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Forord 

Denne afhandling er udarbejdet af Jonas Søholt Christensen og Dan Wagner Hansen som 

afsluttende kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School. 

Rapporten er udarbejdet i efteråret 2015 under kyndig vejledning af Anders Lützhøft. 

 

For at opnå indsigt i seneste lovgivning samt udviklinger og fortolkninger heraf har vi i skrive-

processen haft løbende kontakt med Helle Munch og Kim Falborg Bysand (Deloitte). 

 

Vi vil gerne takke Anders Lützhøft, Helle Munch og Kim Falborg Bysand, som har bidraget 

med kyndig vejledning, forslag og sparring. Desuden vil vi gerne takke vores arbejdsgiver, 

Deloitte. 

 

Dataindsamling er afsluttet 15. december 2015. Rapporten er afleveret 17. februar 2016 på 

Copenhagen Business School i digitalt og fysisk eksemplar. 
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Executive summary 

The tax reform in 1987 introduced two new categories of income for persons: 

- Personal income (income from employment, business and so forth) 

- Capital income (income from interest and capital gain) 

 

With the two categories came separate taxation rates. The lower taxation of capital income 

resulted in a decrease in the value of the deductions of interest. The reform would distort the 

taxation of limited companies and privately owned companies. To negate the distortion 

between the tax differences, the reform also introduced the Danish Business Taxation 

Scheme. 

 

Since 1987, individuals have found ways to abuse the Danish Taxation Scheme to gain tax 

advantages by including private debt in the company’s tax calculations or by using the means 

of the company as security for debt not included in the company’s finances.  

 

In 2014, the Danish government passed bill L 200 that should prevent the advantages of the 

above-mentioned dispositions, but the bill provided discussions in the form of double taxation 

of income, the taxation of securities and legislate retrospectively. 

 

Amendment no. 992 of 16 September 2014 to the Danish Business Taxation Act 

(virksomhedsskatteloven) has implemented clauses that neutralise the abuse of the Danish 

Taxation Scheme. However, people who have not abused the bill have also been affected by 

the implemented clauses. 

 

The amendment affects people who have made or want to make the following dispositions: 

- Rent out property and choose not to include the mortgage 

- Rent out property that has a mortgage 

- Secure debt with floating charge 

- Make tax free partial restructuring of the company 
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1 Indledning 

På baggrund af aftale mellem de daværende regeringspartier (Det Konservative Folkeparti, 

Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti), Socialdemokratiet og Det Radikale 

Venstre gennemførtes i marts 1986 et lovkompleks, der tilsammen udgjorde 1987-skatterefor-

men (Dam, H., et al, 2012, s. 33). 

 

Målsætningen med 1987-skattereformen var bl.a. at sænke marginalskatteprocenterne på per-

sonlig indkomst, styrke den private opsparing og gøre skattesystemet robust over for skatte-

spekulation (Dam, H., et al, 2012, s. 33). 

 

Et af tiltagene ved den nye skattereform var at ændre markant på beskatningen af personlig 

kapitalindkomst. Man indførte separat beskatning af personlig indkomst og kapitalindkomst 

med lavere skattefradrag for negativ kapitalindkomst end for personlig indkomst. Førhen blev 

fysiske personer beskattet efter princippet om integreret nettoindkomstbeskatning. 

 

Reformen medførte en fordel ved at drive virksomhed i selskabsform, idet renteudgifter havde 

en højere fradragsmæssig værdi sammenlignet med at drive virksomhed i personligt regi. For 

at modarbejde denne uligevægt mellem at drive virksomhed i selskab og personligt regi ind-

førte reformen tillige virksomhedsordningen. Ud over aspekterne vedrørende fuldt fradrag for 

kapitalindkomst introducerede virksomhedsordningen kapitalafkast som en godtgørelse for op-

sparet kapital i virksomheden samt muligheden for at opspare overskud i virksomheden til en 

lavere foreløbig beskatning. Tiltagene havde således til formål at udligne forskellen mellem det 

at drive virksomhed i selskabsform i forhold til personligt regi.  

 

I 2015 er der registreret ca. 300.000 enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber i Er-

hvervsstyrelsens database, Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen 2015). I 

2005 anvendte ca. 160.000 personer virksomhedsordningen, hvoraf 96.000 havde selvstæn-

dig virksomhed som hovederhverv (Skatteministeriet, 2015.1). 

 

På grund af utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen blev lovforlag 2014.200 fremsat og 

senere lov nr. 992 af 16. september 2014 vedtaget. Denne lov medførte væsentlige ændringer 

til virksomhedsordningen, således at der nu var et værn i lovgivningen mod utilsigtet benyttelse 

af virksomhedsordningen.  
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Lovændringerne til virksomhedsordningen har skabt omfattende debat og røre, da det menes, 

at lovforslaget er for bredt, og at det rammer personer, der benytter virksomhedsordningen 

efter dens oprindelige formål. 

 

1.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling fremsættes følgende problemformulering: 

 

”Hvilke skattemæssige konsekvenser har lov nr. 992 af 16. septem-

ber 2014 for brugere af virksomhedsordningen?” 

 

For at analysere konsekvenserne af den vedtagne lov nr. 992 af 16. september 2014 for bru-

gere af virksomhedsordningen vil udgangspunktet være at beskrive den grundlæggende per-

sonskatteret og at beskrive tidligere og nuværende lovgivning. Herefter konkluderes i forhold 

til den opstillede problemformulering. 

 

For at besvare overstående problemformulering vil følgende 6 underspørgsmål blive besvaret: 

- Hvilke beskatningsformer eksisterer for selvstændigt erhvervsdrivende i den danske 

skattelovgivning? 

- Hvilke politiske incitamenter har der historisk været for den oprindelige indførelse af 

virksomhedsskatteloven?  

- Hvordan blev selvstændigt erhvervsdrivende, som benyttede virksomhedsordningen, 

beskattet før vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014? 

- Hvilke politiske incitamenter har der været for ændringer i virksomhedsskatteloven ved 

lov nr. 992 af 16. september 2014? 

- Hvilke ændringer har lov nr. 992 af 16. september 2014 til virksomhedsskatteloven og 

dermed beskatningen i virksomhedsordningen?  

- Hvilke konsekvenser har lov nr. 992 af 16. september 2014 for brugere af virksomheds-

ordningen? 

 

1.2 Afgrænsning 

Afhandlingens udgangspunkt er de ændringer til virksomhedsskatteloven, som lov nr. 992 af 

16. september 2014 har medført. Dette betyder tillige, at der vil være områder, som ikke vil 

blive behandlet på et dybere niveau, men som udelukkende vil blive beskrevet overordnet, idet 

de forekommer naturlige i forlængelse af analysen af ændringerne, som lov nr. 992 af 16. 

september 2014 har medført.  
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For at holde en rød tråd i afhandlingen er det nødvendigt at afgrænse hvilke elementer, der 

indgår, og hvilke elementer der udelades. Konkret vil afhandlingen positivt udelade følgende:  

- Den skattemæssige behandling af juridiske personer. Afhandlingens udgangspunkt er 

selvstændigt erhvervsdrivende, som er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. KSL § 1, stk. 

1, nr. 1. 

- Virksomhedsskatteloven, Kapitel 5, der omhandler afståelse, ophør og omdannelse, vil 

ikke være en del af afhandlingen. Dog kan området berøres i mindre omfang som en 

del af afhandlingens analyse. 

- Ændringer af kildeskatteloven vedr. skattemæssig succession ved overdragelse til æg-

tefælle ved lov nr. 992 af 16. september 2014. Da denne knytter sig til ovenstående 

afgræsning vedrørende afståelse, vil denne ikke være en del af afhandlingen. 

- Virksomhedsskatteloven indeholder i afsnit II, II A og II B reglerne om kapitalafkastord-

ningen, kapitalafkastberegningen for aktier og anparter samt en udligningsordning for 

forfattere og skabende kunstnere. Afhandlingens udgangspunkt er udelukkende virk-

somhedsordningen, hvorfor disse afsnit ikke vil blive behandlet i afhandlingen. 
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2 Model- og metodevalg 

2.1 Metodevalg 

Dette afsnit har til formål at give læseren en teoriramme som baggrund for den videnskabelige 

undersøgelse. Med dette menes, at afhandlingen ønsker, at den viden, som opnås gennem 

studier, kan forklares som og/eller generaliseres til mere end blot data (Evald & Schaumburg-

Müller, 2004, s. 205). 

 

Udgangspunktet i denne afhandling er, som tidligere nævnt, de nye vedtagne lovændringer 

vedrørende ændringer til virksomhedsordningen ved lov nr. 992 af 16. september 2014. 

 

Afhandlingens besvarelse af problemformuleringen vil tage udgangspunkt i beskrivelse og 

analyse af de gældende og tidligere skatteretlige regler med udgangspunkt i den retsdogma-

tiske metode. Den retsdogmatiske metode har udgangspunkt i, at gældende ret beskrives, 

analyseres – og/eller fortolkes og systematiseres (Evald & Schaumburg-Müller, 2004, s. 210). 

 

Metoden har til formål at beskrive, fortolke, analysere og systematisere nuværende og tidligere 

love for brug af virksomhedsordningen, jf. den retsdogmatiske metode. Dette foretages med 

udgangspunkt i nyeste lovændring, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014. Udgangspunktet for 

analysen er det tidligere lovgrundlag og de nye lovændringer hertil. 

 

Afhandlingen vil således være en før-efter-undersøgelse (Andersen 2013, s. 107), hvor gæl-

dende ret før lov nr. 992 af 16. september 2014 sammenholdes med gældende ret efter ved-

tagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014. For at eksemplificere betydninger og konse-

kvenser af lovændringerne vil afhandlingen benytte simplificerede konstruerede eksempler for 

at belyse pointer i forbindelse med anvendelse af tidligere og nuværende lovgivning. 

 

2.2 Dataindsamling 

Da afhandlingens udgangspunkt er at eksemplificere betydningerne og konsekvenserne af lov 

nr. 992 af 16. september 2014 for brugere af virksomhedsordningen, vil det overvejende grund-

lag for afhandlingens undersøgelse være retskilder, herunder lovgivning, forarbejder, bekendt-

gørelser, cirkulærer, styresignaler og afgørelser. Denne type materiale betegnes også som 

sekundær kvalitativ data (Andersen, 2013, s. 137). Relevant faglitteratur og artikler om emnet 

indgår endvidere i afhandlingen som supporterende datamateriale.  

 

Dataindsamlingen er afsluttet 15. december 2015. 
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2.3 Kvalitetskriterier og kildekritik 

Der er i afhandlingen benyttet en udpræget teoretisk tilgang, da det ønskes at beskrive, kon-

kretisere og eksemplificere de skattemæssige konsekvenser, som lov nr. 992 af 16. september 

2014 har for brugere af virksomhedsordningen. Den teoretiske tilgang er valgt for at give læ-

seren en dybere indsigt i et område, som er reguleret af kompleks teori og lovgivning. Den 

komplekse teori og lovgivning fordrer, at teori og lovgivning forklares, uddybes, konkretiseres 

og eksemplificeres.  

 

Afhandlingens beskrivende del er baseret på en gennemgang af tidligere lovgivning, gældende 

lovgivning og forarbejder hertil. Hertil suppleres med anerkendt faglitteratur på det gældende 

område. Den beskrivende del er således overvejende baseret på retskilder, hvilket sikrer et 

validt og pålideligt grundlag for afhandlingen. Faglitteraturen anvendes med øje for den sub-

jektivitet, som ligger bag denne. Validiteten og pålideligheden af dette materiale vurderes at 

være i orden, da formålet med denne benyttede faglitteratur er at forklare den grundlæggende 

skatteret. Validiteten og pålideligheden underbygges af, at forfatterne har en bred teoretisk, 

faglig og praktisk baggrund inden for skatteretten.  

 

Afhandlingens analyserende del er baseret på tidligere og gældende lovgivning med supple-

ment af forarbejder, betænkninger, afgørelser, bindende svar og styresignaler. Dette kan i 

mindre omfang være underlagt en vis form for subjektivitet, men da det benyttes til at analysere 

de skattemæssige konsekvenser af lov nr. 992 af 16. september 2014 for brugere af virksom-

hedsordningen, vurderes empirien at være valid og pålidelig som datagrundlag. 

 

2.4 Målgruppe 

Virksomhedsordningen er et af de mest komplekse områder inden for personskatteretten, hvor 

selv erfarne rådgivere kan støde på større udfordringer. Afhandlingens behandling af ændrin-

ger til virksomhedsskatteloven, og dermed virksomhedsordningen, vil således være målrettet 

rådgivere – oftest revisorer og skatterådgivere – som ønsker sig viden om betydningerne og 

konsekvenserne for deres kunder. Dette kræver en forståelse af det tidligere lovgrundlag og 

de nye ændringer hertil. 

 

Med valget af denne målgruppe antages det endvidere, at denne i forvejen har kendskab til 

den personskatteretlige lovgivning. 

Afhandlingen vil endvidere være interessant for studerende eller andre personer med interesse 

for virksomhedsordningen.  
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2.5 Struktur 

Gennem brug af afsnit og underafsnit vil læseren blive guidet igennem afhandlingens forskel-

lige elementer. Afhandlingens struktur er illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 – Struktur 
 

Af afsnit 1 og 2 fremgår indledning til problemstillingen, selve problemstillingen, afgrænsning, 

metodevalg, beskrivelse af dataindsamlingsprocessen samt angivelse af målgruppen for af-

handlingen. 

Afsnit 3 giver en introduktion til de personskatteretlige regler for selvstændigt erhvervsdri-

vende i Danmark.  

I afsnit 4 får læseren et overblik over de bagvedliggende politiske incitamenter for indførelsen 

af virksomhedsordningen. 

Afsnit 5 gennemgår virksomhedsordningen, hvilket skal danne grundlag for at forstå den se-

nere analyse af utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen og de nye ændringer hertil. 

I afsnit 6 får læseren et overblik over de bagvedliggende politiske incitamenter for indførelsen 

af lov nr. 992 af 16. september 2014. Herudover analyseres betydninger og konsekvenser af 

lov nr. 992 af 16. september 2014. 

I afsnit 7 konkluderes i forhold til den opstillede problemformulering, mens der efterfølgende i 

afsnit 8 perspektiveres i forhold til ubehandlede emner, herunder valg af virksomhedsform. 
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Ved hjælp af nummererede over- og underafsnit styres strukturen i opgaven. 

 

Henvisninger til beskrevne forhold eller analyser fremgår som udgangspunkt af brødteksten. 

Heri indgår ligeledes relevante referencer og eventuelle korte uddybninger/definitioner. Der 

refereres i øvrigt efter APA-standard. Almenkendte forkortelser i faglitteraturen vil blive brugt. 

 

2.6 Forkortelser 

Igennem afhandlingen vil der blive anvendt forkortelser for love. Nedenfor ses en oversigt over 

de anvendte forkortelser i afhandlingen. 

 

Tabel 1 – Oversigt over anvendte forkortelser 

Forkortelse Betydning 

AL Afskrivningsloven 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

DJV Den juridiske vejledning 

EBL Ejendomsavancebeskatningsloven 

EVSL Ejendomsværdiskatteloven 

KSL Kildeskatteloven 

LL Ligningsloven 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SL Statsskatteloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

VURDL Vurderingsloven 

Kilde: Egen tilvirkning 
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3 Beskatning af fysiske personer 

3.1 Det danske skattesystem 

Det danske skattesystem er bygget op omkring nogle basale grundlæggende love. Som de 

mest grundlæggende skattelove kan nævnes statsskatteloven og kildeskatteloven, som er un-

derbygget af love som personskatteloven, afskrivningsloven, virksomhedsskatteloven, ejen-

domsavancebeskatningsloven m.fl. Alle skattelove udspringer dog fra Grundlovens § 43: 

 

”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller 

kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov”. 

 

Grundlovens § 43 sikrer, at der ikke kan forekomme beskatning, uden at folketinget har ved-

taget dette ved lov. Derfor kan lovgivningsmagten ikke få en minister til at fastsætte detaljeret 

lovgivning på skatteområdet, som det er muligt på andre lovgivningsområder. Der er her tale 

om et delegationsforbud. Alle skattelove er derfor vedtaget ved lov af det daværende gæl-

dende folkevalgte folketing. 

 

3.1.1 Statsskatteloven 

Grundstrukturen for den nuværende skattelovgivning blev indført ved vedtagelse af den første 

statsskattelov i 1903. I statsskatteloven af 1903 blev beskatningsgrundlaget ændret fra pri-

mært at være baseret på besiddelse af fast ejendom og formue til at være baseret på erhver-

velse af indkomst (Dam, et al, 2012, s. 29). 

 

Grundstrukturen for den danske skattelovgivning findes i SL §§ 4-6. Lovens bestemmelser 

definerer beskatningsgrundlaget for alle personer (både juridiske og fysiske), der har skatte-

pligtig relevans for den danske stat, som angivet i kildeskattelovens bestemmelser. 

 

SL § 4 angiver, at personer der er fuldt skattepligtige til Danmark er omfattet af et globalind-

komstprincip, hvor alle indtægter bestående af penge eller formuegoder skal beskattes. 

 

SL § 5 indeholder undtagelser til § 4. SL § 5, litra a, undtager beskatning og fradrag af værdi-

stigninger eller fald på formuegenstande. SL § 5, litra b, undtager beskatning af gaver, der 

beskattes efter boafgiftslovens bestemmelser. 
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Selvom SL § 5 undtager beskatning af værdistigninger på formuegenstande, findes der und-

tagelser hertil i andre regelsæt. Ejendomme beskattes eksempelvis efter ejendomsavancebe-

skatningsloven, mens aktier og værdipapirer beskattes efter aktieavanceloven.  

SL § 6 angiver, hvilke udgifter der kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Loven nævner 

eksplicit, at udgifter, der er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fradra-

ges i den skattepligtiges indtægter. Heri indgår også afskrivninger på virksomhedens aktiver. 

 

For enkelte driftsudgifter er der senere indført mere detaljerede love til at beskrive den skatte-

mæssige behandling af udgifterne. Af sådanne love kan nævnes varelagerloven, der beskriver 

den skattemæssige behandling af varelagre, herunder opgørelse af vareforbrug. Ligeledes er 

der afskrivningsloven, som beskriver den skattemæssige behandling af afskrivninger på akti-

ver, der benyttes erhvervsmæssigt. 

 

3.1.2 Subjektiv skattepligt 

Før reglerne i statsskattelovens bestemmelser om skattepligtig indkomst er relevante for en 

person, er det vigtigt at betingelserne for beskatning i Danmark er til stede. Det er de danske 

love, der redegør for, hvilke betingelser der skal være til stede for at der er grundlag for be-

skatning i Danmark. 

 

I den danske skatteret benyttes begreberne fysisk person og juridisk person. En fysisk person 

er det juridiske term for et menneske, der kan påtage sig rettigheder og forpligtelser. 

