fordel for den erhvervsdrivende, da SKAT ikke i praksis anser afdrag på

privat gæld i virksomhedsordningen som en hævning. På den måde kan den erhvervsdrivende

udnytte sin opsparing i ordningen til at afdrage på den private gæld, uden at dette udløser endelig

beskatning af opsparingen.

136 De almindelige bemærkninger, pkt. 7, til lovforslag L107 (1985/86).
137 De almindelige bemærkninger, pkt. 7, til lovforslag L107 (1985/86).
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På trods af at den selvkontrollerende effekt beskrives som en objektiv regel, kan SKAT lade

subjektive vurderinger afgøre, om en skattepligtig kan medtage privat gæld i

virksomhedsordningen. Til det nu ophævede cirkulære nr. 21 af 9/12 1986, punkt 69, har

skattedepartementet udbydende udtalt138:

x Privat gæld kan medtages i virksomhedsordningen under forudsætning af, at den effektive

forretning af gælden stort set svarer til kapitalafkastsatsen (og dermed

rentekorrektionssatsen) og at den negative indskudskonto ikke nulstilles139

x At disse retningslinjer i punkt 69 ”kun angår opgørelsen af indskudskontoen ved indtræden i

virksomhedsordningen”140 – og altså ikke er relevante ved senere overførsel af finansielle

aktiver og passiver fra privatsfæren til virksomhedsordningen.

Ovenstående udtalelser fra skattedepartementet bakkes i øvrigt op af en del retspraksis på

området.141 Det kan ud fra dette konkluderes, at privat gæld før vedtagelsen af lov nr. 992 af 16.

september 2014 var tilladt ved indtræden i ordningen, så længe:

x At den skattepligtige ikke foretager nulstilling, jf. VSL § 3, stk. 5, af den herved opståede

negative indskudskonto.

x At forskellen, mellem renten på den private gæld og henholdsvis kapitalafkastsatsen og

rentekorrektionssatsen, ikke var for stor.

Efter vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 er rentekorrektionssatsen blevet forøget i

forsøg på at få den til være et udtryk for en lånesats i stedet for en afkastsats. På baggrund af dette

må det antages, at SKAT sandsynligvis vil fortsætte denne praksis efter vedtagelsen af

ændringsloven. Det er endnu uvist om det nye regelsæt medfører, at privat gæld kan medtages i et

endnu større omfang grundet den nu højere rentekorrektionssats.

I retspraksis har det tillige været tilladt, at privat gæld placeres i en allerede eksisterende

virksomhedsordning, selvom det medfører at indskudskontoen bliver negativ, jf.

138 Nørgaard, Frans Eskil, Masterafhandling CBS, Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen, 1. Udgave,

2010, side 16.
139 Jf. TfS1989.185.DEP, overførsel af finansielle aktiver og passiver til virksomhedsordningen.
140 Jf. TfS1989.184.DEP, privat gæld ved indtræden i virksomhedsordningen/forskel rente- og afkastsats
141 Jf. bl.a. TfS1994.513.ØLR, privat gæld i virksomhedsordningen uden nulstilling af indskudskonto
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SKM2007.588.LSR. Det skal dog her bemærkes, at indskud af privat gæld i en eksisterende

virksomhedsordning vil udløse en hævning i hæverækkefølgen.142 Ved indlæggelse af privat gæld i

et indkomstår efter indtræden, i virksomhedsordningen, må det da vurderes, om den skattepligtige

finder det fordelagtigt at skulle have den ekstra hævning beskattet som personlig indkomst.

3.3.3 Den assymetriske selvregulerende effekt

Før lovændringen i 2014 blev kapitalafkast og rentekorrektion begge beregnet med samme

rentesats, kapitalafkastsatsen i VSL § 9. Den selvregulerende effekt havde dermed en symmetrisk

opbygning imellem kapitalafkast og rentekorrektion. Ved indførslen af den nye rentekorrektionssats

i VSL § 9a er dette ikke længere tilfældet. I Figur 7 vises to tilfælde, hvor der er henholdsvis positiv

og negativ formue i virksomheden. Den positive formue er grundlag for beregning af

kapitalafkastet, som i praksis udregnes som kapitalafkastsatsen gange kapitalafkastgrundlaget, ved

indkomstårets start. Kapitalafkastet afspejler en forrentning af den erhvervsdrivendes investerede

kapital.

En negativ formue kan tolkes, som at den erhvervsdrivende har lånt midler fra virksomheden. Den

negative formue, målt på indskudskontoen, udløser rentekorrektion. Rentekorrektion udregnes på

den største negative værdi af indskudskontoen, primo eller ultimo, gange rentekorrektionssatsen.

142 Nørgaard, Frans Eskil, Masterafhandling CBS, Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen, 1. Udgave,

2010, side 16.
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Figur 7: Grafisk opgørelse af virksomhedens formue – Egen tilvirkning

For 2015 er satserne for kapitalafkast og rentekorrektion henholdsvis en og fire procent. Dette vil i

praksis betyde, at den erhvervsdrivende belønnes med én procent i afkast af positiv formue, men

straffes med fire procent, når formuen bliver negativ. Virksomhedsordningens mekanismer får

derfor en skævvridning, hvilket umiddelbart virker uhensigtsmæssigt.

Det må antages, at de erhvervsdrivende opfatter ændringen uretfærdig, da de nu underlægges den

hårdere rentekorrektion, når indskudskontoen bliver negativ, når de fortsat kun nyder den relativt

mindre skattefordel ved positiv formue og kapitalafkast.

Den asymmetriske behandling af formue bliver ikke umiddelbart fremhævet i hverken lovforslaget

eller selve betænkningen. Rentekorrektionens forøgede effektivitet ved den højere sats finder dog

sin begrundelse i problematikken om indlæggelse af private lån i virksomhedsordningen og den

deraf uønskede skattefordel. For at opnå en effektiv rentekorrektion er det nødvendigt, at

rentekorrektionssatsen tilnærmer sig lånerenten for private.