 

Gyldendals ordbog definerer en juridisk person som: 

 

”En retlig enhed, fx et selskab, en forening eller en institution, der i visse 

henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske 

person”. (Gyldendal, u.å). 

 

I den danske skatteret er betingelserne for fuld og begrænset skattepligt for juridiske personer 

lovgivet i selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. For fysiske personer findes reglerne 

for fuld og begrænset skattepligt i kildeskatteloven og dødsbobeskatningsloven. 

 

Afhandlingens problemstilling omhandler ændringen af virksomhedsskatteloven ved lov nr. 

992 af 16. september 2014. Problemstillingen berører af den årsag alene fysiske personer, 

hvorfor reglerne for juridiske personer og dødsboer ikke vil blive gennemgået. 
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3.1.3 Kildeskatteloven 

Som beskrevet i foregående afsnit angiver kildeskatteloven de betingelser, der skal være til 

stede for at bestemme fysiske personers fulde eller begrænsede skattepligt til Danmark.  

I nedenstående vil kildeskattelovens bestemmelser for fysiske personers fulde og begrænsede 

skattepligt til Danmark blive gennemgået. Kildeskattelovens øvrige bestemmelser vedrørende 

fysiske personer, der er undtaget skattepligt, jf. KSL § 3, vil ikke blive gennemgået i detaljer. 

Der kan dog forekomme henvisninger til øvrige bestemmelser i kildeskatteloven. 

 

KSL §, 1 stk. 1, angiver betingelserne for, at en fysisk person bliver fuld skattepligtig til Dan-

mark. En fysisk person, der har bopæl her i landet, har pligt til at svare indkomstskat, jf. KSL 

§ 1, stk. 1, nr. 1. Omfanget af den fulde skattepligt til Danmark ligger i fortolkningen af bopæls-

begrebet. Bopælsbegrebet er ikke videre defineret i kildeskatteloven, men skal forstås på 

samme måde som efter statsskatteloven. Jf. cirkulære 1988-11-04 nr. 135, pkt. 3, er det be-

skrevet, at der ved afgørelsen af om betingelserne om bopæl er opfyldt for en person lægges 

vægt på, om den pågældende ved at grunde husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstalt-

ninger har tilkendegivet, at det agtes at have hjemsted i Danmark.  

 

Ovenstående betyder, at der er tale om et bredt tilknytningskriterium, hvor der både lægges 

vægt på objektive og subjektive tilknytningsforhold. Den vigtigste faktor i tilknytningskriterieret 

er, om skatteyderen objektivt set har en bolig til rådighed i Danmark. Det objektive kriterium 

skal dog underbygges af en subjektiv hensigt om at have bopæl i Danmark (Michaelsen, A. et 

al, 2013, s. 731).  

 

Personer, der uden at have bopæl her i landet, opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måne-

der, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, er fuldt skat-

tepligtige til Danmark, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 2. De 6 måneder skal være sammenhængende, 

jf. Skd. Medd. 1970 s. 9 nr. 17 Skd.  

 

Sætningen ”kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende” i KSL § 1, stk. 1, nr. 2 er ikke 

defineret eksplicit, men i LSR 1976.1 anså Landsskatteretten ikke et ferieophold i udlandet på 

2 måneder som et ophold, der afbrød opholdet i Danmark i forhold til KSL § 1, stk. 1, nr. 2.  

 

Skattedepartementet gav udtryk for ved Skd. Medd. 1972 s. 139 nr. 104, at et uafbrudt ophold 

på 3 måneder eller samlet ophold på 180 dage inden for 1 år ikke kan anses for et kortvarigt 
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ophold på grund af ferie eller lignende, hvorfor sådanne ophold ligeledes må anses for at af-

bryde opholdet i Danmark i forhold til KSL § 1, stk. 1, nr. 2 (Michaelsen, A. et al, 2013, s. 744). 

 

Danske statsborgere, der ikke er skattepligtige, jf. KSL § 1, stk. nr. 1-2, men udøver tjeneste 

på et skib hjemhørende i Danmark, er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 3. 

Skatteyderen anses dog ikke for fuldt skattepligtig til Danmark, hvis det kan godtgøres, at den 

fysiske person har bopæl i udlandet eller aldrig har haft bopæl i Danmark (Michaelsen, A. et 

al, 2013, s. 746).  

 

Danske statsborgere, der er udsendt til tjeneste i udlandet af den danske stat eller kommuner, 

og som ikke er skattepligtige, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1-2, er fuldt skattepligtige, jf. KSL § 1, stk. 

1, nr. 4. Skattepligten omfatter desuden samlevende ægtefæller og hjemmeværende børn un-

der 18 (Michaelsen, A. et al, 2013, s. 746).  

 

Opfylder en fysisk person ikke betingelserne i KSL § 1, stk. 1, er personen ikke omfattet af fuld 

skattepligt til Danmark og er derved ikke omfattet af globalindkomstprincippet i SL § 4.  

 

KSL § 2, stk. 1, angiver en udtømmende liste over indtægter, der hidrører fra Danmark, og 

som er skattepligtige her i landet. Har en fysisk person, der ikke er fuldt skattepligtig til Dan-

mark, indkomst, der opfylder én eller flere af indtægterne angivet i KSL § 2, stk. 1, nr. 1-29, er 

personen begrænset skattepligtig til Danmark.  

 

I KSL § 2, stk. 2, nr. 4, er det specificeret, at en fysisk person, der erhverver indkomst fra en 

erhvervsvirksomhed med fast driftssted i Danmark, vil være skattepligtig af den indkomst i 

Danmark. Et fast driftssted fortolkes som i overensstemmelse med begrebet i artikel 5 i 

OECD’s modeloverensstemmelse, jf. cirkulære 1988-11-04 pkt. 12 d). Ved et fast driftssted 

forstås:  

 

”Det faste forretningssted, hvorfra et foretagendes virksomhed helt eller del-

vis udøves i den hensigt at opnå fortjeneste”. 
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3.1.4 Personskatteloven 

Personskattelovens bestemmelser styrer indkomstskatteberegningen for fysiske personer, der 

er skattepligtige til Danmark, jf. PSL §§ 1 og 2. Personskatteloven opdeler indkomsten i 4 

kategorier, jf. §§ 3-4b: 

- Personlig indkomst § 3 

- Kapitalindkomst § 4 

- Aktieindkomst § 4a 

- CFC-indkomst § 4b 

 

Ud over ovenstående indkomstkategorier er der yderligere tre begreber, der benyttes i skatte-

beregningen for fysiske personer: 

- Pensionsindkomst (udligningsskat) § 7a 

- Personfradrag § 10 

- Ligningsmæssige fradrag 

 

Ved ligningsmæssige fradrag forstås: fradrag der kun kan foretages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Eksempler herpå er:  

- Beskæftigelsesfradrag, jf. LL § 9J 

- Befordringsfradrag, jf. LL § 9C 

- Kontingenter til fagforening, LL § 13 

- A-kasse og efterløn, pensionsbeskatningsloven §§ 49 og 49 A 

- Underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle, LL § 10 

- Gavefradrag jf. LL § 8A, mm. 

 

Ud over ovenstående betragter personskatteloven skattepligtig indkomst som: 

- Personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag 

 

PSL § 3, stk. 1, definerer personlig indkomst som: 

 

”Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skatteplig-

tige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst”. 
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PSL § 4, stk. 1, angiver en udtømmende liste over de indkomster, der betegnes som kapital-

indkomst. For afhandlingen er det ikke vigtigt at gennemgå de enkelte indkomster nærmere, 

men det er valgt at fremhæve enkelte indtægter i bestemmelsen: 

1) Renteindtægter og renteudgifter samt fradrag efter LL § 6 og § 6 A 

3) Beregnet kapitalafkast i selvstændig erhvervsvirksomhed efter VSL § 7, som overføres 

til den skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret med 

fradrag af kapitalafkast, der er medregnet i den personlige indkomst efter VSL § 23 a 

8) Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 3 

 

Indkomstskat for fysiske personer til staten opgøres som summen af bundskat, topskat og 

sundhedsbidrag reduceret med skatteværdien af personfradraget og med eventuelt tillæg af 

udligningsskat, aktieindkomstskat og/eller CFC-indkomstskat, jf. PSL § 5. Af nedenstående 

tabel fremgår, hvilke indkomster der indgår i beregningen af de ovenstående skatter. I tabellen 

er udligningsskatten ikke taget med, da denne beregnes ud fra de samlede pensionsudbeta-

linger bortset fra udbetalinger fra kapitalpensionsordninger og invalidepension, i det omfang 

pensionsudbetalingerne overstiger et bundfradrag på 374.800 kr. for indkomståret 2015 (SKAT 

2015). 

 

Tabel 2 – Oversigt over beregningsgrundlag for de enkelte skatter i PSL ud fra ind-
komster i PSL 

 
 

1) Alene positiv nettokapitalindkomst indgår i beregningen af kapitalindkomst. Jf. PSL § 

20 beregnes et nedslag i skatten for negativ kapitalindkomst på under 50.000 kr. 

2) Topskatten har et bundfradrag på 459.200 kr. for indkomståret 2015.  

3) Positiv kapitalindkomst der overstiger et bundfradrag på 41.400 kr. for 2015.  

 

Det ses, at skattefradragsværdien for negativ kapitalindkomst er lavere end personlig ind-

komst, hvorved det er en fordel at få fradrag i personlig indkomst for negativ kapitalindkomst. 

 

Sundhedsbidraget er fra indkomståret 2012 løbende og bliver frem til indkomståret 2019 inte-

greret med bundskatten, jf. PSL §§ 6 og 8. Dette betyder, at skattefradragsværdien for negativ 

Hjemmel
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Kapitalindkomst P (1) P (3)

Ligningsmæssige fradrag

Aktieindkomst

CFC-indkomst
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P P

P

P

P

P
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PSL §§ 6 & 27a PSL § 7 PSL § 8 PSL § 8a PSL § 8c
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kapitalindkomst bliver mindre for hvert indkomstår frem til 2019. Personer med negativ kapi-

talindkomst på mindre end 50.000 kr. bliver dog kompenseret med et nedslag i skatten, jf. PSL 

§ 20. 

 

3.2 Begrebet selvstændigt erhvervsdrivende 

To af hovedeksemplerne på personlig indkomst for fysiske personer er lønindkomst og ind-

komst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Der er i den danske skatteret ikke en definition 

af hverken lønmodtagerbegrebet, eller hvad der skal forstås ved ”selvstændig erhvervsvirk-

somhed”.  

I praksis er hovedkriteriet for lønmodtagerstatus eksistensen af tjenesteforhold til hvervgiver, 

hvorfor det ikke er vederlagets form og betegnelse, der er et kriterium, men nærmere den 

manglende overordnede ledelse samt økonomisk risiko for hvervets udførelse, der lægges 

vægt på ved vurdering af, om der eksisterer et tjenesteforhold eller ej (Dam, et al, 2012, s. 

194). 

 

Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed må forstås i overensstemmelse med praksis inden 

for den øvrige skattelovgivning. Jf. cirkulære 1997 14 defineres selvstændig erhvervsvirksom-

hed som:  

 

”[…] at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk 

karakter med det formål at opnå et overskud”. 

 

Personskattelovens skatteberegningsregler medfører, at selvstændigt erhvervsdrivende får 

fuld skatteværdi af deres driftsudgifter, mens en lønmodtagers udgifter alene kan fratrækkes i 

lavere beskattet indkomst, hvorved fradragsværdien for lønmodtagere bliver lavere (Dam, et 

al, 2012, s. 193). 

 

På baggrund af at en selvstændigt erhvervsdrivende opnår fuld fradrag for driftsudgifter, er det 

fordelagtigt at være vurderet som selvstændig erhvervsdrivende. 

 

I cirkulære 1994-07-04, nr. 129, om personskatteloven er der i pkt. 3.1.1.2 angivet en række 

kriterier for, hvad der kan lægges vægt på i vurderingen af, hvorvidt en fysisk person er selv-

stændig erhvervsdrivende. Kriterierne fremgår nedenfor: 

a) Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden 

anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre 
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b) Hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte 

ordreforhold 

c) Indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at 

udføre arbejde for andre  

d) Indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udfø-

relse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko  

e) Indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af 

medhjælp  

f) Vederlaget erlægges efter regning, og at betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er 

udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet  

g) Indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere 

h) Indkomsten afhænger af et eventuelt overskud 

i) Indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign. 

j) Indkomstmodtageren helt eller delvist leverer de materialer, der medgår til arbejdets 

udførelse 

k) Indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kon-

tor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra 

l) Indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l., og 

indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse 

m) Indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at 

han/hun er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art 

n) Indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydel-

sen er faktureret med tillæg af moms 

o) Ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtage-

ren 

 

Cirkulæret angiver endvidere, at ovenstående kriterier i sig selv ikke er afgørende for, hvorvidt 

der er tale om en selvstændigt erhvervsdrivende, men at der skal foretages en samlet vurde-

ring. 

 

I lovbemærkningerne til Lovforslag 107 folketingsåret 1985/86 er det angivet, at nedenstående 

aktiviteter altid opfattes som erhvervsvirksomhed: 

- Indtægt af liberalt erhverv såsom advokat, arkitekt, læge, revisor og vekselerer 

- Drift af udlejningsejendomme 

- Udleje af driftsmidler mv., hvis virksomheden har et vist omfang 
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Det er desuden eksplicit beskrevet, at hobbyvirksomhed ikke anses for en erhvervsvirksom-

hed. I en hobbyvirksomhed er det primære formål for virksomheden ikke at opnå indtægtser-

hvervelse, men at tilgodese skatteyderens personligt betonede interesser (Dam, et al, 2012, 

s. 291). 

 

Desuden skal virksomheden for at blive betragtet som erhvervsvirksomhed udøves nogen-

lunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode. Virksomheden må desuden ikke 

være af helt underordnet omfang, jf. JV C.C.1.1.1. 

 

3.3 Beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende 

Som beskrevet i afsnit 3.1.4 bliver fysiske personers skat beregnet i henhold til personskatte-

lovens bestemmelser. Der findes dog flere tillægslove til personskatteloven, herunder loven 

om kommuneskatteloven (kommuneskatten), loven om Folkekirkens Økonomi (kirkeskatten) 

samt virksomhedsskatteloven. 

 

Som beskrevet i afsnit 3.1.1 kan selvstændigt erhvervsdrivende få fradrag for driftsudgifter i 

forbindelse med sin erhvervsvirksomhed i sin personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1. 

personskattelovens opdeling i personlig indkomst og kapitalindkomst og derved også beskat-

ningen heraf er ligeledes gældende for selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

Selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at blive beskattet efter personskatteloven eller 

vælge at blive beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven. Virksomhedsskattelovens 

bestemmelser indeholder to forskellige ordninger for beskatning af selvstændigt erhvervsdri-

vende: virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. 

 

I afsnit 4 og 5 vil virksomhedsordningen blive beskrevet yderligere, herunder de politiske inci-

tamenter for indførelsen samt formålet hermed. Endvidere vil virksomhedsordningens enkelte 

elementer blive gennemgået. 

 

Kapitalafkastordningen er et forenklet alternativ til virksomhedsordningen, hvor en selvstæn-

digt erhvervsdrivende kan opnå visse af virksomhedsordningen fordele. På trods af sin enkelt-

hed indeholder kapitalafkastordningen dog elementer, som har til formål at sikre fuld rentefra-

dragsværdi, forrentning af egenkapital og indkomstudjævning (Michelsen, A. et al, 2014, s. 

240). 
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4 Politiske incitamenter for oprettelse af – og ændringer til – virk-
somhedsordningen 

Før skattereformen af 1987 blev fysiske personer beskattet efter princippet om en integreret 

nettoindkomstbeskatning efter den daværende Statsskattelovs bestemmelser. Skatten blev 

beregnet efter en progressiv skala på baggrund af skatteyderens nettoindkomst (Skattemini-

steriet, 2002, s. 12-13). 

 

I 1986 var skatteloftet på de høje indkomster på 73% (Skatteministeriet, 2002, s. 41). Ved at 

der for renteudgifter var fuld fradragsret, fik renteudgifter en potentiel skatteværdi på 73%. Den 

høje fradragsværdi på renter medførte store private gældsætninger, højt privatforbrug og lave 

private opsparinger. Sammen med formueskatten og arveafgifter på 32% var marginalbeskat-

ningen op mod 90% af større formuer. Den høje marginalskat samt forhøjelse af momssat-

serne var incitament til skattetænkning, skatteflugt og skatteunddragelse i form af ”sort” ar-

bejde (Dam, H. et al, 2012, s. 33). 

 

4.1 Formål og baggrund for oprettelsen af virksomhedsordningen i 1987 

Skattereformens formål var at modvirke skattetænkning, fremme den private opsparing, 

sænke marginalskatten og tilvejebringe en mere rimelig fordeling af skattebyrderne, således 

at man tilgodeser personer med ringe skatteevne1. 

 

Skattereformen af 1987 var resultatet af et bredt politisk forlig. Forliget var inspireret af be-

tænkning 949 fra 1982, udarbejdet af det såkaldte renteskatteudvalg, og et debatindlæg udgi-

vet af Danmarks Sparekasseforening. Sparekassen skitserede en separat person og kapital-

indkomst kaldet SPK-beskatning (Separat person- og kapitalindkomstbeskatning). Ud fra disse 

tanker skulle den personlige indkomstskat bestå af en proportionel skat, baseret på en netto-

indkomst kombineret med en tillægsskat beregnet ud fra arbejdsindkomster, private og offent-

lige pensioner samt andre offentlige overførsler (personlig indkomst). SPK-beskatningens prin-

cipper påbød, at kapitalindkomst blev beskattet proportionelt ud fra en sats, svarende til sel-

skabsskattesatsen, og at personlig indkomst blev beskattet progressivt. Det er en væsentlig 

pointe i princippet, at kapitalindkomst blev beskattet med samme sats som selskabsindkomst, 

hvorved det blev sikret ensartet beskatning ved alle former for kapitalafkast (Skovbæk, J og 

Sørensen, K.D, 1984). 

                                                
1 Beskrevet i bemærkninger til lovforslag nr. 1 ”Formål” i 1985/1 LSF 106  
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Med virkning fra 1987 blev princippet om en integreret nettoindkomstbeskatning delvist ophæ-

vet. I stedet for skulle der foretages opdeling af den almindelige indkomst i to kategorier: 

- Personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

 

Det blev ved skattereformen ikke valgt at indføre SPK-beskatningens principper fuldt ud, idet 

man fastholdt en progression i kapitalindkomstbeskatningen, ved at positiv nettokapitalind-

komst blev indregnet i grundlaget for tillægsskatten. 

 

Todelingen af personskatten medførte, at personer, der driver erhvervsmæssig virksomhed 

uden selskabsdannelse, ville få en mindre fradragsværdi for renteudgifter i forhold til en virk-

somhed, der blev drevet i selskabsform, og derfor brød på det almindelige princip om erhvervs-

mæssige driftsomkostninger. For at undgå skævvridning mellem at drive virksomhed i sel-

skabsform og personligt drevne virksomheder vedtog det daværende folketing reglerne i virk-

somhedsskatteloven. En skatteyder får i loven mulighed for at vælge at opgøre virksomhedens 

skattepligtige resultat efter lovens regler og derved opnå højere fradragsværdi for renteudgif-

ter. I virksomhedsskatteloven indførte man desuden muligheden for at blive midlertidigt be-

skattet med en lavere skattesats, svarende til selskabsskattesatsen, for overskud skatteyderen 

ikke havde hævet til sit private forbrug. Sammen med indførelsen af kapitalafkast medførte 

opsparingen af overskud yderligere til at sidestille selvstændigt erhvervsdrivende med virk-

somheder drevet i selskabsform, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 3 ”Baggrund for loven” i 

1985/1 LSF 107. 

  



5 Virksomhedsordningen  

  Side 25 

5 Virksomhedsordningen 

5.1 Anvendelsesområde, betingelser og krav for virksomhedsordningen 

Som tidligere nævnt kan visse skattepligtige personer som et supplement til beskatning efter 

personskatteloven vælge at blive beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven, herunder 

beskatning i virksomhedsordningen.  

 

Anvendelse af virksomhedsordningen kræver, at en række betingelser og regnskabskrav er 

opfyldt. Hvis disse betingelser og krav ikke er opfyldt, skal den selvstændigt erhvervsdrivende 

beskattes efter personskattelovens almindelige regler. 

 

5.1.1 Anvendelsesområde 

Hovedreglen for anvendelse af virksomhedsordningen: 

- Virksomhedsordningen kan kun anvendes af skattepligtige personer, jf. VSL § 1, stk. 

1, 1. pkt.  

Ved skattepligtige personer forstås både fuldt og begrænset skattepligtige personer, jf. 

TfS 1987 565.  

 

Dog kan virksomhedsordningen ikke anvendes af eller på: 

- Anpartsvirksomhed omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9, eller nr.11, jf. VSL § 1, stk. 1, 2. 

pkt. 

- Konkursindkomst, jf. VSL § 1, stk. 1, 3. pkt. 

- Dødsboer, jf. dødsbobeskatningsloven § 9, stk. 1, 1. pkt. 

 

5.1.2 Betingelser og krav for anvendelse af virksomhedsordningen 

5.1.2.1 Erhvervsmæssig virksomhed 

Foruden angivelsen af ovenstående anvendelsesområde skal følgende betingelser tillige være 

opfyldt for personer: 

- Virksomhedsordningen kan kun anvendes af skattepligtige personer, som driver selv-

stændig erhvervsvirksomhed, jf. VSL § 1, stk. 1, 1. pkt. 

 

Loven indeholder ikke en definition af, hvad der skal forstås ved ”selvstændig erhvervs-

virksomhed”, hvorfor begrebet må forstås i overensstemmelse med praksis inden for 

den øvrige skattelovgivning. Jf. cirkulære 1997 14 defineres selvstændig erhvervsvirk-

somhed som: ”at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk 
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karakter med det formål at opnå et overskud”. Der henvises for yderligere uddybning 

til afsnit 3.2. 

 

5.1.2.2 Regnskabsmæssige krav, indtræden mv. 

Ud over betingelserne knyttet til personen, som vælger beskatning i virksomhedsordningen, 

skal nedenstående betingelser ligeledes være opfyldt: 

- Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige udar-

bejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens 

krav. Bogføringen skal tilrettelægges således, at der regnskabsmæssigt sker en opde-

ling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi (virksomheds-

ordningen) og en privatøkonomi. jf. VSL § 2, stk. 1. 

 

Efterfølgende overførsler af værdier mellem virksomhedsøkonomien og privatøkono-

mien skal bogføres særskilt for hver post med virkning fra det tidspunkt, hvor overførs-

len finder sted, jf. VSL § 2, stk. 4. 

 

Overførsel af biler, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, bogføres 

dog med virkning fra starten af indkomståret. Ligeledes skal finansielle aktiver og pas-

siver, indskud og overførsler efter VSL § 5, der kan foretages inden fristen for indgivelse 

af selvangivelse, bogføres med virkning fra indkomstårets udløb, jf. VSL § 2, stk. 5. 

 

- Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige opfyl-

der de skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget, jf. VSL § 2, stk. 6.  

 

De skattemæssige krav til regnskabsgrundlaget og regnskabet for erhvervsdrivende, 

der benytter virksomhedsordningen, fremgår af mindstekravsbekendtgørelserne for 

henholdsvis store og små virksomheder, jf. Bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 §§ 

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

 

- Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige ved 

indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegiver, om virksomhedsordningen 

skal anvendes for det pågældende indkomstår. Den skattepligtige kan ændre beslut-

ningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegivelsen 

skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter 

udløbet af indkomståret. Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, 
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skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret, jf. 

VSL § 2, stk. 2. 

 

- Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige oply-

ser størrelsen af indestående på følgende konti, jf. VSL § 2, stk. 2: 

o Indskudskonto, jf. VSL § 3 

o Mellemregningskonto, jf. VSL § 4a 

o Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag, jf. VSL §§ 7 og 8 

o Konto for opsparet overskud, jf. VSL § 10, stk. 2.  

 

Ovenstående konti er yderligere beskrevet i afsnit 5.3. 

 

- Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige be-

handler samtlige virksomheder som én ved anvendelse af virksomhedsordningen, hvis 

den skattepligtige driver flere virksomheder, jf. VSL § 2, stk. 3.  

 

5.2 Indskudte aktiver og passiver i virksomhedsordningen 

Hovedreglen er, at alle erhvervsmæssige aktiver og al erhvervsmæssig gæld skal indgå i virk-

somhedsordningen.  

 

Dog gælder visse undtagelser, bl.a. finansielle aktiver, blandet benyttede aktiver og definition 

af erhvervsmæssig gæld.  

 

5.2.1 Afgræsning af indskudte aktiver 

Hovedreglen er, at alle udelukkende erhvervsmæssigt anvendte aktiver skal indgå i virksom-

hedsordningen, uanset typen af disse aktiver, dvs. fysiske, immaterielle og finansielle aktiver. 

Eksempler herpå er fx: 

- Grunde, bygninger og tekniske anlæg 

- Maskiner, driftsmateriel og inventar 

- Varelagre/beholdninger 

- Igangværende arbejder for fremmede regning 

- Aktiverede udgifter til ombygning af lejede lokaler 

- Forudbetalt husleje og deposita 

- Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 

- Periodeafgræsningsposter 
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Som udgangspunkt er det ikke muligt at holde en del af de erhvervsmæssige aktiver uden for 

virksomhedsordningen. Modsætningsvis kan private aktiver ikke indgå i virksomhedsordnin-

gen. Eksempler på private aktiver er, jf. DJV C.C.5.2.2.4: 

- Privat indbo 

- Værdien af en livsforsikringspolice 

- Udlån 

- Parcelhuse, som er stillet til rådighed for forældre eller svigerforældre 

- Udlejede sommerhuse, der er til rådighed for ejeren 

 

Visse finansielle aktiver og visse blandet benyttede aktiver afviger dog fra hovedreglen, hvor-

for der skal tages særskilt hensyn til disse. 

 

5.2.1.1 Finansielle aktiver 

Som omtalt i afsnit 5.1.1 kan anpartsvirksomhed (aktiver i virksomheder) omfattet af PSL § 4, 

stk. 1, nr. 9 eller nr.11, ikke indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 1, 2. pkt. Dette 

betyder, at virksomhedsordningen ikke kan anvendes i de særtilfælde. 

 

Endvidere kan følgende finansielle aktiver ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den 

skattepligtige driver næring med sådanne aktiver eller at aktiverne beskattes efter reglerne for 

finansielle kontrakter i kursgevinstloven, jf. VSL § 1, stk. 2: 

- Aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven 

- Uforrentede obligationer 

- Præmieobligationer 

 

Dog kan følgende finansielle aktiver undtagelsesvist medtages i virksomhedsordningen, hvis 

de har tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed, jf. VSL § 1, stk. 2, 2. pkt.: 

- Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven 

- Andele i foreninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3 og 4 

- Aktier og investeringsbeviser mv., når aktier og investeringsbeviser mv. er udstedt af 

et investeringsselskab, jf. ABL § 19 

 

5.2.1.2 Blandet benyttede aktiver 

Blandet benyttede aktiver, dvs. aktiver som benyttes både til erhvervsmæssige og private for-

mål, kan som hovedregel ikke indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 3, 1. pkt. 
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Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende stiller et blandet benyttet aktiv til rådighed for virksom-

heden, kan den selvstændigt erhvervsdrivende vælge at få godtgjort udgifterne hertil, ved at 

virksomheden betaler en beregnet leje, svarende til de faktiske omkostninger indeholdende 

driftsudgifter og afskrivninger, jf. DJV 5.2.2.10. 

 

Ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst skal de faktiske godtgjorte omkost-

ninger, dvs. den godtgjorte beregnede leje, fratrækkes.  

 

Dog gælder særregler for følgende blandet benyttede aktiver: 

- Visse ejendomme, jf. VSL § 1, stk. 3, 2.-4. pkt. 

- Biler, jf. VSL § 1, stk. 3, 5. pkt. 

- Telefon, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør, jf. VSL § 1, stk. 

3, 5. pkt. 

 

Hvorvidt ovenstående aktiver kan eller skal helt eller delvist indgå i virksomhedsordningen, er 

den skattepligtiges eget valg. Den skattepligtige skal dog følge reglerne for disse undtaget 

blandet benyttede aktiver. 

 

Visse blandet benyttede ejendomme, jf. VSL § 1, stk. 3, 2.-4. pkt. 

Den erhvervsmæssige del af en blandet benyttet ejendom indgår dog i virksomheden, hvis der 

foretages en vurderingsfordeling af ejendomsværdien, jf. VURDL § 33, mellem den erhvervs-

mæssige del og den private boligdel, jf. VSL § 1, skt. 3, 2. pkt. Foreligger der ikke en vurde-

ringsfordeling, vil ejendommen ikke kunne indgå i virksomheden, selvom den benyttes er-

hvervsmæssigt, jf. SKM2009.471BR. Efter praksis gælder det endvidere, at den erhvervsmæs-

sige anvendelse af en- og tofamiliehuse mindst skal udgøre 25% for at kunne indgå i virksom-

heden, jf. DJV C.C.5.2.2.7. 

 

Ydermere indgår udlejningsejendomme omfattet af EVSL § 4, nr. 6-8, med den del af ejen-

dommen, der ikke tjener til bolig for ejere, jf. VSL § 1, stk. 3, 3. pkt. 

 

Blandet benyttede biler, jf. VSL § 1, stk. 3, 5. pkt. 

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende benytter en eller flere biler til både erhvervsmæssig 

og privat kørsel, kan den selvstændigt erhvervsdrivende vælge enten at lade disse indgå fuldt 

ud i virksomheden eller holde dem helt uden for virksomheden, jf. VSL § 1, stk. 3, 5. pkt. 
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Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende at lade den blandet benyttede bil indgå fuldt ud i 

virksomheden, skal den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes af den private kørsel (fri bil) 

efter reglerne i LL § 16, stk. 4, jf. VSL § 1, stk. 3, 5-6. pkt. og LL § 16, stk. 1.  

 

Ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst skal samtlige omkostninger, inklu-

sive fulde afskrivninger til bilen, fratrækkes. Dog skal virksomhedens indkomst samtidig forhø-

jes med værdien af fri bil fastsat efter reglerne i LL § 16, stk. 4, jf. VSL § 1, stk. 3, 5-6. pkt., for 

at modsvare fradraget for omkostningerne ved den private benyttelse (Michelsen, A. et al, 

2014, s. 226). 

 

Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende at holde den blandet benyttede bil uden for virk-

somheden, kan det vælges om: 

- Virksomheden godtgør den selvstændigt erhvervsdrivende de faktiske omkostninger 

ved den erhvervsmæssige kørsel. 

Virksomheden vil ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst tilsvarende kunne fra-

trække den erhvervsmæssige andel af de samlede driftsomkostninger inklusive afskriv-

ninger.  

- Virksomheden godtgør den selvstændigt erhvervsdrivendes omkostninger ved den er-

hvervsmæssige kørsel efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. 

Virksomheden vil ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst tilsvarende kunne fra-

trække værdien af den erhvervsmæssige kørsel opgjort efter Skatterådets satser for 

kørsel i egen bil.  

 

Blandet benyttet telefon, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør, jf. VSL 

§ 1, stk. 3, 5. pkt. 

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge, om blandet benyttet telefon, datakommunika-

tionsforbindelser og/eller computere med tilbehør skal indgå fuldt ud i virksomheden, eller om 

disse skal holdes helt uden for virksomheden, jf. VSL § 1, stk. 3, 5. pkt. 

 

Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende at lade disse aktiver indgå fuldt ud i virksomheden, 

vil den selvstændigt erhvervsdrivende blive beskattet for den private rådighed efter reglerne i 

LL § 16, stk. 12, jf. VSL § 1, stk. 3, 6. pkt. og LL § 16, stk. 14.  

 

Ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst vil samtlige driftsomkostninger, in-

klusive fulde afskrivninger til aktiverne, skulle fratrækkes.  
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Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende at holde disse aktiver uden for virksomheden, kan 

den selvstændigt erhvervsdrivende vælge at få godtgjort udgifterne hertil, ved at virksomheden 

betaler en beregnet leje, svarende til de faktiske omkostninger indeholdende driftsudgifter og 

afskrivninger, jf. DJV 5.2.2.10. 

 

Ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst skal de faktiske godtgjorte omkost-

ninger, dvs. den godtgjorte beregnede leje, fratrækkes.  

 

5.2.2 Afgræsning af indskudte passiver 

Som nævnt nedenfor er hovedreglen, at al erhvervsmæssig gæld skal indgå i virksomheds-

ordningen. Erhvervsmæssig gæld kan – og vil oftest – være: 

- Leverandørgæld 

- Forudbetalinger fra kunder 

- Skyldige renter af virksomhedsgæld 

- Lån direkte tilknyttet til den erhvervsmæssige virksomhed 

 

Erhvervsmæssig gæld har dog været vanskelig at definere, idet der har været tvivl om, hvorvidt 

”blandet gæld” skulle behandles. Landskatteretten har imidlertid ved SKM2007.588.LSR taget 

stilling til, hvorvidt et privat realkreditlån kan medtages i virksomhedsordningen, selvom pro-

venuet i overvejende grad var anset for brugt til private formål. Landsskatteretten anerkendte 

dermed, at prioritetsgæld kan indgå i virksomhedsordningen. 

 

Indskydes der privat gæld, vil den opnåede skattefordel dog overvejende udlignes af et lavere 

kapitalafkastgrundlag, jf. VSL § 8, og/eller ved beregning af rentekorrektion af negativ ind-

skudskonto, jf. VSL § 11, stk. 1 og 3. Yderligere beskrivelse heraf fremgår af afsnit 5.3. 

 

På trods af at Landsskatteretten har anerkendt, at et privat realkreditlån kan medtages som 

gæld i virksomhedsordningen, er det ikke ensbetydende med, at det private realkreditlån æn-

drer karakter og bliver et erhvervsmæssigt lån. Det er den selvstændigt erhvervsdrivende, som 

til enhver tid skal kunne dokumentere og sandsynliggøre, at gælden er erhvervsmæssig. Her 

vil der skulle lægges vægt på, hvad lånet er anvendt til. Denne sondring har betydning i forhold 

til nulstilling af en negativ indskudskonto, jf. VSL § 3, stk. 5. Yderligere beskrivelse af indskuds-

kontoen – og nulstilling heraf – fremgår af afsnit 5.3.1.  
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5.3 Virksomhedsordningens enkelte elementer og begreber 

Anvendelse af virksomhedsordningen kræver som nævnt, at en række betingelser og regn-

skabskrav er opfyldt. Ydermere kræver anvendelsen af virksomhedsordningen, at den skatte-

pligtige opgør en indskudskonto, konto for opsparet overskud, kapitalafkastgrundlag og kapi-

talafkast, jf. VSL § 2, stk. 2. Disse konti bruges bl.a. i forhold til beregning af eventuel rente-

korrektion, overskudsdisponering samt beløb til brug for hæverækkefølgen.  

 

De grundlæggende elementer i virksomhedsordningen vil blive gennemgået nedenfor. 

 

5.3.1 Indskudskontoen 

Vælger en selvstændigt erhvervsdrivende at blive beskattet i virksomhedsordningen, skal den 

selvstændigt erhvervsdrivende opgøre en indskudskonto. VSL § 3, stk. 1, definerer indskuds-

kontoen som overførsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden. Eftersom indskuds-

kontoen er nettobeløbet af de overførte værdier, både aktiver og passiver, kan denne være 

både positiv og negativ. 

 

En positiv indskudskonto er et udtryk for, hvor meget den skattepligtige kan føre skattefrit ud 

af virksomheden i overensstemmelse med hæverækkefølgen, uden at det udløser rentekor-

rektion efter reglerne i VSL § 11. 

 

En negativ indskudskonto er et udtryk for, at der er overført større passiver end aktiver til virk-

somhedsordningen. En negativ indskudskonto danner udgangspunkt for beregning af rente-

korrektion, jf. VSL § 11. Den negative indskudskonto er yderligere beskrevet i afsnit 5.3.1.4. 

 

5.3.1.1 Tidspunkt for opgørelse af indskudskontoen 

Opgørelsen skal ske ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor den selvstændigt 

erhvervsdrivende indtræder virksomhedsordningen, jf. VSL § 3, stk. 2. Indskudskontoen er 

herefter fastlåst og reguleres kun med indskud samt hævning af beløb, der ikke er overskud, 

jf. VSL § 3, stk. 6. Dette skyldes, at efterfølgende værdiændringer, foretagne afskrivninger 

samt gevinst og tab ved realisation af formuegoder eller indfrielse af gæld ikke påvirker stør-

relsen på indskudskontoen (Michelsen, A. et al, 2014, s. 222). 

 

5.3.1.2 Indskud af aktiver og passiver 

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

stk. 3.  
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Overgår den selvstændigt erhvervsdrivende fra at have brugt kapitalafkastordningen til at 

bruge virksomhedsordningen, skal et eventuelt indestående på en konjunkturudligningskonto 

hæves ellers anses et beløb tilsvarende indeståendet (eksklusive renter) som indestående på 

konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen, jf. VSL § 22 b, stk. 8, 4. pkt. Beløbet på 

konjunkturudligningskontoen, som anses for konto for opsparet overskud i virksomhedsord-

ningen, skal derfor fragå ved opgørelse af indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 3.  