Det symmetriske system kunne have været bibeholdt, hvis kapitalafkastsatsen var blevet sat

tilsvarende op. Denne diskussion har dog ikke været aktuel, da kapitalafkastsatsen nok nærmere

skal afspejle den alternative risikofrie forrentning i markedet.
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En højere kapitalafkastssats ville naturligt øge incitamentet til at holde den private gæld uden for

virksomhedsordningen. En højere kapitalafkastsats ville øge den skattemæssige fordel ved at have

en positiv formue i virksomheden. Det øgede kapitalafkast skulle dermed opvejes over for den

fordel, der ville være ved indlæggelse af privat gæld og den dertilhørende fradragsfordel for renter.

Det skal dog bemærkes, at den erhvervsdrivende fortsat ville kunne opnå en skattemæssig fordel

ved indlæggelse af privat gæld, så længe renten på den private gæld er højere end

kapitalafkastssatsen.

En højere kapitalafkastssats i sammenhæng med suspendering af opsparingsmuligheden ved negativ

indskudskonto kunne være et effektivt indgreb mod indlæggelse af privat gæld i

virksomhedsordningen. Med denne systematik ville incitamentsstrukturen samtidig have en større

positiv tilskyndelse, frem for den nuværende, hvor udnyttelse af ordningen forsøges undgået ved

negative incitamenter.

Dette er nok næppe ønskeligt fra lovgivers side, da det for det første ville være en direkte

skattelettelse for de erhvervsdrivende, der benytter sig af virksomhedsordningen. Af lovforslaget

L200 fremgår en række argumenter, der bærer deres grundlag i et merprovenu for statskassen, idet

beskatningstidspunktet for overskud fremrykkes.

For det andet ville man øge den skattemæssige fordel ved benyttelse af virksomhedsordningen, så

fordelen kommer til at ligne det resultat, den erhvervsdrivende havde fået ved indlæggelse af den

private gæld. Ud fra sidstnævnte argument ville det antageligt ligne, at erhvervsdrivende i

virksomhedsordningen belønnes på grund af andres utilsigtede udnyttelse af selv samme ordning.

Den oprindelige hensigt med virksomhedsordningen var, at privat- og erhvervsøkonomi skulle være

adskilt, hvilket tydeligt fremgår af lovforslaget til virksomhedsskatteloven i 1985.

”Efter virksomhedsordningen skal den selvstændige erhvervsdrivende regnskabsmæssigt adskille

virksomhed og privatøkonomi. Der skal derfor foretages en særskilt opgørelse af

virksomhedsindkomsten, der beskattes efter de særlige regler i forslaget. Indtægter og udgifter i

privatøkonomien beskattes efter reglerne i personskatteloven”143

143 De almindelige bemærkninger, pkt. 2, til lovforslag L107 (1985/86).
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Som det fremgår af citatet, var det ikke hensigten, at den erhvervsdrivende skulle have mulighed for

at indlægge privat gæld i virksomhedsordningen. En stringent opdeling af privat- og

erhvervsøkonomi er dog ikke blevet praksis vedrørende virksomhedsordningen, da det i dag er

indirekte accepteret at indlægge privat gæld i virksomhedsordningen.

Da dette er accepteret, men ikke ønskværdigt fra lovgivers side, er håndteringen af

virksomhedsordningen, efter lov nr. 992 af 16. september 2014, blevet yderligere kompleks.

Det virker besynderligt, at lovgiver har valgt indirekte at acceptere privat gæld i

virksomhedsordningen, men samtidig vedtager ny lovgivning for at gøre op med problemet. Om

den nye lovgivning vurderes det, at den i praksis ikke fuldstændigt løser problematikken omkring

den utilsigtede udnyttelse af ordningen.

I henhold til de nye regler om rentekorrektion løses problemet kun delvist. Det kunne konkluderes,

at de selvstændige erhvervsdrivende med negativ indskudskonto, der indlagde gæld med en

rentesats højere end rentekorrektionssatsen, fortsat ville nyde en skattefordel heraf. Det skyldtes, at

rentekorrektionen kun delvist neutraliserer de private renteudgifter.

For erhvervsdrivende, der indlægger privat gæld i virksomhedsordningen, som samlet set fortsat har

en positiv indskudskonto, har lovændringen begrænset virkning. Disse erhvervsdrivende foretager

den utilsigtede udnyttelse af virksomhedsordningen på lige fod med erhvervsdrivende med negativ

indskudskonto.

Når den erhvervsdrivende har positiv indskudskonto, vil denne kunne nyde den fulde fradragsværdi

af renter nedsat med det relativt lavere kapitalafkast uden at miste opsparingsmuligheden.

Lovændringen har ingen instrumenter til at hindre denne udnyttelse. Problemet opstår, da de

strammere mekanismer i virksomhedsordningen kun finder anvendelse ved en negativ saldo på

indskudskontoen. Utilsigtet udnyttelse bliver i denne sammenhæng hovedsageligt identificeret ud

fra dette objektive kriterium, hvilket er problematisk.

Ud fra denne tankegang kan det argumenteres, at andre metoder bør indføres for at hindre

indlæggelse af privat gæld i virksomhedsordningen.



3 - Analyse
3.3 - Analyse af rentekorrektion

110

Et løsningforslag kunne være et generelt forbud mod indlæggelse af privat gæld. Et generelt forbud

og deraf nægtelse af beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen ville unægteligt løse

problemet. Ved denne løsning sikredes det, at ingen erhvervsdrivende opnåede fuld fradragsværdi

for renter på privat gæld, uagtet saldoen på indskudskontoen.

Løsningen afføder dog andre problematikker, dels i forhold til erhvervsdrivende, der allerede har

indlagt privat gæld, og dels i forhold til den øgede byrde for skattemyndighederne.

Erhvervsdrivende kunne eksempelvis underlægges et dokumentationskrav for, at alle indlagte

gældsposter er erhvervsmæssige ved indtræden i ordningen. Der kunne drages inspiration fra

bestemmelsen for nulstilling af indskudskontoen i virksomhedsskatteloven § 3, stk. 5.

Ved en sådan løsning ville der dog være en problematik omkring behandlingen af erhvervsdrivende,

der allerede er indtrådt i virksomhedsordningen med privat gæld. Det er en svær problemstilling, da

det i en længere årrække indirekte har været accepteret med privat gæld i virksomhedsordningen.