 

Ydermere skal indskud på en investeringsfondskonto, jf. investeringsfonds § 5, som i dette 

tilfælde omfatter såvel ubenyttede indskud som indskud for forudgående indkomstår, der 

endnu ikke er indbetalt, fragå ved opgørelse af indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 3. 

 

Ovenstående kan illustreres således: 

 

Tabel 3 – Opgørelse af indskudskontoen 

+ Virksomhedens aktiver 

- Virksomhedens gæld 

- Ikke hævet indestående (eksklusive renter) på konjunkturudligningskonto 

- Indskud på investeringsfondskonto 

= Virksomhedens indskudskonto 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.3.1.3 Værdiansættelse af indskudte aktiver og passiver 

Værdiansættelsen af de indskudte aktiver og passiver fremgår overvejende af VSL § 3, stk. 4. 

Værdiansættelsen for de enkelte aktiver og passiver fremgår af nedenstående tabeller: 

 

Tabel 4 – Værdiansættelse af aktiver (indskudskontoen) 

Aktiv Værdiansættelse 

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets 

begyndelse. 

 

Den fastsatte ejendomsværdi fradrages med byrder, som der ikke er taget hensyn 

til ved vurderingen, og tillægges eventuelt ikke medregnet anskaffelsessum for 

ombygning, forbedringer mv. Er der ikke ansat en ejendomsværdi, anvendes han-

delsværdien pr. seneste 1. oktober forud for indkomstårets begyndelse med tillæg 

af eventuelt ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv. 

 



5 Virksomhedsordningen  

  Side 34 

Dog gælder det, jf. VSL § 3, stk. 7, at hvis en skattepligtig tidligere har anvendt 

virksomhedsordningen, og inden for de nærmest efterfølgende 5 indkomstår på 

ny anvender virksomhedsordningen, skal en eventuel fast ejendom værdiansæt-

tes til samme værdi, som da virksomhedsordningen senest blev anvendt. Reglen 

er dog kun gældende, hvis det er den samme ejendom, som indgår i virksomheds-

ordningen igen.  

 

Er den faste ejendom erhvervet, mens den skattepligtige har anvendt virksom-

hedsordningen, skal ejendommen medregnes til den kontante anskaffelsessum.  

Driftsmidler og skibe 

(omfattet af AL § 2) 

Afskrivningsberettiget saldoværdi ved indkomstårets begyndelse, jf. AL § 5, stk. 

2. Negativ saldo fragår ikke ved opgørelsen af indskudskontoen, jf. DJV 

C.C.5.2.5.3 

Blandet benyttede drifts-

midler og skibe (omfattet 

af AL § 2) 

Uafskreven del af det afskrivningsberettigede beløb ved indkomstårets begyn-

delse. Negativ saldo kan ikke fradrages. 

Driftsmidler, der hidtil 

udelukkende, har været 

anvendt privat 

Handelsværdien 

Varelagre Værdiansættes efter varelagerlovens § 1, stk. 1-3, dvs. efter en af nedenstående: 

1. Dagsprisen ved regnskabsårets slutning  

2. Indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen)  

3. Fremstillingsprisen, hvis varen er fremstillet i egen virksomhed 

Ved ovenstående værdiansættelsesmetoder kan den skattepligtige ikke med-

regne afgift, der ved opgørelsen af hans afgiftstilsvar efter loven om almindelig 

omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift. 

Besætninger Værdiansættes efter husdyrbeskatningsloven § 2, stk. 1, efter en af nedenstå-

ende: 

1. Normalhandelsværdien 

2. Handelsværdien (dog ikke et beløb mindre end normalhandelsværdien) 

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med afskrivninger, jf. DJV 

C.C.5.2.5.3 

Løbende ydelser som led 

i gensidigt bebyrdende 

aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne, jf. DJV C.C.5.2.5.3 

Øvrige aktiver Anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Omregnes an-

skaffelsessummen til kontantværdi, anvendes denne. 

Finansielle aktiver (der 

ikke er omfattet af VSL § 

1, stk. 2) 

Som udgangspunkt kursværdien, jf. DJV C.C.5.2.5.3 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Tabel 5 – Værdiansættelse af passiver (indskudskontoen) 

Passiv Værdiansættelse 

Gæld Kursværdi 

Løbende ydelser som led 

i gensidigt bebyrdende 

aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne, jf. DJV C.C.5.2.5.3 

Konjunkturudlignings-

kontoen 

Indestående på konjunkturudligningskontoen i tilknytning til kapitalafkastordnin-

gen, jf. DJV C.C.5.2.5.3 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.3.1.4 Negativ indskudskonto 

En negativ indskudskonto kan opstå af to årsager: 

- Ved indtræden i virksomhedsordningen. Dette sker ved, at de indskudte passiver er 

større end de indskudte aktiver. Den negative indskudskonto er dermed en formodning 

om, at gælden har oversteget værdien af aktiverne. 

- Der er overført større værdier til privatøkonomien end de årlige overskud og indskuds-

kontoens saldo berettiger til, jf. VSL § 3, stk. 6, og VSL § 5, stk. 2 (Michelsen, A. et al, 

2014, s. 222). 

 

En negativ indskudskonto har betydning for muligheden for foreløbig beskatning via opsparet 

overskud, jf. VSL § 10, stk. 2, samt beregning af rentekorrektion, jf. VSL 11, stk. 1. Begge 

forhold behandles dybere i efterfølgende afsnit. 

 

Nulstilling af negativ indskudskonto 

Er der opgjort en negativ indskudskonto, jf. VSL § 3, stk. 2-4, ved den skattepligtiges indtræden 

i virksomhedsordningen, kan den skattepligtige nulstille den negative indskudskonto, hvis føl-

gende to betingelser er opfyldt, jf. VSL § 3, stk. 5: 

- Alle de til virksomheden hørende aktiver og gældsposter er medregnet i opgørelsen 

- Den medregnede gæld er erhvervsmæssig 

 

Hvis betingelserne for nulstilling af negativ indskudskonto ikke er opfyldt, er det et udtryk for, 

at der er medtaget privat gæld i virksomhedsordningen. For at sikre at den skattepligtige ikke 

får en skattefordel af at medtage privat gæld i virksomhedsordningen, vil den skattepligtige 

blive berørt af reglerne for rentekorrektion. Dette gælder dog kun så længe, at indskudskon-

toen er opgjort til et negativt beløb. Når indskudskontoen er positiv, sondres der som udgangs-

punkt ikke mellem erhvervsmæssig og privat gæld. 
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Dokumentation af erhvervsmæssig gæld ved nulstilling af negativ indskudskonto 

Som tidligere nævnt har erhvervsmæssig gæld været vanskelig at definere. Der har bl.a. været 

tvivl om, hvorvidt ”blandet gæld” skulle behandles.  

 

Det er tidligere beskrevet, hvorledes Landskatteretten ved SKM2007.588.LSR har godkendt, 

at privat gæld i form af et realkreditlån kunne medtages i virksomhedsordningen, selvom pro-

venuet i overvejende grad var anset for brugt til private formål. Landsskatteretten anerkendte 

dermed, at privat gæld kan indgå i virksomhedsordningen dog mod beregning af rentekorrek-

tion ved negativ indskudskonto. Her skal dog bemærkes, at Landsskatteretten lagde vægt på, 

at kapitalafkastsatsen på 5% ikke adskilte sig væsentligt fra den effektive forrentning af et 5%’s 

obligationslån. Ydermere oversteg den beregnede rentekorrektion ikke nettorenteudgifterne i 

virksomheden. 

 

I forhold til nulstilling af en negativ indskudskonto er det afgørende at afgrænse den indskudte 

gæld mellem erhvervsmæssig og privat. Det er den selvstændigt erhvervsdrivende, som skal 

kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at gælden er erhvervsmæssig. Dokumentationen 

eller sandsynliggørelsen skal ske ud fra en samlet vurdering af den selvstændigt erhvervsdriv-

endes økonomiske dispositioner med udgangspunkt i, om lånet er anvendt til at finansiere den 

erhvervsmæssige virksomhed, jf. DJV C.C.5.2.5.4. 

 

Ved TfS 1995, 133 havde en apoteker oparbejdet et likviditetsoverskud ved optagelse af lån 

gennem Apotekerfonden samt rentefri leverandørkreditter. Likviditetsoverskuddet var løbende 

investeret i værdipapirer. Apotekeren havde ved indtræden i virksomhedsordningen opgjort en 

negativ indskudskonto, hvor bl.a. lånet i Apotekerfonden samt leverandørkreditterne var med-

taget. Landsretten udtalte i den forbindelse, at det var en betingelse for nulstilling af indskuds-

kontoen, at den medregnede gæld var erhvervsmæssig. Ved afgørelsen måtte der lægges 

vægt på, hvad låneprovenuet var anvendt til. Idet likviditetsoverskuddet var anvendt til inve-

stering i værdipapirer, som ikke kan indgå i virksomhedsordningen, kunne gælden ikke anses 

for erhvervsmæssig, hvorfor betingelserne for nulstilling af en negativ indskudskonto ikke var 

opfyldt.  

 

Det er ved TfS 1995, 133 demonstreret, at det er de økonomiske dispositioner med udgangs-

punkt i, hvordan lånet er anvendt, som definerer, hvorvidt der er tale om erhvervsmæssig eller 

privat gæld. 
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5.3.1.5 Årlige reguleringer af indskudskontoen 

Indskudskontoen reguleres årligt ved indkomstårets udløb, jf. VSL § 3, stk. 6, med: 

- Indskud af private værdier i virksomhedsordningen 

- Fradrag af værdier, som ikke er overskud, der er overført til den skattepligtige 

 

Ovenstående er opstillet i nedenstående tabel: 

 

Tabel 6 – Årlig regulering af indskudskontoen 

 Indskudskonto, primo 

+ Indskud af private værdier i virksomhedsordningen 

- Overførsler af værdier til den skattepligtige (som ikke er overskud) 

= Indskudskonto, ultimo 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.3.1.6 Bruttoprincippet ved indskydelse af aktiver og passiver 

Selvom det kan lade til, at nettoværdien af indskudskontoen som udgangspunkt er det afgø-

rende element ved overførsler af beløb og værdier mellem privatøkonomien og virksomheds-

økonomien, er det vigtigt at forstå, at overførslerne sker efter et bruttoprincip.  

 

VSL § 2, stk. 4, angiver, at beløb, der overføres mellem virksomhedsordningen og privatøko-

nomien, skal bogføres særskilt for hver post med virkning fra det tidspunkt, hvor overførslen 

finder sted. Med andre ord skal overførslen af fx en ejendom med tilhørende gæld betragtes 

som to særskilte overførsler.  

 

Bruttoprincippet har ikke den store betydning i forhold til førstegangsopgørelsen af indskuds-

kontoen, idet det er nettoværdien er de indskudte aktiver og passiver, der er et afgørende 

element i forhold til eventuel rentekorrektion.  

 

Bruttoprincippet har derimod stor betydning for den selvstændigt erhvervsdrivende ved efter-

følgende indskydelse af aktiver og passiver. Indskyder den selvstændigt erhvervsdrivende ef-

terfølgende et aktiv, betragtes dette som et særskilt indskud på indskudskontoen. Indskyder 

den selvstændigt erhvervsdrivende gæld efterfølgende, betragtes dette som en hævning i hæ-

verækkefølgen, uanset om gælden er tilknyttet et indskudt aktiv. Der er således ikke hjemmel 

til et nettoprincip i forbindelse med indskydelse af et gældsbehæftet aktiv.  
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Bruttoprincippet betyder, at der kan være store skattemæssige konsekvenser for den selv-

stændigt erhvervsdrivende ved efterfølgende indskydelse af gæld – uagtet at gælden er direkte 

knyttet til et indskudt aktiv.  

 

5.3.2 Mellemregningskontoen 

Som udgangspunkt vil overførsler fra den selvstændigt erhvervsdrivende til virksomheden via 

beløb og værdier fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien blive betragtet som indskud 

på indskudskontoen, jf. VSL § 3. VSL § 4 a, stk. 1, giver dog den selvstændigt erhvervsdri-

vende mulighed for, at beløbsmæssige overførsler fra privatøkonomien til virksomhedsøkono-

mien kan bogføres på en uforrentet mellemregningskonto. Tilsvarende kan den selvstændigt 

erhvervsdrivende overføre beløb fra mellemregningskontoen til privatøkonomien uden om hæ-

verækkefølgen og dermed skattefrit, jf. VSL 4 a, stk. 3.  

 

Bemærk, at VSL § 4 a, stk. 1, udelukkende angiver, at det er beløbsmæssige overførsler, som 

kan bogføres på en uforrentet mellemregningskonto. Overføres der værdier, vil disse blive 

betragtet som indskud på indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 1. Landsskatteretten har præcise-

ret dette i SKM2005.537.LSR. Her kunne en ejendom efter Skatterådets opfattelse ikke med-

tages på mellemregningskontoen.  

 

Som beskrevet i afsnit 5.3.1.6 er bruttoprincippet desuden gældende for overførsler på mel-

lemregningskontoen. Det betyder, at beløb, der overføres mellem virksomhedsordningen og 

privatøkonomien, skal bogføres særskilt for hver post med virkning fra det tidspunkt, hvor over-

førslen finder sted, jf. VSL § 2, stk. 4. Dog med særregler for overførsel af biler, som både 

benyttes til erhvervsmæssige og private formål.  

 

Hvis indestående på mellemregningskontoen på noget tidspunkt bliver negativt, skal beløbet 

udlignes ved en overførsel efter VSL § 5, jf. VSL § 4 a, stk. 3. En negativ mellemregningskonto 

vil være et udtryk for et privatlån i virksomheden. Da mellemregningskontoen ikke er reguleret 

af rentekorrektion, som det ses ved en negativ indskudskonto, skal der foretages en tvungen 

hævning i hæverækkefølgen til udligning af den negative mellemregningskonto. 

 

Mellemregningskontoen kan dog ikke benyttes på det tidspunkt, hvor anvendelse af virksom-

hedskontoen påbegyndes, jf. VSL § 4 a, stk. 2. Mellemregningskontoen kan således først an-

vendes, når den selvstændigt erhvervsdrivende er indtrådt i virksomhedsordningen. 
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Mellemregningskontoen bruges bl.a. til at behandle situationen, jf. VSL § 4 a, stk. 4, hvor den 

selvstændigt erhvervsdrivende har betalt driftsomkostninger af private midler, dvs. erhvervs-

mæssig benyttelse af private aktiver og refusion af driftsomkostninger, som er betalt af private 

midler. Bruger den selvstændigt erhvervsdrivende ikke en mellemregningskonto i denne situ-

ation, vil den selvstændigt erhvervsdrivende skulle lade refusionerne indgå i den personlige 

indkomst, mens tilsvarende beløb kan trækkes fra i den personlige indkomst. Det er således 

en praktisk fordel at benytte en mellemregningskonto i sådan en situation.  

 

Yderligere kan beløb, der overføres til beskatning hos en medarbejdende ægtefælle efter reg-

ler i KSL § 25A, stk. 3-5, (VSL § 12), hensættes på mellemregningskontoen med virkning fra 

indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 4 a, stk. 5. Dette er et alternativ til hæverækkefølgen, som 

er beskrevet i afsnit 5.3.6. 

 

Mellemregningskontoen opgøres efter indkomstårets udløb, jf. DJV C.C.5.2.6, og er i praksis 

en opgørelse af alle overførsler mellem privatøkonomien og virksomhedsøkonomien, herunder 

betalte driftsomkostninger for private midler, overførte beløb til medarbejdende ægtefælle, pri-

vat brug af virksomhedens bil, telefon, datakommunikationsforbindelse og lignende.  

 

5.3.3 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Kapitalafkast er et udtryk for, at en del af virksomhedens skattepligtige resultat kan anses som 

et beregnet afkast af den selvstændigt erhvervsdrivendes investerede kapital. Kapitalafkastet 

opgøres, jf. VSL § 7, stk. 1, som: 

Kapitalafkastgrundlaget x kapitalafkastsatsen 

 

hvor kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for den selvstændigt erhvervsdrivendes investerede 

kapital, og hvor kapitalafkastsatsen er et udtryk for forrentningsprocenter (Michelsen, A. et al, 

2014, s. 228). 

 

Dog er der følgende begrænsninger ved kapitalafkastet: 

- Der kan ikke benyttes et negativt beregnet kapitalafkast, jf. VSL § 7, stk. 1 

- Det beregnede kapitalafkast kan ikke overstige årets skattepligtige overskud efter fra-

drag for overførte beløb til medarbejdende ægtefælle, jf. VSL § 12, sidste pkt., og VSL 

§ 7 
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Det beregnede kapitalafkast beskattes som kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen, 

medmindre det helt eller delvist vælges opsparet i virksomheden eller hæves som personlig 

indkomst, jf. VSL § 23 a og PSL § 4, stk. 1, nr. 3. Dog skal man være opmærksom på, at der 

er en begrænsning for overførsel af kapitalafkast til personlig indkomst på 47.600 kr. (2015-

niveau) (Skatteministeriet, 2015.2), ligesom opsparet kapitalafkast indgår i det samlede op-

sparede overskud, hvor den senere beskatning vil være i den personlige indkomst (Michelsen, 

A. et al, 2014, s. 229). 

 

Bemærk, at den del af kapitalafkastet, som vedrører finansielle aktiver, bortset fra fordringer 

erhvervet ved salg af varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed (varedebitorer mv.), anses 

for indskudt, hvis det ikke er overført fra virksomheden til den skattepligtige inden udløbet af 

fristen for indgivelse af selvangivelse, jf. VSL § 4, stk. 1. Overførslen fra virksomheden til den 

skattepligtige kan eventuelt ske ved at hensætte beløbet til senere hævning. Hensættelser til 

senere hævning er yderligere beskrevet i afsnit 5.3.6 omkring hæverækkefølgen. 

 

Er virksomhedens regnskabsperiode kortere eller længere end 12 måneder, skal der beregnes 

et forholdsmæssigt kapitalafkast, svarende til det hele antal måneder, som regnskabsperioden 

omfatter. 

 

Kapitalafkastet sikrer altså, at den selvstændigt erhvervsdrivende opnår en forrentning af den 

investerede kapital, svarende til hvad den selvstændigt erhvervsdrivende kunne have fået i 

afkast ved investering i fx obligationer eller lignende værdipapirer. Tilsvarende flyttes den del 

af virksomhedens overskud, som kan kategoriseres som afkast på den selvstændigt erhvervs-

drivendes investering, til kapitalindkomst fra personlig indkomst, hvilket modsvarer beskatnin-

gen af afkastet i en alternativ investering såsom investering i obligationer. 