Det ville i givet fald kræve en lempelig overgangsperiode for disse erhvervsdrivende.

Samtidig må det antages at være en bekostelig opgave for SKAT at identificere erhvervsdrivende

med privat gæld i ordningen samt håndteringen deraf.

En anden løsning mod indlæggelse af privat gæld kunne være en yderligere forhøjelse af

rentekorrektionssatsen. Løsningen ville dog kun finde anvendelse på virksomheder med negativ

indskudskonto. Hvis rentekorrektionssatsen sættes tilpas over den forventelige rente på

erhvervsdrivendes lån, vil der ikke være incitament til at indlægge gælden. Den løsning ville dog

ramme unødigt hårdt mod nødlidende virksomheder, der får en negativ saldo på indskudskontoen af

andre årsager end indlæggelse af privat gæld.
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4 Konklusion
Lov nr. 992 af 16. september 2014 blev vedtaget for at undgå den utilsigtede udnyttelse af

virksomhedsordningen. Det fremgår af lovforslaget, at ca. 175.000 selvstændigt erhvervsdrivende

anvendte virksomhedsordningen i 2012. Heraf var det ca. 2.000 selvstændigt erhvervsdrivende, der

udnyttede ordningen utilsigtet.

Afhandlingens hensigt er at beskrive, hvordan lovændringen vil påvirke selvstændigt

erhvervsdrivendes beskatning i virksomhedsordningen. For at analysere dette er der indledningsvist

redegjort for virksomhedsskatteloven, før lovændringen blev vedtaget. Redegørelsen for den nu

historiske virksomhedsordning, der forelå før vedtagelsen af ændringsloven, benyttes som

sammenligningsgrundlag til den nu skærpede retstilling.

Der er redegjort for lovændringens tre hovedelementer, der omfatter:

x Sikkerhedsstillelser for privat gæld i aktiver omfattet af virksomhedsordningen

xBegrænsninger i muligheden for opsparing af overskud i virksomhedsordningen

x Indførsel af en ny rentekorrektionssats

På baggrund af redegørelsen er der i analysen opstillet eksempler og illustrationer, der fremhæver

de væsentlige ændringer i den erhvervsdrivendes fremtidige skatteplanlægning.

Der vil nedenfor konkluderes på de selvstændigt erhvervsdrivendes ændrede retsstilling ud fra en

betragtning om optimal beskatning af virksomhed.

Sikkerhedsstillelser for privat gæld

Ved vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 blev lovgivers holdning til

sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld væsentligt ændret. Ved indførslen af

virksomhedsordningen i 1986 blev der specifikt i forarbejderne nævnt, at denne type

sikkerhedsstillelser var accepteret ved anvendelse af virksomhedsordningen. Det er ligeledes fortsat

accepteret ved beskatning efter kapitalafkastordningen og efter personskattelovens regler. Lovgiver

har i vedtagelsen af loven indsat en værnsregel, der hjemler en byrdefuld beskatning af

sikkerhedsstillelser for at sikre en stringent opdeling af privat- og virksomhedsøkonomi.
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Fortolkningen af den indsatte bestemmelse vedrørende sikkerhedsstillelser har udgjort et særligt

problematisk område, da ændringsloven bærer præg af en forhastet lovbehandling. Under

behandlingen i folketinget blev fortolkningen af bestemmelsen ændret i forarbejderne, uden at selve

lovteksten blev korrigeret. Resultatet heraf er en uforenelighed mellem den objektive fortolkning af

bestemmelsen og lovgivers hensigt, som udtrykt i den endelige betænkning.

Den uhensigtsmæssige udformning af loven har affødt tre forskellige fortolkningsmuligheder, der

har medført en nævneværdig retsusikkerhed for de selvstændigt erhvervsdrivende.

Analysen heraf påviste, at der er stor forskel i beskatningen af sikkerhedsstillelser, afhængigt af om

overførslen af beløbet fortages i hæverækkefølgen eller ej. SKAT forelagde en praksis vedrørende

indkomståret 2014, hvor sikkerhedsstillelser beskattedes som anden personlig indkomst og dermed

holdtes uden for virksomhedsordningen og hæverækkefølgen. Resultatet af dette var i

overensstemmelse med lovgivers hensigt, men SKATs praktiske håndtering af sikkerhedsstillelser

fremstår dog uhjemlet.

En objektiv fortolkning af lovteksten henleder til, at beskatningen af sikkerhedsstillelser skal anses

som en overførsel til den skattepligtige og dermed kun som en hævning. SKATs praksis i 2014

medførte, at sikkerhedsstillelsen blev beskattet som en fiktiv indkomst, som var uvedkommende for

virksomhedens resultat.

Skatterådet har efterfølgende fået mulighed for, at tage stilling til fortolkningen af nævnte

bestemmelse i et bindende svar af 24. november 2015.144

Skatterådet forholdt sig skeptisk til den af SKAT anlagte praksis, da den indsatte bestemmelse om

beskatning af sikkerhedsstillelser ikke var tilstrækkelig klar til at udgøre en selvstændig

beskatningshjemmel. Der blev i øvrigt henvist til, at den mest naturlige forståelse af bestemmelsen

var som en overførsel i hæverækkefølgen i overensstemmelse med virksomhedsordningens

almindelige systematik.

Beskatning af sikkerhedsstillelser uden om hæverækkefølgen, som beskrevet i betænkningen, virker

unødvendigt indgribende over for de selvstændigt erhvervsdrivende.

144 SKM.2015.745.SR - Sikkerhedsstillelse og hævning
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Den fortolkning som skatterådet anlægger virker mere rimelig, da den udelukkende fremrykker

beskatningstidspunktet for overskud og ikke pålægger skat på en fiktiv indkomst.

Hensigten med den nævnte bestemmelse var at sidestille hovedaktionærer og selvstændigt

erhvervsdrivende, hvad angår sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver. Lovgivers hensigt i

denne sammenhæng virker dog misforstået, når de grundlæggende forskelle i etableringsformerne

sammenlignes.