 

5.3.3.1 Kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget er en del af grundlaget for beregning af kapitalafkastet. Idet kapitalaf-

kastet er et udtryk for en forrentning af den selvstændigt erhvervsdrivendes investerede kapi-

tal, er kapitalafkastgrundlaget et udtryk for selve den selvstændigt erhvervsdrivendes investe-

ring, hvorfor det langt hen ad vejen er sammenligneligt med førstegangsopgørelsen af ind-

skudskontoen.  
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Kapitalafkastgrundlaget adskiller sig dog fra indskudskontoen på flere områder, heriblandt tids-

punkt for opgørelsen/efterfølgende reguleringer, medtagne aktiver og passiver samt værdian-

sættelsen af aktiver og passiver. 

 

Tidspunkt for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

Opgørelsen skal ske ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 8, stk. 1, 1. pkt. I etableringsåret 

for virksomheden skal opgørelsen ske på det tidspunkt, hvor den selvstændigt erhvervsdri-

vende indtræder virksomhedsordningen, jf. VSL § 8, stk. 1, 2. pkt. 

 

Indskud af aktiver og passiver 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres som virksomhedens aktiver med fradrag af gæld, jf. VSL § 8, 

stk. 1, 1. pkt. Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget efter VSL § 8, stk. 1, er således i grove 

træk i overensstemmelse med førstegangsopgørelsen af indskudskontoen, da grundlaget er 

nettoværdien af aktiver og passiver. Dog gælder det, at følgende beløb ligeledes skal fratræk-

kes ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, jf. VSL § 8, stk. 1: 

- Hensættelser efter VSL §§ 4 og 10, stk. 1 

- Indestående på mellemregningskonto efter § 4 a og b 

- Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien med virkning fra indkomst-

årets begyndelse 

 

Hensatte beløb efter VSL § 4 vedrører finansielle aktiver, som skal overføres til den selvstæn-

digt erhvervsdrivende. Hensatte beløb efter VSL § 10, stk. 1, omfatter hensættelser til senere 

hævning. Overførsler fra virksomhedsøkonomien til privatøkonomien omfatter fx blandet be-

nyttede biler, leasede biler og visse overførsler vedrørende indskudskontoen ved delafståelse 

og delophør af virksomhed, jf. DJV C.C.5.2.9.3: 

 

Ovenstående kan illustreres således: 
 

Tabel 7 – Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget 

+ Virksomhedens aktiver, primo 

- Virksomhedens gæld, primo 

- Hensatte beløb efter VSL § 4 og hensættelser til senere hævning, primo 

- Mellemregningskonto, primo 

- Overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, primo 

= Kapitalafkastgrundlag 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Værdiansættelsen af indskudte aktiver og passiver 

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

skal som udgangspunkt værdiansættes til de samme skattemæssige værdier, som er fastsat i 

reglerne for opgørelse af indskudskontoen i VSL § 3, stk. 4, jf. VSL § 8, stk. 2.  

 

I tilfælde hvor fast ejendom medregnes i kapitalafkastgrundlaget er hovedreglen fortsat, at 

denne medregnes til den kontante anskaffelsessum, ligesom det er muligt ved indskudskon-

toen. Som alternativ kan man, hvis ejendommen er anskaffet før 1. januar 1987, vælge at 

anvende ejendomsværdien ved 18. alm. vurdering (værdien pr. 1. januar 1986) med tillæg af 

eventuelt ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv., jf. VSL § 8, stk. 

2. Dette alternativ adskiller sig fra indskudskontoen, hvor alternativet er, at ejendommen kan 

medregnes til ejendomsværdien ved indkomstårets begyndelse eller værdien pr. 1. oktober i 

det forudgående indkomstår med tillæg af eventuelt ikke medregnet anskaffelsessum for om-

bygning, forbedringer mv., jf. VSL § 3, stk. 4. 

 

Der henvises til afsnit 5.3.1.3 for en oversigt over værdiansættelsen af aktiver og passiver ved 

opgørelsen af indskudskontoen. 

 

5.3.3.2 Kapitalafkastssatsen 

Som beskrevet anvendes kapitalafkastsatsen til en del af beregningen til kapitalafkastet, sva-

rende til forrentningen af den selvstændigt erhvervsdrivendes investering. 

 

Kapitalafkastsatsen beregnes, jf. VSL § 9, ud fra et simpelt gennemsnit af: 

- Kassekreditrenten for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til ind-

komståret svarende kalenderår, opgjort af Danmarks Nationalbank 

- Den månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgjort i henhold til Den 

Europæiske Centralbanks forordning EF nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende 

statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån 

til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18), der er opgjort af Dan-

marks National Bank 

o Den månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres som et 

vægtet gennemsnit over den effektive rentesats for den udestående lånemasse 

opgjort med to decimaler 
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Det simple gennemsnit af ovestående opgøres med én decimal. Satsen fratrækkes 2 procent-

point og nedrundes til nærmeste hele procent. 

 

Kapitalafkastsatsen er altså et gennemsnit af forskellige typer af kassekreditrenter, som man 

har vurderet afspejler en forrentning af en alternativ investering med samme risiko som den 

selvstændigt erhvervsdrivendes investering i egen virksomhed. Denne tankegang er ligeledes 

i overensstemmelse med den tidligere beregningsmetode for kapitalafkastsatsen (til og med 

indkomståret 2012), hvor den blev beregnet som et simpelt gennemsnit af den effektive obli-

gationsrente for årets første 6 måneder for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, bort-

set fra indeksobligationer på Nasdaq OMX Copenhagen, jf. DJV C.C.5.2.9.4.  

 

Historisk har kapitalafkastsatsen svinget mellem 11%, som den lå på i slutningen af 80’erne, 

og 1%, som er det nuværende niveau. 

 

 

Figur 2 – Historisk kapitalafkastsats 
 

5.3.4 Konto for opsparet overskud 

Vælger en selvstændigt erhvervsdrivende at blive beskattet i virksomhedsordningen, skal den 

selvstændigt erhvervsdrivende opgøre en konto for opsparet overskud, jf. VSL § 2, stk. 2.  

 

En af fordelene for den selvstændigt erhvervsdrivende ved at benytte virksomhedsordningen 

ligger i muligheden for at opspare en del af det overskud, som virksomheden har genereret, 

og dermed undgå at skulle lade hele virksomhedens overskud beskatte i det aktuelle ind-

komstår. Konto for opsparet overskud giver dermed den selvstændigt erhvervsdrivende mu-

lighed for at foretage indkomstudjævning mellem flere indkomstår. Dette ses fordelagtigt ved 

fx varierende overskud/underskud. Yderligere giver muligheden for opsparing af overskud den 
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selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at skatteoptimere ved kun at foretage hævninger 

op til topskattegrænsen for derefter at opspare resterende overskud til senere indkomstår. 

 

Konto for opsparet overskud er udelukkende en bogholderimæssig registrering af foreløbigt 

beskattet overskud. Det vil sige overskud, som ikke er overført til den selvstændigt erhvervs-

drivende, men som er beskattet foreløbigt med en virksomhedsskat svarende til selskabsskat-

teprocenten, jf. SEL § 17, stk. 1. 

 

Indestående på kontoen for opsparet overskud betragtes som et nettobeløb bestående af op-

sparet overskud – foreløbig virksomhedsskat.  

 

Ved overførsel af indestående på konto for opsparet overskud til den selvstændigt erhvervs-

drivende medregnes overført beløb med tillæg af virksomhedsskat til den personlige indkomst, 

jf. VSL § 10, stk. 3. Det vil sige, at selvom indeståendet betragtes som et nettobeløb, medreg-

nes bruttobeløbet ved overførsel til den selvstændigt erhvervsdrivende. Bruttobeløbet anven-

des ved beregning af slutskatten, da den selvstændigt erhvervsdrivende ellers ville opnå en 

lavere personlig indkomst med en besparelse i arbejdsmarkedsbidrag.  

 

Foreløbig virksomhedsskat fradrages efterfølgende i den skattepligtiges slutskat med tillæg af 

eventuelt overført restskat mv., jf. VSL § 10, stk. 3. Overstiger den foreløbige virksomhedsskat 

årets slutskat, udbetales denne kontant, jf. VSL § 10, stk. 3. Har den skattepligtige overtaget 

konto for opsparet overskud efter reglen i KSL § 33 C, stk. 5, eller dødsboskattelovens § 39, 

stk. 2, skal overskydende virksomhedsskat fradrages i ægtefælles slutskat, hvis den skatte-

pligtige er gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår. 

Eventuelt overskydende virksomhedsskat skal fremføres herefter til fradrag i den beregnede 

slutskat i de følgende indkomstår, jf. VSL § 10, stk. 4.  

 

Ved overførsel af indestående på konto for opsparet overskud til den selvstændigt erhvervs-

drivende anses tidligst opsparet overskud for overført først, jf. VSL § 10, stk. 5. 

 

5.3.5 Den selvkontrollerende effekt 

Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende at lade privat gæld indgå i virksomhedsordningen, 

sker der som udgangspunkt to ting:  

1. Private renteudgifter fratrækkes i den personlige indkomst via virksomhedens overskud 

2. Kapitalafkastgrundlaget reduceres 
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Ved at lade privat gæld indgå i virksomhedsordningen kan den selvstændigt erhvervsdrivende 

opnå en højere skatteværdi af private renteudgifter, idet disse i så fald vil kunne fratrækkes i 

den personlige indkomst fremfor i kapitalindkomsten.  

 

5.3.5.1 Reduktion af kapitalafkastgrundlag 

Medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen vil dog reducere kapitalafkastgrundlaget og 

dermed reducere kapitalafkastet. Dette medfører mindre kapitalindkomst og højere personlig 

indkomst for den selvstændigt erhvervsdrivende. Den skattemæssige fordel ved at lade privat 

gæld indgå i virksomhedsordningen vil dermed blive udlignet automatisk. Dette benævnes 

også som en del af den selvkontrollerende effekt.  

 

Selvom den selvkontrollerende effekt som udgangspunkt er selvjusterende, opnås der kun fuld 

effekt, hvis renten på den private gæld er tilsvarende kapitalafkastsatsen. Afviger renten på 

den private gæld fra kapitalafkastsatsen, vil den selvkontrollerende effekt kun fungere i et min-

dre omfang. 

 

Den selvkontrollerende effekt tilknyttet kapitalafkastgrundlaget fungerer endvidere ikke, når 

kapitalafkastgrundlaget og indskudskontoen er negativ, idet der i så fald ikke ville kunne be-

regnes et kapitalafkast. I dette tilfælde skal der i stedet for beregnes rentekorrektion. 

 

5.3.5.2 Rentekorrektion 

Som en del af den selvkontrollerende effekt har rentekorrektionen til formål at sikre, at den 

selvstændigt erhvervsdrivende ikke opnår en højere skatteværdi af private renteudgifter ved 

at lade privat gæld indgå i virksomhedsordningen.  

 

Ved at lade privat gæld indgå i virksomhedsordningen kan den selvstændigt erhvervsdrivende 

opnå en højere skatteværdi, idet private renteudgifter vil kunne fratrækkes i den personlige 

indkomst fremfor i kapitalindkomsten. Reglerne om rentekorrektion kan således betragtes som 

en værnsregel mod utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen ved indskydelse af privat 

gæld. 

 

Rentekorrektionen er en beregning, som skal afspejle – og modsvare – den skattemæssige 

fordel, som den selvstændigt erhvervsdrivende har opnået ved at medtage privat gæld i virk-

somhedsordningen. Den beregnede rentekorrektion medregnes i den personlige indkomst og 
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fradrages i kapitalindkomsten, jf. VSL § 11, stk. 3. På denne måde laves et beregnet modsvar 

til den skattemæssige fordel, som den selvstændigt erhvervsdrivende ellers ville have opnået. 

 

VSL § 11, stk. 1 og stk. 2, angiver, at rentekorrektion kan forekomme i to tilfælde: 

1. Når der er en negativ indskudskonto, ved: 

a. Indtræden i virksomhedsordningen 

b. Indkomstårets begyndelse eller indkomstårets udløb (for efterfølgende ind-

komstår) 

2. Når der i samme indkomstår er foretaget både hævninger og indskud på indskudskon-

toen 

 

Rentekorrektion gør sig kun gældende i ovenstående to tilfælde, da rentekorrektion af øvrige 

tilfælde ville medføre dobbeltkorrektion, idet den selvkontrollerende effekt, der ligger i kapital-

kastgrundlaget udligner fordelen ved at medtage privat gæld i virksomhedsordningen ved po-

sitiv indskudskonto. 

 

Rentekorrektion ved negativ indskudskonto 

Er der negativ indskudskonto ved begyndelsen (herunder indtræden i virksomhedsordningen) 

og/eller ved udløbet af indkomstsåret, skal der beregnes rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 1. 

 

Rentekorrektionens beregnes som;  

Rentekorrektionssatsen2 x den talmæssigt største negative saldo på indskudskontoen 

 

Rentekorrektionen er dog begrænset til maksimalt at kunne udgøre: 

- Rentekorrektionssatsen x det talmæssigt største negative kapitalafkastgrundlag på 

tidspunktet, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes, eller for efterføl-

gende indkomstår ved indkomstårets begyndelse henholdsvis ved indkomstårets ud-

løb, jf. VSL § 11, stk. 1, 3. pkt. 

- Virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, 

der er skattepligtige efter kursgevinstloven, jf. VSL § 11, stk. 1, 4. pkt. 

 

Begrænsningen i rentekorrektionen kan illustreres således: 
 

                                                
2 Fra og med indkomstårets 2015 anvendes rentekorrektionssatsen efter VSL § 9a. Tidligere blev ka-

pitalafkastsatsen efter VSL § 9 anvendt. 
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Tabel 8 – Maksimering af rentekorrektion 

Eksempel v/ rentekorrektion 4% (2015) A B C D 

Indskudskonto, primo -100.000 -100.000 -100.000* -100.000* 

Indskudskonto, ultimo -200.000* -200.000* -75.000 +100.000 

Kapitalafkastgrundlag, primo -250.000 -50.000* -50.000 -50.000* 

Kapitalafkastgrundlag, ultimo -300.000* -25.000 -125.000* +50.000 

Maksimeringsregel nr. 1 – Kapitalafkastgrundlaget (VSL 11, stk. 1, 3. pkt.) 

Anvendt beregningsgrundlag efter maksi-

meringsregel nr. 1 
-200.000 -50.000 -100.000 -50.000 

B. rentekorrektion (grundlag x 4%) 8.000 2.000 4.000 2.000 

Virksomhedens nettorenteudgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 

Maksimeringsregel nr. 2 – Nettorenteudgifter (VSL 11, stk. 1, 4. pkt.) 

Faktisk rentekorrektion efter maksime-

ringsregel nr. 2 
4.000 2.000 4.000 2.000 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra DJV C.C.5.2.11 

 

Som det ses af ovenstående tabel begrænses rentekorrektion forskelligt i de forskellige ek-

sempler. 

- Eksempel A: Indskudskontoen ultimo er mere negativ end indskudskontoen primo. 

Kapitalafkastgrundlaget ultimo er mere negativt end kapitalafkastgrundlaget primo. 

Rentekorrektionen beregnes af indskudskontoen ultimo, idet denne er mindre negativ 

end kapitalkastgrundlaget ultimo. Rentekorrektionen begrænses yderligere af virksom-

hedens nettorenteudgifter, som er lavere end den beregnede rentekorrektion.  

 

- Eksempel B: Indskudskontoen ultimo er mere negativ end indskudskontoen primo. 

Kapitalafkastgrundlaget primo er mere negativt end kapitalafkastgrundlaget ultimo. 

Rentekorrektionen beregnes af kapitalafkastgrundlaget primo, idet dette er mindre ne-

gativt end indskudskontoen ultimo. Rentekorrektionen begrænses ikke af virksomhe-

dens nettorenteudgifter. 

 

- Eksempel C: Indskudskontoen primo er mere negativ end indskudskontoen ultimo. 

Kapitalafkastgrundlaget ultimo er mere negativt end kapitalafkastgrundlaget primo. 

Rentekorrektionen beregnes af indskudskontoen primo, idet denne er mindre negativ 

end kapitalafkastgrundlaget ultimo. Rentekorrektionen begrænses ikke af virksomhe-

dens nettorenteudgifter. 
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- Eksempel D: Indskudskontoen primo er mere negativ end indskudskontoen ultimo. 

Kapitalafkastgrundlaget primo er mere negativt end kapitalafkastgrundlaget ultimo. 

Rentekorrektionen beregnes af kapitalafkastgrundlaget primo, idet dette er mindre ne-

gativt end indskudskontoen primo. Rentekorrektionen begrænses ikke af virksomhe-

dens nettorenteudgifter. 

 

Rentekorrektion ved hævninger og indskud på indskudskontoen i samme indkomstår 

Overføres der værdier til den selvstændigt erhvervsdrivende i form af skattefrie hævninger, jf. 

VSL § 5, stk. 1, nr. 5, og § 5, stk. 2., og der i samme indkomstår foretages indskud efter VSL 

§ 3, stk. 1, skal der beregnes rentekorrektion, jf. VSL § 11, stk. 2. 

 

Denne type rentekorrektion skal modvirke den skattemæssige rentefordel, som den selvstæn-

digt erhvervsdrivende ville kunne opnå ved at hæve betydelige beløb ved årets begyndelse for 

derefter at indsætte disse på ny ved indkomstårets udgang. Ved denne metode ville indskuds-

kontoen og kapitalafkastgrundlaget ikke blive påvirket ved henholdsvis primo og ultimo. Der-

imod ville den selvstændigt erhvervsdrivende kunne opnå fuld fradragsværdi af renteudgiften 

til det hævede beløb i virksomhedsordningen, mens renteindtægten af det hævede beløb kun 

ville blive beskattet som kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen.  

 

Grundlaget for beregningen af rentekorrektionen omfatter kun summen af overførsler til den 

selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af:  

- Hævet indestående på indskudskontoen i overensstemmelse med hæverækkefølgen, 

jf. VSL 5, stk. 1, nr. 5 

- Andre overførsler ud over indeståendet på indskudskontoen, jf. VSL § 5, stk. 2. 

 

Grundlaget er således begrænset til at omfatte skattefrie hævninger, som ikke i forvejen indgår 

i den skattepligtige indkomst for den selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

Rentekorrektionsberegningen er dog begrænset til maksimalt at kunne udgøre rentekorrekti-

onssatsen ganget med indskuddet efter VSL § 3, stk. 1, jf. VSL § 11, stk. 2.  

Rentekorrektionen beregnes som:  

Rentekorrektionssatsen x summen af overførsler efter VSL § 5, stk. 1, nr. 5, og § 5, stk. 2. 

 

Dog begrænset til maksimalt: 

Rentekorrektionssatsen x indskuddet, jf. VSL § 3, stk. 1 
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Rentekorrektionen foretages endvidere uden hensyntagen til, hvornår hævninger og indskud 

er sket i løbet af året. 