Begrænsninger i muligheden for opsparing af overskud

Ved indgrebet i virksomhedsordningen indførtes visse regler, der indskrænker muligheden for at

foretage opsparing af overskud i virksomhedsordningen. Det betyder, at fra og med d. 11. juni 2014

kan der som udgangspunkt kun foretages opsparing, såfremt indskudskontoen er nul eller positiv

ved indkomstårets begyndelse og slutning.

En negativ indskudskonto kan anses som et tegn på, at den selvstændigt erhvervsdrivende har

indlagt privat gæld i virksomhedsordningen. Dette er ikke ønskværdigt fra lovgivers side, da denne

ønsker en klar opdeling af privat- og virksomhedsøkonomi, herunder at der ikke opnås fuld

fradragsværdi for private renter. Begrænsningen i opsparingsmuligheden er derfor indsat i

virksomhedsskatteloven for at skabe incitament til udligning af en eventuel negativ indskudskonto.

Afhandlingen analyserer konsekvenserne af fratagelsen af opsparingsmuligheden ved en

sammenligning af reglerne før og efter vedtagelsen af lovændringen.

Ud fra analysen kan det konkluderes, at der kan være væsentlige skattemæssige konsekvenser ved

at miste opsparingsmuligheden. De skattemæssige konsekvenser er dog størst for skattepligtige, der

har indkomst i topskattegrundlaget, da de uden opsparingsmuligheden ikke har samme mulighed for

at optimere deres overskudsdisponering og dermed undgå topskat. For skattepligtige, der ikke har

indkomst i topskattegrundlaget, vil den manglende opsparingsmulighed ikke have lige så

vidtrækkende konsekvenser.

Der vil dog altid være en hvis fordel i at kunne foretage opsparing af overskud, da den

skattepligtige dermed vil have lavt beskattede midler til rådighed i virksomheden, indtil de endeligt
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hæves. Ved opsparing i virksomhedsordningen kan den skattepligtige foretage konjunkturudligning

og dermed stabilisere sin indkomst over flere indkomstår.

Begrænsningerne i muligheden for at foretage opsparing, der er opstået som følge af vedtagelsen af

lov nr. 992 af 16. september 2014, bør ifølge analysen være et stærkt incitament for selvstændigt

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, til at udligne en eventuel negativ

indskudskonto. Dette gælder især for selvstændigt erhvervsdrivende, der har indkomst i

topskattegrundlaget.

Ny rentekorrektionssats

Hensigten med reglerne om rentekorrektion er at modvirke, at den skattepligtige opnår en fordel

ved at placere privat gæld i virksomhedsordningen. Lovgiver har ikke ment, at den oprindelige

rentekorrektionssats var tilstrækkelig til at opnå dette formål. Som en del af ændringsloven er der

indført en selvstændig rentekorrektionssats, der er tre procentpoint højere end kapitalafkastssatsen,

og dermed den hidtidige korrektionssats. Forhøjelsen skal sikre rentekorrektionens effektivitet og

mindske det fortsatte incitament til at indskyde privat gæld. Problemet med den gamle

rentekorrektionssats var, at den var et udtryk for en afkastsats og ikke en lånesats. En effektiv

rentekorrektion kræver, at rentekorrektionssatsen nogenlunde svarer til udlånsrenten.

Afhandlingen analyserer effekten af den forhøjede rentekorrektionssats ved at beregne

konsekvenserne af rentekorrektion i forskellige scenerier. Skatteberegningerne viser, hvordan den

skattepligtige er stillet med eller uden vedtagelsen af lovændringen.

Analysen viser, at den skattemæssige gevinst ved indlæggelse af privat gæld er blevet væsentligt

forringet ved den nye rentekorrektionssats, og at forringelsen skyldes, at det nettobeløb, der

overføres fra personlig indkomst til kapitalindkomsten, er mindre. Det ses også, at

rentekorrektionen efter den gamle rentekorrektionssats, ikke var særlig effektiv og dermed ikke

løftede den selvkontrollerendes effekts rolle.

Den nye rentekorrektionssats vil dog ikke i alle tilfælde neutralisere fradragsfordelen ved

indlæggelse af privat gæld i virksomhedsordningen, når der fortsat kan flyttes et fradrag fra

kapitalindkomsten til den personlige indkomst. Fradragsfordelen vil især være relevant, når den

skattepligtige har personlig indkomst i topskattegrundlaget og en samlet negativ kapitalindkomst.
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Ud fra de foretagende skatteberegninger kan det konkluderes, at den forøgede rentekorrektion

styrker den selvkontrollerende effekt og bør øge den selvstændiges incitament til at holde privat

gæld uden for virksomhedsordningen.

Sammenfattende konklusion

For at vurdere hvordan de selvstændigt erhvervsdrivendes påvirkes som følge af lov nr. 992 af 16.

september 2014, må de tre hovedelementer i lovændringen anskues i sammenhæng.

For en selvstændigt erhvervsdrivende med positiv indskudskonto, hvor der ikke er etableret

sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld, vil indgrebet i virksomhedsordningen ikke have

nogle umiddelbare konsekvenser. For selvstændigt erhvervsdrivende med en sund økonomi, vil

ordningen dermed fortsat kunne anvendes med samme fordelagtighed som tidligere. Det skal

samtidig konkluderes, at virksomhedsordningens positive elementer ikke er blevet nedjusteret ved

indgrebet, da der fortsat kan nydes fordel af fuld fradrag for erhvervsmæssige renter, opsparing til

den foreløbige virksomhedsskat og kapitalafkast af positiv formue i virksomheden. For denne type

virksomhed vil det dermed ikke umiddelbart skulle genovervejes om en anden beskatnings- eller

etableringsform er mere fordelagtig grundet lovændringen.

Når indskudskontoen samlet set er positiv, vil det for disse selvstændigt erhvervsdrivende fortsat

være fordelagtigt at have privat gæld indlagt i virksomhedsordningen, så længe at rentesatsen på

indlagte lån er højere end kapitalafkastssatsen.

For selvstændigt erhvervsdrivende, der har etableret sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for

privat gæld, eller føler sig nødsaget til at gøre det, vil indgrebet have umiddelbare skattemæssige

konsekvenser, da den skattepligtige værdi af sikkerhedsstillelsen skal anses for overført til den

skattepligtige. På nuværende tidspunkt må det antages, at beskatning af sikkerhedsstillelser skal

foretages i overensstemmelse med det af skatterådet afsagte bindende svar. Det kan dog ikke

udelukkes, at lovgiver på et senere tidspunkt vil præcisere lovteksten, således at beskatningen følger

den i betænkningen fremlagte hensigt.

Selvstændigt erhvervsdrivende med negativ indskudskonto vil blive pålagt rentekorrektion med den

nye korrektionssats og blive frataget muligheden for opsparing i virksomhedsordningen.
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Det vurderes, at den forstærkede rentekorrektion i sig selv ikke vil være et tilstrækkeligt incitament

til at holde privat gæld uden for ordningen, da den erhvervsdrivende i givet fald fortsat ville kunne

afdrage på det indlagte lån med foreløbigt beskattede midler. Hvis lovgiver havde bibeholdt den

symmetriske selvregulerende effekt, ved en samtidig forhøjelse af kapitalafkastssatsen, ville det dog

øge incitamentet til at overholde opdelingen af privat- og virksomhedsøkonomi.

Ved indgrebet i virksomhedsordningen er det bestemt, at de erhvervsdrivende bliver frataget

opsparingsmuligheden, såfremt indskudskontoen er negativ. Dette er uagtet, om der bevidst er

indlagt privat gæld i ordningen, eller om den negative indskudskonto er opstået af andre årsager.

Denne sanktion, set i sammenhæng med rentekorrektion, må vurderes til et effektivt instrument

mod de erhvervsdrivendes incitament til at indlægge privat gæld. Indgrebet vurderes til at have en

stærk adfærdsregulerende virkning.

Visse erhvervsdrivende med negativ indskudskonto vil ved nærmere analyse opdage, at

virksomhedsordningen ikke længere vil være den optimale beskatningsform. Herefter må de

vurdere konsekvenserne af en eventuel udtræden. Udtræden vil hovedsageligt være forbundet med

skattemæssige konsekvenser, når der er indestående på konto for opsparet overskud. Den

erhvervsdrivende skal derfor opveje, hvorvidt en mere optimal beskatning, efter en anden

beskatningsform, er at foretrække når udtræden udløser umiddelbar og endelig beskatning af

opsparet overskud. Det bør her nærmere overvejes, om en negativ indskudskonto i stedet skal søges

udlignet over en nærmere årrække for derved at genvinde opsparingsmuligheden.

Anvendelsen af virksomhedsordningen er siden 2012 faldet fra ca. 175.000 til ca. 159.000 i 2014.

Indgrebet i virksomhedsordningen kan ikke udelukkes at have haft en betydning for den faldende

anvendelse. Antallet af anvendere i 2014 må endvidere formodes at inkludere et vist omfang af

genindtrådte anvendere, der benyttede muligheden for omgørelse af selvangivelsesvalget for

indkomståret 2013. Sammenholdt med afhandlingens resultat forekommer det naturligt, at visse

erhvervsdrivendes valg er blevet påvirket af lovændringen i en sådan grad, at det har medført

udtræden.
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5 Perspektivering
Virksomhedsordningen vil for mange erhvervsdrivende fortsat være den foretrukne

beskatningsform, men efter indgrebet med Lov nr. 992 af 16. september 2014 må de

erhvervsdrivende revurdere deres fremtidige selvangivelsesvalg.

Som gennemgået i nærværende fremstilling, er der både positive og negative elementer i

virksomhedsordningen, hvilket skal opvejes i forhold til alternativerne.

Hvorvidt den erhvervsdrivende bør vælge beskatning efter personskatteloven,

kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen kan kun vurderes ud fra en konkret

bedømmelse. Den erhvervsdrivende skal endvidere overveje, om virksomheden skal omdannes til

kapitalselskabsform.

Mange faktorer spiller ind ved vurderingen af virksomhedens optimale etablerings- og

beskatningsform. Disse faktorer omfatter blandt andet virksomhedens størrelse og risikoprofil,

indkomsts og udgifts sammensætning og værdien af indskudt formue samt gæld.

Der kan ikke objektivt gives et bud på, hvordan den erhvervsdrivende bedst etablerer sig, uden en

konkret stillingtagen til de mange aspekter.

I de følgende afsnit vil fordele og ulemper blive gennemgået for virksomhedsbeskatning efter

personskatteloven, kapitalafkastordningen og i anpartsselskabsform.

5.1 Personskatteloven
Beskatning af virksomheder efter reglerne i personskatteloven er den simpleste beskatningsmetode

at benytte for erhvervsdrivende. Reglerne vil typisk være for fordelagtige for nystartede og små

virksomheder med simple forhold.

Ved beskatning efter personskattelovens regler vil den erhvervsdrivende kunne spare en del udgifter

til revisor, da opfyldelseskravene er relativt enkle sammenlignet med de alternative

beskatningsformer. Et lavt revisorhonorar vil være at foretrække ved virksomheder i opstartsfasen,

hvor omsætningen er forholdsvis lille og virksomheden er en eventuel bibeskæftigelse.
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Fordelene ved beskatning efter personskatteloven drejer sig også hovedsageligt om enkelthed. Der

skal eksempelvis ikke ske nogen opdeling af privat- og virksomhedsøkonomi. En yderligere fordel,

sammenlignet med eksempelvis virksomhedsordningen, er regler for modregning af underskud.

Ved beskatning efter personskattelovens regler modregnes et negativt resultat direkte i den

personlige indkomst, og uudnyttet underskud fremføres til modregning i den skattepligtige

indkomst i senere indkomstår. Det erindres, at underskud i virksomhedsordningen skal modregnes i

opsparet overskud og positiv nettokapitalindkomst, før det modregnes i anden personlig indkomst.

Ved beskatning efter personskattelovens regler fortabes dog nogle af de muligheder, som kunne

nydes ved anvendelse af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Der vil ikke være mulighed for indkomstudjævning, da dette regelsæt ikke hjemler mulighed for

opsparing af overskud. Den erhvervsdrivende vil derfor ikke have mulighed for at udjævne

beskatningsgrundlaget. Fordelen ved indkomstudjævning er dog mest aktuel ved et

indkomstgrundlag i nærheden af topskattegrænsen, hvilket sjældent vil være tilfældet for små og

nystartede virksomheder.