 

Rentekorrektionssatsen 

Rentekorrektionssatsen svarede før lov nr. 992 af 16. september 2014 til kapitalafkastsatsen. 

Med vedtagelsen af lov nr. 992. af 16. september 2014 er der indført særskilt beregningsgrund-

lag for rentekorrektionssatsen, hvorfor denne nu adskiller sig fra kapitalafkastsatsen. Neden-

stående gennemgang er baseret på gældende lovgivning og indeholder dermed ændringerne 

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

 

Rentekorrektionssatsen beregnes efter reglerne i VSL § 9, 2-5. pkt, jf. VSL § 9 a, ud fra et 

simpelt gennemsnit af: 

- Kassekreditrenten for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til ind-

komståret svarende kalenderår, opgjort af Danmarks Nationalbank 

- Den månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgjort i henhold til Den 

Europæiske Centralbanks forordning EF nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende 

statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån 

til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18), opgjort af Danmarks Na-

tionalbank 

o Den månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres som et 

vægtet gennemsnit af den effektive rentesats for den udestående lånemasse 

opgjort med to decimaler 

 

Det simple gennemsnit af ovestående opgøres med én decimal. Satsen oprundes derefter til 

nærmeste hele procentsats, jf. VSL § 9 a. – Rentekorrektionssatsen har dermed næsten 

samme beregningsgrundlag som kapitalafkastsatsen som beskrevet i afsnit 5.3.3.2. Forskellen 

ligger i, at man ved kapitalafkastsatsen fratrækker 2 procentpoint fra det simple gennemsnit 

med én decimal, og at man nedrunder til nærmeste hele procent fremfor at oprunde. Sammen-

hængen mellem beregningen af kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen kan i høj grad 

henføres til, at beregningen var ens før lov nr. 992 af 16. september 2014.  

 

Historisk har afkastsatsen (rentekorrektionssatsen fra indkomståret 2015) svinget mellem 

11%, som den lå på i slutningen af 80’erne, og 4%, som er den nuværende sats. 
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Den historiske sats, som er blevet anvendt til rentekorrektion, ses nedenfor: 

 

 

Figur 3 – Historisk rentekorrektionssats 
 

5.3.6 Hæverækkefølge 

Som beskrevet ovenfor er opsparingsmulighederne i virksomhedsordningen afhængige af, 

hvilke hævninger den selvstændigt erhvervsdrivende har foretaget i virksomheden. Det er ikke 

kun muligheden for opsparing af overskud i det aktuelle indkomstår, som er begrænset af 

hævningerne i indkomståret, men også muligheden for bevarelsen af tidligere års opsparede 

overskud er berørt af de foretagne dispositioner i indkomståret. Det er derfor nødvendigt at 

opgøre årets samlede hævninger. 

 

Ved opgørelsen af årets samlede hævninger indgår: 

1. Faktiske overførte beløb 

2. Beløb der anses for overført 

3. Beløb der er hensat til senere faktisk hævning 

 

Faktiske overførte beløb, jf. DJV C.C.5.2.7.1 

Ved faktiske overførte beløb menes faktiske beløb, der er overført til den selvstændigt er-

hvervsdrivende såsom: 

- Kontanter 

- Driftsmidler 

- Andre aktiver og passiver overført til privatøkonomien  

 

Faktisk overførte beløb er kendetegnet ved, at disse er bogført i virksomhedens regnskab. 
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Beløb der anses for overført, jf. DJV C.C.5.2.7.1 

Ved beløb der anes for overført menes beløb såsom: 

- Værdi af fri bil 

- Privat rådighed over telefon og datakommunikationsforbindelser, som indgår i virksom-

hedsordningen 

- Forbrug af egne produkter 

 

Beløb der anses for overført er kendetegnet ved, at disse ikke løbende er bogført i virksomhe-

dens regnskab. Beløbene tillægges virksomhedens indkomst og anses for overført til den selv-

stændigt erhvervsdrivende. Bemærk, at der alene er tale om bogholderimæssige posteringer, 

hvorfor der ikke må følge kontante beløb med ved overførslen. 

 

Beløb der er hensat til senere faktisk hævning, jf. DJV C.C.5.2.7.1 

Ved beløb, der er hensat til senere faktisk hævning, forstås beløb, der er hensat til senere 

udbetaling fra virksomheden. Disse beløb beskattes i det indkomstår, som overførslen vedrø-

rer. Eksempler herpå er: 

- Kapitalafkast 

- Overskud, jf. VSL § 10, stk. 2, 2. pkt. 

 

Beløb der er hensat til senere hævning er kendetegnet ved, at de bogføringsmæssigt skal 

være overført fra virksomheden til privatøkonomien inden fristen for selvangivelsen for ind-

komståret. 

 

Af årets samlede hævninger fratrækkes de beløb, som der er hjemmel til at overføre til den 

selvstændigt erhvervsdrivende forud for fordelingen efter hæverækkefølgen efter VSL § 5. Be-

løb, som kan overføres forud for hæverækkefølgen, er: 

- Hævninger der debiteres mellemregningskontoen, jf. VSL § 4 a, stk. 3 

- Refusion af driftsomkostninger, jf. VSL § 4 a, stk. 4 

- Beløb der overføres til beskatning hos medarbejdende ægtefælle, jf. VSL § 4 a, stk. 5 

 

Endvidere vil den foreløbige virksomhedsskat ikke være omfattet af hæverækkefølgen, jf. VSL 

§ 5, stk. 3.  
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5.3.6.1 Hæverækkefølgen 

Årets samlede hævninger med undtagelse af de beløb, som kan fratrækkes, anses for overført 

til den selvstændigt erhvervsdrivende i nedenstående prioriterede rækkefølge, jf. VSL § 5, stk. 

1 og 2. 

1. Hensatte kapitalafkast fra forudgående år (VSL § 7) 

2. Hensatte resterende overskud fra forudgående år 

3. Overskud i det pågældende år 

a. Årets kapitalafkast efter VSL § 7 

b. Årets resterende overskud efter VSL § 10, stk. 1 

4. Opsparet overskud fra tidligere år 

5. Indestående på indskudskonto 

 

I praksis anvendes den udvidede hæverækkefølge, der indeholder en fordeling af samtlige 

hævninger og overførsler af værdier, som er foretaget for virksomheden til privatøkonomien i 

indkomståret.  

 

Den udvidede hæverækkefølge kan opstilles som følger, jf. DJV 5.2.7.3: 

1. Beløb der overføres forud for de beløb, som er nævnt i VSL § 5, stk. 1  

a. Refusion af driftsomkostninger 

b. Beløb der overføres til beskatning hos medarbejdende ægtefælle 

c. Beløb til dækning af virksomhedsskat 

2. Beløb hensat til senere hævning 

a. Hensatte kapitalafkast fra forudgående år (VSL § 7) 

b. Hensatte resterende overskud fra forudgående år 

3. Overskud i det pågældende år 

a. Årets kapitalafkast efter VSL § 7 

b. Årets resterende overskud efter VSL § 10, stk. 1 

4. Opsparet overskud fra tidligere år 

5. Indestående på indskudskonto 

6. Beløb der overføres ud over indestående på indskudskontoen 

 

5.4 Indkomstopgørelse og skatteberegning i virksomhedsordningen 

Efter en gennemgang af virksomhedsordningens enkelte elementer er det essentielt at se på, 

hvorledes disse har betydning for indkomstopgørelsen for virksomhedens samt skattebereg-

ningen for den selvstændigt erhvervsdrivende. 
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5.4.1 Virksomhedens indkomstopgørelse 

Som tidligere nævnt er det et krav for anvendelse af virksomhedsordningen, at der er en op-

deling i virksomhedsøkonomi og privatøkonomi, jf. VSL § 2, stk. 1. 

 

Hovedreglen er, at virksomhedens indkomst skal opgøres efter skattelovgivningens alminde-

lige regler, jf. VSL § 6, stk. 1. Dette betyder, at ved virksomhedens indkomstopgørelse med-

regnes alle virksomhedens indtægter og udgifter, herunder også renter af de aktiver og passi-

ver, som indgår i virksomhedsordningen.  

 

Udgifterne, der medtages ved virksomhedens indkomstopgørelse, skal være anvendt til at er-

hverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Dette betyder, at private udgifter, som alligevel pas-

serer virksomhedens økonomi, anses som hævninger, medmindre beløbene bogføres på mel-

lemregningskontoen. Private indtægter, som passerer virksomhedens økonomi, vil blive be-

tragtet som indskud, medmindre disse ligeledes bogføres på mellemregningskontoen.  

 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen gælder dog særlige regler vedrørende virksomhe-

dens renter og overførsel af leasingbiler til privatøkonomien, jf. VSL § 6, stk. 2 og stk. 3.  

 

Renteperiodisering 

Renteindtægter og renteudgifter skal ved virksomhedens indkomstopgørelse fordeles over 

den periode, som renterne vedrører, jf. VSL § 6, stk. 2. Uden for virksomhedsordningen med-

regnes renter som hovedregel efter forfaldsprincippet, jf. LL § 5. 

 

Leasingbiler 

Ved overførsel af en leasingbil fra virksomhedsordningen til den skattepligtige skal leasingbilen 

anses for solgt. Dette betyder, at der opgøres en fortjeneste eller et tab, som enten beskattes, 

eller som kan fratrækkes i virksomhedens indkomst. Opgørelsen foretages med udgangspunkt 

i, hvorvidt de betalte leasingydelser overstiger værdiforringelsen fra handelsværdien ved lea-

singaftalens indgåelse til handelsværdien ved overførslen, jf. VSL § 6, stk. 3. 

 

Ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten skal der desuden tages højde for de beløb, som 

kan hæves forud for hæverækkefølgen, samt de beløb, der anses for hævet i hæverækkeføl-

gen, jf. forrige afsnit. Dette vil sige: 

- Beløb som kan hæves forud for hæverækkefølgen: (fratrækkes virksomhedens ind-

komstopgørelse) 
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o Refusion af driftsomkostninger, jf. VSL § 4 a, stk. 4 

o Beløb der overføres til beskatning hos medarbejdende ægtefælle, jf. VSL § 4 

a, stk. 5 

- Beløb som anses for hævet (tillægges virksomhedens indkomstopgørelse), fx: 

o Værdi af fri bil 

o Privat rådighed over telefon og datakommunikationsforbindelser, som indgår i 

virksomhedsordningen 

o Forbrug af egne produkter 

 

Ovenstående indkomstopgørelse kan også illustreres ved nedenstående tabel:  

 

Tabel 9 – Opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst 

+ Virksomhedens resultat efter renter (inklusive renteperiodisering) 

- Refusion af driftsomkostninger 

- Beløb der overføres til beskatning hos medarbejdende ægtefælle 

+ Værdi af fri bil 

+ Privat rådighed over telefon m.m. 

+ Forbrug af egne produkter 

+ Øvrige beløb som anses for hævet (herunder faglige kontingenter) 

= Virksomhedens skattepligtige indkomst 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.4.2 Overskudsdisponering 

Når den selvstændigt erhvervsdrivende har opgjort virksomhedens samlede (positive) skatte-

pligtige indkomst, skal denne fordeles i overensstemmelse med hæverækkefølgens systema-

tik og de bagvedliggende hævninger. 

 

Virksomhedens (positive) skattepligtige indkomst skal i overskudsdisponeringen fordeles ud 

på nedenstående tre overordnede kategorier: 

1. Kapitalindkomst 

2. Personlig indkomst 

3. Virksomhedsindkomst 

a. Opsparet overskud 

b. Virksomhedsskat 
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Overskudsdisponeringen kan med fordel illustreres grafisk for at skabe forståelse for systema-

tikken: 

 

 

Figur 4 – Overskudsdisponering 
 

 

Ad 1) Virksomhedens skattepligtige indkomst 

Virksomhedens opgjorte skattepligtige indkomst, jf. afsnit 5.4.1. 

 

Ad 2) Kapitalafkast 

I overensstemmelse med hæverækkefølgen, jf. afsnit 5.3.6, fratrækkes virksomhedens skat-

tepligtige indkomst det beregnede kapitalafkast, der beskattes som kapitalindkomst for den 

selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

Ad 3) Resterende virksomhedsoverskud 

Virksomhedens skattepligtige indkomst fratrukket det beregnede kapitalafkast. Denne fordeles 

herefter i personlig indkomst og virksomhedsindkomst. 

 

Ad 4) Personlig indkomst 

Den personlige indkomst opgøres med udgangspunkt i årets hævninger, jf. afsnit 5.3.6. Hertil 

tillægges virksomhedsskatten. Den personlige indkomst – og dermed årets hævninger – kan 

dog påvirkes i forbindelse med optimering af overskudsdisponering i forhold til topskattegræn-

sen. Dette omtales senere. 

 

Ad 5) Virksomhedsindkomst 

Virksomhedsindkomsten består af virksomhedsskat og opsparet overskud, jf. nedenfor. 
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Ad 6) Virksomhedsskat 

Virksomhedsskatten er foreløbig beskatning af opsparet overskud med skatteprocent, sva-

rende til selskabsskatteprocenter, jf. SEL § 17, stk. 1. Virksomhedsskatten tillægges årets 

hævninger i den personlige indkomst. 

 

Ad 7) Opsparet overskud 

Opsparet overskud er det resterende virksomhedsoverskud, som ikke er overført til den selv-

stændigt erhvervsdrivende, fratrukket årets samlede hævninger. Indestående på kontoen for 

opsparet overskud betragtes som et nettobeløb bestående af opsparet overskud – foreløbig 

virksomhedsskat.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående systematik sikrer den selvstændigt erhvervsdrivende kor-

rekt fordeling af virksomhedens skattepligtige indkomst og fordeling af årets samlede hævnin-

ger. 

 

5.4.2.1 Optimal overskudsdisponering (hævning) 

Virksomhedsordningens systematik bevirker, at det er muligt for den selvstændigt erhvervsdri-

vende at optimere overskudsdisponeringen. Optimeringsmuligheden gør det muligt for den 

selvstændigt erhvervsdrivende at tilpasse årets hævninger til bundgrænsen for topskat. Såle-

des har den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at hæve op til topskattegrænsen og 

lade eventuelt resterende overskud opspare. 

 

Dette kan fx illustreres ved en opgjort skattepligtig indkomst på 2.500.000 kr. og hævninger på 

1.000.000 kr.: 

 

 

Figur 5 – Eksempel på overskudsdisponering 
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5.4.3 Underskud i virksomhedsordningen 

Har virksomheden genereret underskud, skal underskuddet modregnes i nedenstående ræk-

kefølge, jf. VSL § 13 og DJV C.C.5.2.12: 

1. Eventuelt opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat 

2. Positiv kapitalindkomst 

3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen 

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

 

5.4.3.1 Modregning i opsparet overskud 

Modregning sker ved, at underskud modregnes i eventuelt opsparet overskud, der med tillæg 

af den hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkom-

sten, således at det samlede beløb modsvarer indkomstårets underskud. Konto for opsparet 

overskud reduceres med underskuddet med fradrag af den tilhørende virksomhedsskat, jf. 

VSL § 13, stk. 1. 

 

Ved modregning i opsparet overskud skal der foretages modregning i det ældste overskud 

først, jf. VSL § 10, stk. 5.  

 

5.4.3.2 Modregning i positiv kapitalindkomst 

Underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, fradrages i positiv kapitalindkomst. Er 

den selvstændigt erhvervsdrivende gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets 

udløb, fradrages underskuddet med et beløb, der svarer til ægtefællernes samlede positive 

kapitalindkomst, uanset om den skattepligtiges kapitalindkomst herefter bliver negativ, jf. VSL 

§ 13, stk. 2. 

 

5.4.3.3 Modregning i personlig indkomst 

Overstiger virksomhedens underskud både opsparet overskud og positiv kapitalindkomst, skal 

resterende underskud modregnes i den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst, 

jf. VSL § 13, stk. 3. Dette gælder, uanset om den personlige indkomst bliver negativ eller yder-

ligere negativ ved modregningen. En negativ personlig indkomst modregnes i en samlevende 

ægtefælles personlige indkomst. 

 

5.4.3.4 Modregning i senere indkomstår 

Kan underskuddet ikke modregnes efter ovenstående, skal det fremføres til senere ind-

komstår, hvor det bliver modregnet uden for virksomhedsordningen, jf. PSL § 13.  
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6 Lov nr. 992 af 16. september 2014 

6.1 Formål og baggrund for ændringer til virksomhedsskatteloven 

I vinteren 2013/14 blev Skatteministeriet opmærksom på, at virksomhedsordningen blev be-

nyttet i strid med deres opfattelse af formålet med ordningen. Skatteministeren påpegede i 

denne sammenhæng, at der var sket en markant stigning i forskellen mellem foreløbigt be-

skattet overskud og overskud, der beskattes som personlig indkomst. Som det fremgår af sva-

ret på spørgsmål 1 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 begrunder skat-

teministeren stigningen med, at virksomhedsordningen bliver benyttet mod dens oprindelige 

hensigt, altså utilsigtet. 

 

Den utilsigtede anvendelse af virksomhedsordningen medfører, at den selvstændigt erhvervs-

drivende efter virksomhedsordningens regler opnår en skattefordel ved at udskyde beskatnin-

gen af overskud. Den selvstændigt erhvervsdrivende foretager her en overskudsfordeling, der 

medfører, at den selvstændigt erhvervsdrivenes personlige indkomst bliver kunstigt lav. 

 

Skatteministeriet skønnede i afsnit 13 i lovbemærkningerne til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 

af 16. september 2014, at merprovenuet i indkomståret 2014 ville blive 0,8 mia. kr. ved vedta-

gelsen af loven. Merprovenuet i indkomståret 2015 skønnes at være ca. 0,9 mia. kr., mens det 

varige merprovenu skønnes at ende på 0,5 mia. kr. 

 

Der er med lovforslaget et incitament til at få bragt overskud til endelig beskatning tidligere og 

eventuelt hæve de personlige indkomster således, at de, der har benyttet virksomhedsordnin-

gen utilsigtet fremadrettet, skal betale mere i skat. 

 

6.1.1 Utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen 

I lovbemærkningerne til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 er det fra Skat-

teministeriets side indikeret, at der er to muligheder for at benytte virksomhedsordningen util-

sigtet:  

- Indskud af privat gæld i virksomhedsordningen 

- Privatbelåning med sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen til dækning af privatfor-

brug 

 

6.1.1.1 Indskud af privat gæld i virksomhedsordningen 

Som beskrevet i afsnit 5.2 skal der ved indtræden i virksomhedsordningen opgøres, hvilke 

aktiver og passiver der medtages i virksomhedsordningen. Indskydes der flere passiver, og 
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dermed mere gæld, end aktiver, bliver indskudskontoen negativ. Vedrører den indskudte gæld 

alene den erhvervsmæssige virksomhed, kan indskudskontoen blive nulstillet, som beskrevet 

i afsnit 5.3.1.4. Indskydes der derimod privat gæld, kan indskudskontoen ikke nulstilles, hvorfor 

den selvstændigt erhvervsdrivende vil have opgjort en negativ indskudskonto ved indtrædelse 

i virksomhedsordningen. 