Fradrag for erhvervsmæssige renter skal foretages i kapitalindkomsten, og den erhvervsdrivende får

ikke forrentet sin erhvervsformue med et kapitalafkast, som der ellers er mulighed for i både

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.

Overordnet kan det siges om personskattelovens regler, at enkelthed og underskudsudnyttelse er de

bærende elementer for at vælge dette regelsæt.

5.2 Kapitalafkastordningen
Kapitalafkastberegning uden anvendelse af virksomhedsordningen, i virksomhedsskattelovens

afsnit 2, bliver i daglig tale benævnt kapitalafkastordningen. Ved kapitalafkastordningen kan den

erhvervsdrivende vælge en beskatningsform, som i praksis fungerer som en middelvej mellem

virksomhedsordningen og personskattelovens regler.

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen kan den erhvervsdrivende nyde fordel af både

indkomstudjævning og kapitalafkast. Kapitalafkastordningen fordrer ikke en opdeling af erhvervs-

og privatøkonomi, hvilket blandt andet skyldes, at fradrag for renter på erhvervsmæssig gæld nydes
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i kapitalindkomsten. Kapitalafkastordningen har dermed ikke samme problemstilling, som

virksomhedsordningen, med en utilsigtet fradragsfordel ved medtagen af privat gæld.

Under denne beskatningsform får den erhvervsdrivende tillige udregnet et kapitalafkast, som

fradrages i personlig indkomst og tillægges i kapitalindkomsten, jf. VSL § 22 a, stk. 1, som det

kendes fra virksomhedsordningen. Kapitalafkastet i kapitalafkastordningen adskiller sig dog, da

beregningsgrundlaget og maksimeringsreglerne er anderledes.

Kapitalafkastgrundlaget opgøres af alle virksomhedens aktiver, der udelukkende benyttes

erhvervsmæssigt. De blandede aktiver, der kan indgå i virksomhedsordningen, kan ligeledes indgå i

kapitalafkastordningen, men medtages til en relativ værdi svarende til den forholdsmæssige

erhvervsmæssige benyttelse, jf. VSL § 22a, stk. 5-6. I modsætning til virksomhedsordningen, bliver

der ved beregning af kapitalafkastgrundlaget ikke fradraget værdien af den erhvervsmæssige gæld,

bortset fra varekreditorer. Kapitalafkastgrundlaget vil dermed altid være højere ved anvendelse af

kapitalafkastordningen frem for virksomhedsordningen. Dette skal dog opvejes af

rentefradragsfordelen i den personlige indkomst ved anvendelse af virksomhedsordningen.

Kapitalafkastet er maksimeret ved anvendelse af kapitalafkastordningen, jf. VSL § 22 a, stk. 3, nr.

1-2.

Maksimeringsreglen betyder, at kapitalafkastet ikke kan overstige den talmæssige største værdi af

enten:

x Positiv personlig nettoindkomst fra virksomhed

x Negativ nettokapitalindkomst

Ud over dette fungerer kapitalafkastet, som i virksomhedsordningen. Kapitalafkastet indgår som et

fradrag i den personlige indkomst, for herefter at blive tillagt i kapitalindkomsten.

Som nævnt, er det ved anvendelse af kapitalafkastordningen ligeledes muligt at foretage opsparing

på den såkaldte konjunkturudligningskonto. Opsparing i denne ordning er dog forbundet med en

række yderligere regler, når der sammenlignes med virksomhedsordningen.
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Opsparing i et givent indkomstår kan højst udgøre 25 % af virksomhedens overskud og skal som

minimum udgøre 5.000 kr., jf. VSL § 22 b, stk. 1. Opsparingen skal ske på en bunden konto, hvilket

betyder, at midlerne fysisk skal være indestående på kontoen og dermed ikke tilgængelige til

diverse virksomhedsaktiviteter. Indskud på konjunkturudligningskontoen kan tidligst hæves tre

måneder efter henlæggelsen, og henlæggelser skal seneste hæves i det tiende indkomstår efter

henlæggelsesåret. Opsparing foretages endvidere mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat.

Opsparing under anvendelse af kapitalafkastordningen er dermed skarpt reguleret i forhold til både

opsparingens størrelse og løbetid. Den erhvervsdrivende vil have en væsentligt mere begrænset

adgang til at optimere i denne ordning, sammenlignet med virksomhedsordningen.

Et eventuelt negativt resultat i virksomheden skal modregnes i indestående på

konjunkturudligningskontoen, før det kan modregnes i anden personlig indkomst.

5.3 Anpartsselskab
At drive virksomhed i anpartsselskabsform adskiller sig væsentligt fra erhvervsvirksomhed

beskattet efter personskatteloven eller virksomhedsskatteloven. Rent grundlæggende er

anpartsselskaber juridisk og skatteretligt reguleret efter henholdsvis selskabsloven og

selskabsskatteloven. Et anpartsselskab kendetegnes endvidere ved at være et selvstændigt

skattesubjekt i modsætning til erhvervsvirksomheder, der beskattes efter transparensprincippet.

Når virksomheden drives i anpartsselskabsform vil ejeren nyde fordel af den begrænsede hæftelse,

hvilket betyder, at denne kun kan miste sin indskudte kapital, såfremt virksomheden skulle gå

konkurs. Der er i denne sammenhæng en fuldstændig opdeling af privat- og virksomhedsøkonomi. I

praksis må det antages at den begrænsede hæftelse vil have mindre betydning for små

virksomheder, da kreditor vil søge betryggende sikkerhed i den erhvervsdrivendes private formue

gennem aftalens udformning.

Da et anpartsselskab er et selvstændigt skattesubjekt, vil der for selskabet skulle udarbejdes et

skattemæssigt regnskab, hvor virksomhedens skattepligtige overskud opgøres og afregnes til

selskabsskattesatsen. Selskabsskatten er i denne sammenhæng en endelig beskatning, som ikke skal

forveksles med den a conto skat, der betales ved opsparing i virksomhedsordningen.
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Selskabsejeren kan blive aflønnet ved to overordnede metoder, når denne driver virksomhed i

anpartsselskabsform. Ejeren kan være ansat i selskabet, hvorved denne optjener løn, hvilket er en

fradragsberettiget udgift for selskabet og skattepligtigt som personlig indkomst for ejeren. Den

anden metode er ved udbetaling af virksomhedens overskud i form af udbytte. Udbytter er ikke en

fradragsberettiget udgift for selskabet, men bliver til gengæld beskattet som aktieindkomst hos

ejeren, som har et lempeligere progressivt skattetryk, sammenlignet med personlig indkomst.

Et anpartsselskabs vil som hovedregel kræve en større indsats fra revisor, end eksempelvis

beskatning efter personskattelovens regler. Anpartsselskaber er pålagt at aflægge årsregnskab efter

reglerne i årsregnskabsloven,145 hvoraf der følger forskellige formalia afhængigt af virksomhedens

størrelse og regnskabsklasse. Selve stiftelsen af selskabet indebærer endvidere en større udfordring

og kan nødvendiggøre brug af rådgiver.

Da et anpartsselskab er et selvstændigt skattesubjekt, er der ikke mulighed for at modregne

underskud i andre private indkomster. Selskabet vil udelukkende have mulighed for at fremføre et

skattemæssigt underskud til modregning i fremtidige års overskud. Udelukkelse af modregning af

underskud i andre indkomster er med til at gøre anpartsselskabet relativt mindre attraktivt, end de

andre ordninger for små og nystartede virksomheder.

5.4 Sammenfatning
De forskellige muligheder for beskatning af virksomhed, der tilbydes ved dansk lov, giver den

erhvervsdrivende mulighed for at optimere den skattemæssige position i et givent indkomstår.

Fordelen ved at drive en personlig virksomhed er, at den erhvervsdrivende frit kan vælge

beskatning efter personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, når denne har udarbejdet årets

regnskab, for derefter at vurdere den bedste løsning til selvangivelsen. Denne vurdering af

optimalitet vil dog altid kræve en mere væsentlig assistance fra rådgiver.

Når først der etableres virksomhed i kapitalselskabsform, kan der ikke på samme måde optimeres

mellem beskatningsformer. Kapitalselskabsform vil dog være foretrukken for mere veletablerede og

konsoliderede virksomheder.

145 Jf. bekendtgørelse af årsregnskabsloven, LBK nr. 1580 af 10/12/2015, § 3, stk. 1, nr.1
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Inden for reglerne om personligt drevne virksomheder vil værdien af lavere regnskabskrav,

erhvervsmæssige renter, behovet for konjunkturudligning og udnyttelse af underskud skulle nøje

vurderes, når der vælges beskatningsform.

Imellem virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen skal det tillige vurderes, om den fulde

fradragsværdi, for renter i førstnævnte, vil være mere fordelagtigt, end det højere kapitalafkast, som

nydes i sidstnævnte.

Den erhvervsdrivende skal endvidere være opmærksom på, om behovet og omkostningerne ved

øget rådgivningsassistance modsvares af de skattemæssige fordele i de mere komplekse

beskatningsformer.

Med de nye regler om beskatning af sikkerhedsstillelser for privat gæld i virksomhedsordningen,

skal den erhvervsdrivende gøre sig klart, at der under de andre beskatningsformer er mulighed for

sikkerhedsstillelse for privat gæld uden skattemæssige konsekvenser. Ved anpartsselskabet kan

ejeren, som tidligere nævnt, sætte selve ejerskabet til sikkerhed.

I alle tilfælde skal der foretages en konkret vurdering af virksomheden, før det endeligt kan

vurderes, hvad der er mest fordelagtigt for den erhvervsdrivende.



6 - Litteraturliste

123

6 Litteraturliste

Lovgivning mv.

x Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), lov

nr. 144 af 19/03/1986

x Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven, lov nr. 992 af 16/09/2014

x Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten (statsskatteloven), lov nr. 149 af 10/04/1922 som

ændret ved L 1924-03-29 nr. 103, L 1927-12-22 nr. 304, L 1933-03-31 nr. 102, L 1938-03-

31 nr. 108, L 1942-12-19 nr. 517, L 1946-07-12 nr. 392, L 1948-12-22 nr. 519, L 1950-03-

31 nr. 144, L 1953-03-31 nr. 74, L 1954-06-11 nr. 193, L 1958-03-31 nr. 83, L 1960-06-11

nr. 255, L 1967-06-03 nr. 200, L 1968-05-31 nr. 190, L 1969-06-18 nr. 333, L 1969-12-10

nr. 544, L 1970-03-12 nr. 76, L 1971-12-17 nr. 539, L 1971-12-17 nr. 552, L 1972-11-08 nr.

479, L 1973-03-30 nr. 184, L 1977-06-08 nr. 281, L 1988-07-01 nr. 360, L 1989-12-19 nr.

825, L 1990-02-07 nr. 59, L 1995-03-23 nr. 180, L 1995-06-14 nr. 427, L 1996-12-12 nr.

1063, L 1996-12-27 nr. 1219, L 1996-12-27 nr. 1223, L 1997-04-02 nr. 238, L 2003-06-02

nr. 410, L 2005-06-06 nr. 428 og L 2015-12-29 nr. 1883

x Bekendtgørelse af kildeskatteloven (kildeskatteloven), LBK nr. af 29/01/2016

x Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), LBK nr.

1081 af 07/09/2015 som ændret ved L 2015-12-15 nr. 1574, L 2015-12-29 nr. 1883, L 2015-

12-29 nr. 1884, L 2015-12-29 nr. 1888 og L 2015-12-29 nr. 1890

x Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), LBK nr. 47 af

12/01/2015 som ændret ved L 2015-04-29 nr. 540 og L 2015-12-29 nr. 1888

x Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende

(virksomhedsskatteloven), LBK nr. 1114 af 18/09/2013 som ændret ved L 2014-09-16 nr.