 

Renter af gæld, der er medtaget i virksomhedsordningen, kan fradrages i virksomhedens skat-

tepligtige indkomst, jf. VSL § 6, stk. 1, og SL § 6, litra e. Virksomhedens skattepligtige overskud 

skal medregnes i den selvstændigt erhvervsdrivendes personlige indkomst, jf. VSL § 10 stk. 

1. Renter uden for virksomhedsordningen beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4. 

 

Ved at have medtaget privat gæld i virksomhedsordningen kan der opnås fradrag i den per-

sonlige indkomst, fremfor at det beskattes som kapitalindkomst. Yderligere beskrivelse ses i 

afsnit 3.1.4, hvor det er forklaret, at personlig indkomst beskattes højere end kapitalindkomst. 

 

Der er i VSL § 11 indsat en bestemmelse, der kaldes den selvkontrollerende effekt. I overord-

nede træk er ideen med den selvkontrollerende effekt, at der beregnes rentekorrektion som 

modsvar på den skattefordel, som den selvstændigt erhvervsdrivende opnår ved at medtage 

privat gæld i virksomhedsordningen. Den selvkontrollerende effekt og rentekorrektion er be-

skrevet yderligere i afsnit 5.3.5. 

 

Der bliver beregnet rentekorrektion, hvis indskudskontoen er negativ: 

- Ved indkomstårets begyndelse 

- På tidspunktet for indtrædelse i virksomhedsordningen 

- Ved indkomstårets udløb  

 

Beregningsgrundlaget for rentekorrektionen er den største negative saldo for indskudskontoen 

ved: 

- Indkomstårets start 

- Indtræden i virksomhedsordningen 

- Indkomstårets udløb  

 

Før indkomståret 2015 blev rentekorrektionen beregnet med benyttelse af kapitalafkastsatsen 

efter VSL § 9.  
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Af nedenstående tabel fremgår kapitalafkastsatsen og bankernes udlånsrente til husholdnin-

ger for 2003-2014. Udlånsrenten er baseret på et gennemsnit af de månedlige gennemsnitlige 

udlånsrenter, der er udarbejdet af Danmarks Nationalbank.  

 

Tabel 10 – Kapitalafkastsats og udlånsrente 

 

 

Eksempel 1: Skattefordel ved indskydelse af privat gæld i virksomhedsordningen 

Nedenfor ses et regneeksempel på den fordel, som en selvstændigt erhvervsdrivende kan 

opnå ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. 
 

 

 

Det er forudsat, at alt overskud beskattes, jf. VSL § 10, stk. 1, og at der ikke opspares over-

skud, jf. VSL § 10, stk. 2. I beregningerne vil der således ikke udskydes skat. Beregningerne 

viser derfor den skattemæssige effekt ved indskydelse af privat gæld i virksomhedsordningen. 

Det er i beregningerne forudsat, at indskudskontoen er negativ på baggrund af indskudt privat 

gæld, og at kapitalafkastgrundlaget ikke begrænser beregningen af rentekorrektionen. Dette 

medfører, at beregningen viser den højest mulige rentekorrektion på baggrund af indskydelse 

af privat gæld. 

Kapitalafkastsats og udlånsrente til husholdninger 2003-2014

År Kapitalafkastsats

Bankernes udlånsrente til 

danske husholdninger 

(gennemsnit på årsplan).

2014 2,0%                                      5,5%                                      

2013 2,0%                                      5,5%                                      

2012 1,0%                                      5,6%                                      

2011 2,0%                                      5,4%                                      

2010 2,0%                                      5,3%                                      

2009 3,0%                                      6,4%                                      

2008 4,0%                                      7,9%                                      

2007 4,0%                                      7,3%                                      

2006 3,0%                                      6,5%                                      

2005 2,0%                                      6,5%                                      

2004 3,0%                                      7,2%                                      

2003 3,0%                                      7,9%                                      

Kilde: Egen tilvirkning med data fra DJV 2015-2 C.C.5.2.9.4 og Danmarks Nationalbank; Rente-

statistik for penge- og realkreditinstitutter, juni 2015 (Publiceret 27. juli 2015)

Forudsætninger

Kr.

Privat gæld 1.000.000                                                 

Rente på privat gæld (5% p.a.) 50.000                                                      

Skattemæssigt resultat før f inansielle poster 1.000.000                                                 

Skattesatser og bundgrænser 2015, jf. bilag 1                                        

Rentekorrektionssats = Kapitalafkastsats (tidligere lovgivning)

Kommuneskat og kirkeskat 2015-gennemsnit*                                    

*(Skatteministeriet, 2015)
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Der er i beregningen ikke medtaget pensioner eller øvrig kapitalindkomst. Beregningen tager 

højde for beskæftigelsesfradrag, jf. LL § 9 J, men der er ikke medtaget øvrige ligningsmæssige 

fradrag. 

 

Ved at lave en skatteberegning med indskydelse af privat gæld (negativ indskudskonto) og en 

anden beregning uden indskydelse af privat gæld (indskudskonto = 0) er der beregnet neden-

stående skatter: 

 

 
 

Beregning af skatterne, herunder opgørelse af virksomhedens resultat, overskudsdisponering 

og opgørelse af den skattepligtige indkomst fremgår af bilag 1. 

 

Som det ses i ovenstående eksempel giver forskellen mellem kapitalafkastsatsen og udlåns-

renten en rentefordel ved at indskyde den private gæld i virksomhedsordningen. Skatteforde-

len påvirkes af rentekorrektionens størrelse. Som tidligere nævnt beregnes rentekorrektionen 

på baggrund af indskudskontoens negative størrelse. Indskudskontoens negative størrelse er 

ikke nødvendigvis den samme som størrelsen på den private gæld. Derfor vil det ikke kun 

være forskellen mellem kapitalafkastsatsen og udlånsrenten, der giver en skattemæssig for-

del, men også indskudskontoens størrelse i forhold til størrelsen på den indskudte private 

gæld. Som tidligere nævnt er rentekorrektionens beregningsgrundlag begrænset af kapitalaf-

kastgrundlaget, og der beregnes alene rentekorrektion ved negativt kapitalafkastgrundlag. 

 

 

 

Skatteberegning på rentefordel

Kr.

Negativ 

indskudskonto

Indskuds-

konto = 0 Fordel

AM-bidrag 76.800                    80.000                    3.200                      

Bundskat 71.363                    74.336                    2.973                      

Topskat 63.600                    69.120                    5.520                      

Sundhedsbidrag 33.856                    33.728                    (128)                        

Kommuneskat 210.754                  209.957                  (797)                        

Kirkeskat 5.925                      5.902                      (22)                          

Nedslag for for høj personlig indkomst (127)                        (138)                        (11)                          

Nedslag for for høj kapitalindkomst  -                              -                              -                             

Skatteværdi af personfradrag, bundskat (3.507)                     (3.507)                      -                             

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag (1.736)                     (1.736)                      -                             

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat (10.807)                   (10.807)                    -                             

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat (304)                        (304)                         -                             

Nedslag for negativ kapitalindkomst (400)                        (2.000)                     (1.600)                     

Beregnet skat i alt 445.417                  454.552                  9.135                      

Kilde: Egen tilvirkning
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Eksempel 2: Konsekvens ved manglende mulighed for opsparing af overskud 

En negativ indskudskonto var før vedtagelse af lov nr. 992 af 16. september 2014 ikke en 

begrænsning for at opspare overskud mod betaling af virksomhedsskat jf. VSL § 10 stk. 2. 

 

I nedenstående ses et regneeksempel på den skattemæssige konsekvens for en selvstændigt 

erhvervsdrivende ved manglende mulighed for opsparing af overskud. 

 

 

 

I nedenstående beregning vedrørende år 1 er der benyttet samme forudsætninger som i ek-

sempel 1. I dette eksempel er der dog foretaget hævninger på 597.435 kr., der svarer til, at 

den personlige indkomst er optimeret til topskattegrænsen for år 1. I år 2 er der ingen indkomst, 

hvilket betyder, at opsparet overskud fra år 1 hæves i år 2.  

 

 

Forudsætninger

Kr.

Privat gæld 1.000.000                                                 

Rente på privat gæld (5% p.a.) 50.000                                                      

Skattemæssigt resultat før f inansielle poster (år 1) 1.000.000                                                 

Skattemæssigt resultat før f inansielle poster (år 2)  -                                                              

Skattesatser og bundgrænser 2015, jf. bilag 2                                        

Rentekorrektionssats = Kapitalafkastsats (tidligere lovgivning)

Kommuneskat og kirkeskat 2015-gennemsnit*                                    

*(Skatteministeriet, 2015)

Skatteberegning med opsparing af overskud

Kr. År 1 År 2 I alt

AM-bidrag 39.930           36.870           76.800           

Bundskat 37.103           34.259           71.363           

Topskat  -                     -                     -                    

Sundhedsbidrag 16.896           15.888           32.784           

Kommuneskat 105.178         98.903           204.080         

Kirkeskat 2.957             2.780             5.737             

Nedslag for for høj personlig indkomst  -                     -                     -                    

Nedslag for for høj kapitalindkomst  -                     -                     -                    

Skatteværdi af personfradrag, bundskat (3.507)            (3.507)            (7.013)            

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag (1.736)            (1.736)            (3.472)            

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat (10.807)          (10.807)          (21.613)          

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat (304)               (304)               (608)               

Nedslag for negativ kapitalindkomst (400)                -                    (400)               

Virksomhedsskat 108.304         (108.304)         -                    

Beregnet skat 293.615         64.043           357.658         
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Beregning af skatterne, herunder opgørelse af virksomhedens resultat, overskudsdisponering 

og opgørelse af den skattepligtige indkomst fremgår af bilag 2. 

 

Ovenstående regneeksempel påviser, at det tidligere var muligt at opnå lavere endelig beskat-

ning som følge af muligheden for at opspare overskud samtidig med en negativ indskudskonto. 

Dette medfører, at der kunne afdrages på privat gæld med lavt beskattede midler. I regneek-

semplet skal det dog bemærkes, at skatten også er påvirket af, at der er udnyttet personfradrag 

og beskæftigelsesfradrag i år 2. Konklusionen omkring en skattefordel ved indskydelse af pri-

vat gæld påvirkes dog ikke af personfradragets skatteværdi i år 2.  

 

Ifølge ovenstående er indskydelse af privat gæld i virksomhedsordningen en måde, hvorpå 

der kan afdrages gæld, der er benyttet til privatforbrug eller lignende, med lavt beskattet over-

skud. 

 

Som tidligere nævnt skulle reglerne for rentekorrektion være en selvkontrollerende effekt, der 

skulle modvirke fordelen ved at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. Skatteministe-

riet har dog vurderet, jf. lovbemærkningerne til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 

2014, at denne selvkontrollerende effekt ikke har været effektiv, da der stadig opnås en skat-

temæssig fordel ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. 

 

6.1.1.2 Sikkerhedsstillelse af virksomhedens aktiver for privat gæld 

Som beskrevet i afsnit 5.3.4 kan overskud, der ikke overføres til den skattepligtige, opspares 

mod betaling af virksomhedsskat. Dette medfører, at det alene er overskud, der overføres til 

den skattepligtige (hæves), der skal medregnes i den skattepligtiges personlige indkomst. 

Skatteberegning uden mulighed for opsparing af overskud

Kr. År 1 År 2 I alt Forskel (i alt)

AM-bidrag 76.800            -                    76.800            -                    

Bundskat 71.363            -                    71.363            -                    

Topskat 63.600            -                    63.600           (63.600)          

Sundhedsbidrag 33.856            -                    33.856           (1.072)            

Kommuneskat 210.754          -                    210.754         (6.674)            

Kirkeskat 5.925              -                    5.925             (188)               

Nedslag for for høj personlig indkomst (127)                -                    (127)               127                

Nedslag for for høj kapitalindkomst  -                     -                     -                     -                    

Skatteværdi af personfradrag, bundskat (3.507)             -                    (3.507)            (3.506)            

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag (1.736)             -                    (1.736)            (1.736)            

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat (10.807)           -                    (10.807)          (10.806)          

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat (304)                -                    (304)               (304)               

Nedslag for negativ kapitalindkomst (400)                -                    (400)                -                    

Virksomhedsskat  -                     -                     -                     -                    

Beregnet skat 445.417          -                    445.417         (87.759)          

Kilde: Egen tilvirkning
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Optager den skattepligtige et lån uden for virksomhedsordningen til at dække privatforbrug, 

kan den skattepligtige undgå at overføre midler fra virksomheden og derved undgå, at over-

skud medregnes i den personlige indkomst. 

 

Den skattepligtige kan i forbindelse med lånoptagelsen opnå en rentefordel ved at stille virk-

somhedens aktiver til sikkerhed for den private gæld. 

 

Eksempel 3: Skattefordel ved at optage gæld til finansiering af privatforbrug 

I nedenstående ses et regneeksempel på den skattemæssige fordel ved at optage gæld til 

finansiering af privatforbrug frem for hævning af virksomhedsoverskud. 

 
 

 

 

Beregning af skatterne, herunder opgørelse af virksomhedens resultat, overskudsdisponering 

og opgørelse af den skattepligtige indkomst fremgår af bilag 3. 

Forudsætninger

Kr.

Privat gæld til f inansiering af privatforbrug 225.681                                                    

Rente på privat gæld (5% p.a.) 11.284                                                      

Skattemæssigt resultat før f inansielle poster 1.000.000                                                 

Kontante hævninger ("Lån") 616.835                                                    

Skattesatser og bundgrænser 2015, jf. bilag 3                                        

Rentekorrektionssats = Kapitalafkastsats (tidligere lovgivning)

Kommuneskat og kirkeskat 2015-gennemsnit*                                    

*(Skatteministeriet, 2015)

Skatteberegning med sammenligning

Kr. Uden gæld Med gæld Fordel

AM-bidrag 80.000                    39.930                    40.070                    

Bundskat 74.336                    37.103                    37.233                    

Topskat 69.120                     -                             69.120                    

Sundhedsbidrag 35.728                    16.845                    18.883                    

Kommuneskat 222.407                  104.858                  117.549                  

Kirkeskat 6.252                      2.948                      3.305                      

Nedslag for for høj personlig indkomst (138)                         -                             (138)                        

Nedslag for for høj kapitalindkomst  -                              -                              -                             

Skatteværdi af personfradrag, bundskat (3.507)                     (3.507)                      -                             

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag (1.736)                     (1.736)                      -                             

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat (10.807)                   (10.807)                    -                             

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat (304)                        (304)                         -                             

Nedslag for negativ kapitalindkomst  -                             (451)                        451                         

Virksomhedsskat  -                             117.704                  (117.704)                 

Beregnet skat 471.352                  302.584                  168.768                  

Hævet kontant fra virksomheds overskud 1.000.000               616.835                  

Rente af lån  -                             (11.284)                   

Provenu af lån  -                             225.681                  

Beregnet skat (471.352)                 (302.584)                 

Til privatforbrug 528.648                  528.648                  

Kilde: Egen tilvirkning
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I ovenstående beregning opnås en skattefordel på 168.768 kr. i det pågældende indkomstår, 

uden at rådighedsbeløbet til privatforbrug formindskes. Skattefordelen opnås ved, at der i året 

ikke betales topskat, og at der betales en foreløbig skat på 23,5% på den del af overskuddet, 

der ikke hæves ud af virksomheden. Bemærk, at den foreløbige beskatning medfører, at der 

udskydes indkomst til endelig beskatning i et senere indkomstår.  

 

Hvad den samlede skattemæssige besparelse er, kan ikke konkluderes ud fra dette eksempel, 

da dette er påvirket af flere faktorer over flere år frem. Dog kan det konkluderes, at der fore-

kommer en skattemæssig fordel. 

 

Det er beskrevet i bemærkningerne til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 

afsnit 3.3.2, at man på denne måde kan undgå hæverækkefølgen. Dette menes at være en 

udnyttelse af virksomhedsordningens regler, hvilket er imod formålet med den oprindelige lov. 

Desuden gør man i afsnittet opmærksom på, at opsparing af overskud alene er en udskydelse 

af skatten, da den endelige skat forfalder til betaling ved hævning af overskud eller ophør af 

virksomhed. 

 

6.2 Gennemgang af de enkelte ændringer 

For at undgå at selvstændigt erhvervsdrivende benytter virksomhedsordningen utilsigtet, som 

eksemplificeret i afsnit 6.1.1, har man ved vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 

indført nedenstående bestemmelser, som vil blive gennemgået hver for sig. 

  

6.2.1 Negativ indskudskonto – ingen opsparingsmulighed 

Der er i VSL § 11, stk. 4, indsat følgende bestemmelse: 

 

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

beskatning efter § 10, stk. 2”. 

 

Bestemmelsen refererer som nævnt direkte til VSL § 11, stk. 1, 1. pkt., som angiver: 

 

”Er saldoen på indskudskontoen negativ på det tidspunkt, hvor anvendelsen 

af virksomhedsordningen påbegyndes, eller for efterfølgende indkomstår 

ved indkomstårets begyndelse, eller er saldoen på indskudskontoen negativ 

ved indkomstårets udløb, beregnes rentekorrektion”. 
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Er der ved et af de tre tidspunkter en negativ indskudskonto, kan der ikke foretages opsparing 

af overskud, jf. VSL § 10, stk. 2. 

 

Bestemmelsen afgrænser således den selvstændigt erhvervsdrivendes mulighed for at op-

spare overskud, når indskudskontoen er negativ. Indførelsen af bestemmelsen er således et 

direkte indgreb mod at indføre privat gæld i virksomhedsordningen med negativ indskudskonto 

til følge. Bestemmelsen begrænser muligheden for at afdrage privat gæld med lavt beskattede 

midler for den selvstændigt erhvervsdrivende. Loven tvinger den selvstændigt erhvervsdri-

vende til at udligne indskudskontoen, før overskud kan opspares, jf. VSL § 10, stk. 2. 

 

Bestemmelsen medfører dog ikke, at det ikke er tilladt at indskyde privat gæld i virksomheds-

ordningen for at opnå fuld fradragsret for renteudgifterne i opgørelsen af den skattepligtiges 

indkomst. Det er angivet i bemærkningerne til lovforslaget nr. 200 til lov nr. 992 af 16. septem-

ber 2014, pkt. 4.1, at det stadig vil være muligt at have privat gæld i virksomhedsordningen og 

bevare opsparingsmuligheden, så længe der indskydes flere aktiver, end der indskydes gæld. 

Herved fremkommer der ikke en negativ indskudskonto. Det er desuden angivet, at bestem-

melsen alene skal gøre det mindre attraktivt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. 