992 og L 2015-02-27 nr. 202

x Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), LBK nr. 1163

af 08/10/2015 som ændret ved L 2015-12-15 nr. 1574 og L 2015-12-29 nr. 1888

x Bekendtgørelse af konkursskatteloven (Konkursskatteloven), LBK nr. 1242 af 27/10/2010

som ændret ved L 2012-06-18 nr. 591, L 2013-06-12 nr. 600, L 2013-06-12 nr. 649 og L

2014-12-09 nr. 1286



6 - Litteraturliste

124

x Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af

aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), LBK nr. 1082 af 08/09/2015

x Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven),

LBK nr. 680 af 20/05/2015som ændret ved L 2015-08-30 nr. 998

x Bekendtgørelse af lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven), LBK nr.

1067 af 30/08/2013 som ændret ved L 2013-12-26 nr. 1635, L 2014-12-27 nr. 1535, L 2015-

12-29 nr. 1883 og L 2015-12-29 nr. 1887

x Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven (ejendomsværdiskatteloven), LBK nr. 486 af

14/05/2013 som ændret ved L 2013-12-03 nr. 1347

x Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), LBK nr. 948 af

17/08/2015

x Bekendtgørelse af skattekontrolloven (skattekontrolloven), LBK nr. 1264 af 31/10/2013 som

ændret ved L 2013-12-26 nr. 1634, L 2014-05-28 nr. 528, L 2014-12-09 nr. 1286, L 2014-

12-16 nr. 1374, L 2014-12-16 nr. 1376, L 2015-06-01 nr. 739, L 2015-12-29 nr. 1883, L

2015-12-29 nr. 1884 og L 2015-12-29 nr. 1885

x Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større virksomheder

(Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder), BEK nr. 593 af 12/06/2006 som

ændret ved BEK 2015-08-26 nr. 993

x Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre virksomheder

(Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder), BEK nr. 594 af 12/06/2006 som

ændret ved BEK 2013-08-29 nr. 1090, BEK 2013-10-26 nr. 1239 og BEK 2015-08-26 nr.

992

x Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, LBK nr. 1143

af 07/10/2014

x Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsloven), LBK nr. 1267 af

12/11/2015

x Bekendtgørelse af årsregnskabsloven (årsregnskabsloven), LBK nr. 1580 af 10/12/2015,

Domme/afgørelser

x SKM2015.745.SR – Sikkerhedsstillelse og hævning

x SKM.2012.524.LSR - Skattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse

x TfS1989.185.DEP, overførsel af finansielle aktiver og passiver til virksomhedsordningen.



6 - Litteraturliste

125

x TfS1989.184.DEP, privat gæld ved indtræden i virksomhedsordningen/forskel rente- og

afkastsats

x TfS1987.567.DEP, Virksomhedsskatteordningen – Investering – Aktier m.v.

x TfS1994.513.ØLR, privat gæld i virksomhedsordningen uden nulstilling af indskudskonto

Forarbejder/betænkninger mv.

x Lovforslag L107 (1985-86)

x Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove L170 (1991-92)

x Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013/14)

x De almindelige bemærkninger til lovforslag L200 (2013/14)

x Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven L200 (2013-14)

x Høringsskema vedr. lovforslag nr. L 200 af 11. august 2014

x SAU 2014-15, nr. 363, Skatteministerens svar på spørgsmål 363 af 13. januar 2015

x SAU 2014-15, nr. 256, Skatteministerens svar på spørgsmål 256 af 18. december 2014

x SAU 2014-15, nr. 257, Skatteministerens svar på spørgsmål 257 af 18. december 2014

x SAU 2014-15, nr. 251, 253 og 254, Skatteministerens svar på spørgsmål 251, 253 og 254 af

18. december 2014

x Ministerens svar på henvendelsen af 8. september 2014 fra FSR - SAU alm. del bilag 259.

Vejledninger

x Den juridiske vejledning, 2015-2

x Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven

x Cirkulære nr. 21 af 9. december 1986 (ophævet)

Litteratur

x Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina, Retskilder og Retsteori, 3. Reviderede udgave 2011, Djøf

x Michelsen, Aage, lærebog om indkomstskat, 15. udgave 2013, Jurist og Økonomforbundets

forlag

x Skattekartoteket 2015, kapitel 50 - Virksomhedsordningen, Karnov Group Denmark A/S

x Pedersen, Jan, Siggaard, Kurt, Winther-Sørensen, Niels, Bundgaard, Jakob, Langhave

Jeppesen, Inge, Kerzel, Malene, Ferniss, Jane, Hedegaard Eriksen, Claus & Wittendorff,

Jens, Skatteretten 4, 6. udgave 2013, Karnov Group Danmark A/S



6 - Litteraturliste

126

x Nørgaard, Frans Eskil, Masterafhandling CBS, Valg- og reparationsmuligheder i

virksomhedsordningen, 1. Udgave, Thomson Reuters Professional A/S, 2010

x Hauge, Lone & Hjorth, Søren, Lovændringen af virksomhedsordningen 2014, 1. udgave

2015, SEGES forlag

Artikler

x SR.1992.0210, Ændringer i virksomhedsskatteloven mv., s. 2, af statsautoriseret revisor John

Bygholm, Schøbel & Marholt

x TfS 1992, 304, Ændringer i virksomhedsskatteloven, pkt. 8, af statsautoriseret revisor Birger

Smedegaard, KPMG C. Jespersen

Hjemmesider

x http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven

(tjekket d. 15.02.2016)

x http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1648473&vId=0 (tjekket d. 15.02.2016)



7 - Bilag

127

7 Bilag
7.1 Bilag 1 – Generel firmastatisk fra Danmarks Statistik
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7.2 Bilag 2 – Svar fra Skatteministeriet af 21. december 2015

Kære Simon Lind & Rasmus Jakob Jensen

Tak for jeres henvendelse af 4. december 2015 til Skatteministeriet.

Jeg kan oplyse, at ca. 171.000 og ca. 159.000 selvstændige anvendte virksomhedsordnin-

gen i henholdsvis 2013 og 2014. Kapitalafkastordningen blev anvendt af ca. 60.000 og

64.000 selvstændige i henholdsvis 2013 og 2014.

Med venlig hilsen

Marc Harding Hansen

21. december 2015
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