Muligheden for at få indskudskontoen nulstillet, hvis det kan dokumenteres eller sandsynlig-

gøres, at der alene er indskudt erhvervsmæssig gæld, er ikke ændret ved vedtagelsen af lov 

nr. 992 af 16. september 2014. 

 

6.2.2 Beskatning af sikkerhedsstillelser  

Der er i VSL § 10, stk. 6, indsat følgende bestemmelse: 

 

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

i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kurs-

værdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. 

dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles 

sikkerhed”. 

 

Der er med bestemmelsen indført hjemmel til, at nye sikkerhedsstillelser i aktiver, der indgår i 

virksomhedsordningen, for gæld, der ikke er i virksomhedsordningen, anses for overført til den 

skattepligtige. 
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Det er angivet i bemærkningerne til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014, 

pkt. 4.2, at hvis man betragter sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld som 

overført til den skattepligtige, vil det ikke være muligt at omgå hæverækkefølgen. Den mang-

lende mulighed for at omgå hæverækkefølgen betyder, at det ikke er muligt at overføre vær-

dier, uden at der sker endelig beskatning. 

 

Yderligere beskrives det, at bestemmelsen skal ses i forhold til LL § 16 E. LL § 16 E behandler, 

ud over lån til kapitalejere af et anparts- eller aktieselskab, sikkerhedsstillelser af anparts- eller 

aktieselskabers aktiver for kapitalejeres private gæld. Sådanne dispositioner behandles som 

en hævning uden tilbagebetalingspligt. 

 

En hævning uden tilbagebetalingspligt henviser til, at et lån eller en sikkerhedsstillelse omfattet 

af LL § 16 E ikke skattemæssigt behandles som et lån, men som en overførsel af værdier fra 

selskabet til en person, som beskattes som enten løn eller udbytte. 

 

Skatteministeren har bl.a. svaret til spørgsmål 13 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. 

september 2014, at en sikkerhedsstillelse, der opfylder betingelserne i VSL § 10, stk. 6, skal 

tillægges virksomhedens indkomst og anses for hævet uden om hæverækkefølgen. Skattemi-

nisteren har været konsekvent i sine svar vedrørende forståelsen af bestemmelsen og supple-

rer op til flere gange med, at reglen skal anses som en værnsregel, der skal sikre, at der ikke 

stilles sikkerhed af virksomhedens aktiver for privat gæld. 

 

6.2.2.1 Sikkerhedsstillelser som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Som undtagelse til VSL § 10, stk. 6, er der i § 10, stk. 7, indsat følgende bestemmelse: 

 

”Stk. 6 finder ikke anvendelse, hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led 

i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”. 

 

Bestemmelse, medfører, at hvis sikkerhedsstillelsen er foretaget som led i en sædvanlig for-

retningsmæssig disposition, skal sikkerhedsstillelsen ikke behandles efter VSL § 10, stk. 6. 

 

Til spørgsmål 34 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 har skatteministeren 

svaret på, hvad der skal forstås som en ”sædvanlig forretningsmæssig disposition”. Skattemi-

nisteren svarerede således: 
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"Den konkrete vurdering sker ved en test bestående af to elementer, hvor 

sikkerhedsstillelsen skal leve op til begge elementer før den undtages ho-

vedreglen. 

 

For det første skal der være tale om, at sikkerhedsstillelsen er foretaget som 

led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Dette indebærer, at det 

altid vil være et krav, at behovet for sikkerhedsstillelse udspringer af en an-

den forretningsmæssig disposition mellem den skattepligtiges virksomhed 

under virksomhedsordningen og tredjemand. Sikkerhedsstillelsen kan her-

ved siges at være af sekundær betydning og må derfor ikke være det bæ-

rende element i transaktionen mellem parterne. Ved vurderingen kan der ek-

sempelvis lægges vægt på, om det er den løbende samhandel mellem den 

skattepligtiges virksomhed under virksomhedsordningen og tredjemand, 

som afstedkommer behovet for sikkerhedsstillelse. 

 

For det andet skal dispositionen i form af sikkerhedsstillelsen tjene et forret-

ningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed under virksomheds-

ordningen. Dette indebærer, at sikkerhedsstillelsen f.eks. skal være foretaget 

på armslængdevilkår, og at modydelsen for sikkerhedsstillelsen skal afspejle 

den risiko, som den skattepligtiges virksomhed under virksomhedsordningen 

påtager sig ved at stille aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikker-

hed for eksempelvis tredjemands gæld. Der behøver ikke være tale om en 

særskilt modydelse, idet modydelsen kan være integreret i parternes sam-

lede udvekslinger". 

 

Skatteministeren beskriver, at for at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposi-

tion, skal dispositionen tjene et forretningsmæssigt formål for den skattepligtiges virksomhed 

under virksomhedsordningen. Ved vurdering af hvorvidt sikkerhedsstillelsen er givet som led i 

en sædvanlig forretningsmæssig disposition, kan der bl.a. lægges vægt på, om der er løbende 

samhandel mellem den skattepligtiges virksomhed og låntager, som afstedkommer behovet 

for sikkerhedsstillelse. 

 

Formålet med undtagelsen er ifølge svar på spørgsmål nr. 3 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 

af 16. september 2014, at det alene er sikkerhedsstillelser, der udspringer af private interesser, 

som får skattemæssige konsekvenser for den selvstændigt erhvervsdrivende. 
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6.2.2.2 Sikkerhedsstillelse for blandet ejendomme 

Som beskrevet i afsnit 5.2.1.2 kan blandet benyttede aktiver som hovedregel ikke indgå i virk-

somhedsordningen. Der er dog enkelte undtagelser, bl.a. blandet benyttede ejendomme. 

 

Som undtagelse til VSL § 10, stk. 6, er der i § 10, stk. 8, indsat følgende bestemmelse: 

 

”Stk. 6 finder ikke anvendelse for gæld med pant i ejendomme omfattet af § 

1, stk. 3, 2. og 3. pkt., i det omfang gælden ikke overstiger ejendomsværdien 

med tillæg af udgifter til forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af 

ejendomsværdien, eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejen-

dommen, der tjener til bolig for den skattepligtige. Vurderingen efter 1. pkt. 

foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant i ejendommen”. 

 

Sikkerhedsstillelser i blandet benyttede ejendomme er ikke omfattet af VSL § 10, stk. 6, så 

længe gælden ikke overstiger værdien for den del af den blandet benyttede ejendom, der tje-

ner til bolig for den selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

Værdien af ejendommen opgøres enten som den offentlige ejendomsvurdering ved pantets 

optagelse med tillæg af udgifter til forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen ejendoms-

værdien, eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejendommen, der tjener til bolig for 

den skattepligtige. 

 

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

Som undtagelse til VSL § 10, stk. 6, er der i § 10, stk. 9, indsat følgende bestemmelse: 

 

”Stk. 6 finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse, der etableres fra og 

med den 11. juni 2014 til og med den 31. december 2017, i det omfang sik-

kerhedsstillelsen afløser en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 

2014, og beløbsmæssigt ikke overstiger denne. Den beløbsmæssige værdi 

af en sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni 2014, opgøres pr. 10. 

juni 2014 som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikker-

hedsstillelsens størrelse”. 

 

Bestemmelsen medfører, at etablerede sikkerhedsstillelser i aktiver i virksomhedsordningen, 

som er stillet til sikkerhed for privat gæld i perioden 11. juni 2014 til 31. december 2017, ikke 
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er omfattet af VSL § 10, stk. 6, hvis sikkerhedsstillelsen afløser en sikkerhedsstillelse, der 

eksisterede 10. juni 2014. 

 

I bemærkningerne til 2. betænkning til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 er 

det beskrevet, at værdien af sikkerhedsstillelserne, der eksisterede 10. juni 2014, fastfryses, 

hvorved den skattepligtige kan stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld inden 

for den fastfrosne beløbsmæssige værdi, uden det er forbundet med skattemæssige konse-

kvenser. 

 

6.2.3 Rentekorrektionssats 

Der er i VSL § 9 a indsat følgende bestemmelse: 

 

”En gang årligt opgøres en rentekorrektionssats. Ved opgørelsen af satsen 

finder § 9, 2.-5. pkt., anvendelse. Den herved opgjorte sats oprundes derefter 

til nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 0 pct.”. 

 

Med bestemmelsen indføres en ny sats, som også benævnes rentekorrektionssatsen. 

 

Rentekorrektionssatsen beregnes på samme grundlag som kapitalafkastsatsen. Kapitalafkast-

satsen beregnes ud fra et simpelt gennemsnit af nedenstående, jf. VSL § 9: 

- Kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til indkomst-

året svarende kalenderår, opgjort af Danmarks Nationalbank 

- Den månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres i henhold til Den 

Europæiske Centralbanks forordning EF nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende 

statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån 

til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18), opgjort af Danmarks Na-

tionalbank 

o Den månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres som et 

vægtet gennemsnit over den effektive rentesats for den udestående lånemasse 

opgjort med to decimaler 

 

Det simple gennemsnit af ovestående opgøres med én decimal. Satsen oprundes derefter til 

nærmeste hele procentsats – Rentekorrektionssatsen fratrækkes ikke to procentpoint og af-

rundes op til nærmeste hele procent, som det ses ved beregningen af kapitalafkastsats. Dette 
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medfører, at rentekorrektionssatsen effektivt vil være 3 procentpoint højere end kapitalafkast-

satsen. 

 

Formålet med at rentekorrektionssatsen er udskilt fra kapitalafkastsatsen er, at det skal gøre 

den selvkontrollerende effekt mere effektiv, hvorved skattefordelen, der fremkommer som for-

skellen mellem den faktuelle rente på private lån indskudt i virksomhedsordningen og satsen 

for rentekorrektion, bliver nedbragt. Derved gøres det mindre attraktivt at indskyde privat gæld 

i virksomhedsordningen. 

 

6.2.4 Overgangsregler 

For at undgå at der foretages en lovændring med tilbagevirkende kraft, er der indført over-

gangsregler for de enkelte ændringer til virksomhedsskatteloven. Overgangsreglerne vil blive 

gennemgået i følgende afsnit. 

6.2.4.1 Bagatelgrænse for negativ indskudskonto 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 6, angiver, at selvstændigt erhvervsdrivende, der 

har en negativ indskudskonto tillagt størrelsen af sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014, som 

ikke overstiger 500.000 kr., ikke vil blive omfattet af VSL § 10, stk. 6, om begrænsning af 

opsparing af overskud. 

 

Som beskrevet i VSL § 10, stk. 6, opgøres sikkerhedsstillelser som det laveste beløb af enten 

gældens kursværdi eller sikkerhedens størrelse den 10. juni 2014. 

 

I skatteministerens svar på spørgsmål nr. 49 til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 

2014 påpeges, at der ikke er behov for et måletidspunkt for indskudskontoen pr. 11. juni 2014, 

hvorfor der alene skal tages højde for indskudskontoens størrelse ved indkomståret 2014 start 

eller slut. 

 

I svaret på spørgsmål 257 til skatteudvalget i folketingsåret 2014-15 1. samling, er det forklaret, 

at bagatelgrænsen ikke skal anses som en generel bundgrænse for indskudskontoen. Be-

stemmelsen finder alene anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virk-

somhedsordningen i 2014, henholdsvis 2015, hvis indkomståret er påbegyndt 11. juni 2014. 

 

Det fremgår desuden af lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 6, at der – uanset bagatel-

grænsen på 500.000 kr. – ikke kan opspares overskud, hvis indskudskontoen bliver negativ, 

eller hvis indskudskontoens negative saldo forøges. Muligheden for opsparing af overskud 
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ophører i det indkomstår, hvor indskudskontoen reguleres. Den manglende mulighed for op-

sparing af overskud fortsætter, indtil indskudskontoens saldo er nul eller positiv. 

 

6.2.4.2 Overgangsperiode for afvikling af sikkerhedsstillelser 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 5, angiver: 

 

”Står aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der 

ikke indgår i virksomhedsordningen, den 1. januar 2018, kan der, så længe 

aktiverne står til sikkerhed, ikke foretages foreløbig beskatning efter virksom-

hedsskattelovens § 10, stk. 2, for indkomst erhvervet fra og med den 1. ja-

nuar 2018. 1. pkt. finder ikke anvendelse for sikkerhedsstillelse omfattet af 

virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2. 

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 peri-

oden 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 skat-

tepligtige med virkning fra den 1. januar 2018. Virksomhedsskattelovens § 

10, stk. 7 og 8, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, finder tilsvarende an-

vendelse”. 

 

Bestemmelsen giver mulighed for, at selvstændigt erhvervsdrivende, der pr. 10. juni 2014 har 

stillet aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld, kan opspare overskud, hvis 

sikkerhedsstillelserne er afviklet inden 1. januar 2018. 

 

Er sikkerhedsstillelser ikke afviklet inden 1. januar 2018, vil eventuelt opsparet overskud i pe-

rioden 11. juni 2014 til 31. december 2017 komme til beskatning i indkomståret 2018. Det 

fremgår af svar på spørgsmål 364 til skatteudvalget i folketingsåret 2014-15 2. samling, at det 

opsparede overskud i indkomstårene skal betragtes som en samlet periode og ikke for ind-

komstår hver for sig. Beskatningen (genbeskatningen) skal foretages i indkomståret 2018. 

 

6.2.4.3 Ekstraordinær genoptagelse af 2013-selvangivelse 

Det er ved lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 8, vedtaget, at der er mulighed for 

ekstraordinært at omgøre valg af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013. Det er ved 

bestemmelse gjort muligt at omgøre overførsel af finansielle aktiver og passiver og indskud, jf. 
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VSL § 2, stk. 5, 2. pkt., samt beløb der er bogført på mellemregningskontoen, jf. VSL § 4 a, 

stk. 1. 

 

Den skattepligtige kan kun omgøre valg af selvangivne oplysninger for indkomståret 2013, hvis 

den skattepligtige omfattes af lov nr. 992 af 16. september 2014 § 1, nr. 6, dvs. har opgjort en 

negativ indskudskonto, jf. VSL § 11, stk. 1, eller hvis den skattepligtige har stillet aktiver, der 

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

den 10. juni 2014. 

 

Fristen for at foretage ekstraordinær genoptagelse af selvangivelsen er angivet til 31. marts 

2015. Det er i svar på spørgsmål nr. 259 til skatteudvalget i folketingsåret 2014-15 2. samling 

angivet, at det ikke vurderes nødvendigt at forlænge fristen for genoptagelse. 

 

Denne opgave er udarbejdet efter fristen for den ekstraordinære genoptagelse af selvangivel-

sen for 2013, og det er ud fra svar fra skatteministeren ikke vurderet sandsynligt, at fristen vil 

blive forlænget. Det er på baggrund af ovenstående vurderet, at det ikke vil gavne opgaven at 

beskrive reglen i yderligere detaljer, da overgangsreglen ikke længere er gældende. 

 

6.2.4.4 Ekstraordinær nulstilling af indskudskonto 

Ved vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 er konsekvenserne ved negativ ind-

skudskonto større end tidligere, da det efter 10. juni 2014 ikke er muligt at opspare overskud, 

hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har negativ indskudskonto. Dette er ligeledes angivet 

i bemærkningerne til 3. betænkning for lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014.  

 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 10, indførte en bestemmelse, der gør det muligt at 

nulstille indskudskontoen ekstraordinært.  

 

I bestemmelsen er det anført, at den skattepligtige har mulighed for ekstraordinær nulstilling 

af indskudskontoen på tidspunktet, hvor virksomhedsordningen anvendes første gang, jf. VSL 

§ 3, stk. 2. Betingelserne for ekstraordinær nulstilling kræver dokumentation for, at al indskudt 

gæld er erhvervsmæssig, jf. VSL § 3, stk. 5. 

 

Fristen for at den skattepligtige kan foretage ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen er 

angivet til 31. marts 2015. 
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Denne opgave er udarbejdet efter fristen for den ekstraordinære nulstilling af indskudskontoen. 

På baggrund heraf er det vurderet, at det ikke vil gavne opgaven at beskrive reglen i detaljer, 

da overgangsreglen ikke længere er gældende. 

 

6.3 Udvalgte problemstillinger ved lovændringen 

Som tidligere nævnt har lov nr. 992 af 16. september 2014 til formål at forhindre utilsigtet an-

vendelse af virksomhedsordningen. I denne forbindelse fokuserer lovgiver på to overordnede 

forhold: 

- Sikkerhedsstillelser i aktiver indskudt i virksomhedsordningen for privat gæld 

- Negativ indskudskonto med begrænsning i muligheden for at opspare overskud til følge 

 

Vedtagelse af de gennemgåede bestemmelser medfører en række problemstillinger, udfor-

dringer og uafklarede forhold for selvstændigt erhvervsdrivende. Udvalgte problemstillinger, 

udfordringer og uafklarede forhold ved de nye bestemmelser vil blive gennemgået i følgende 

afsnit.  

 

6.3.1 Definition af sikkerhedsstillelser 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 indeholder ikke en udtømmende liste for, eller en generel 

definition af, hvilke former for sikkerhedsstillelser der omfattes af VSL § 10, stk. 6.  

 

I høringssvaret på henvendelse fra Danske Advokater har skatteministeren svaret på, hvilke 

former for sikkerhedsstillelser der berøres af VSL § 10, stk. 6. 

 

”Der vil som udgangspunkt være foretaget en særskilt sikringsakt f.eks. ting-

lysning, før virksomhedens aktiver anses for at være stillet til sikkerhed for 

privat gæld, og situationen omfattes af værnsreglerne i lovforslaget. Det kan 

dog ikke på forhånd udelukkes, at andre aftaler eller forhold i øvrigt kan ind-

drages i vurderingen af, om virksomhedens aktiver anses for at være stillet 

til sikkerhed for privat gæld”. 

 

Som det er beskrevet i svaret vil hovedreglen være, at der skal være foretaget en særskilt 

sikringsakt, før virksomhedens aktiver kan anses for at være stillet til sikkerhed. Svaret giver 

dog ikke en tydelig afgrænsning eller definition af omfattede former for sikkerhedsstillelser. 

Dette giver en vis usikkerhed omkring, hvad der kan betragtes som en sikkerhedsstillelse, og 

hvornår disse eventuelt skal anses for overført, jf. VSL § 10, stk. 6.  
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I nedenstående gennemgås almindelige former for sikkerhedsstillelser, hvortil der er en usik-

kerhed knyttet med hensyn til, hvorvidt sikkerhedsstillelserne er omfattet af VSL § 10, stk. 6. 

De gennemgåede former for sikkerhedsstillelser er: 

- Alskyldserklæringer 

- Bankens generelle modregningsregler 

- Kaution 

- Udlæg 

 

6.3.1.1 Alskyldserklæringer 

Det er en sædvanlig forretningsbetingelse i pengeinstitutterne, at der tages sikkerhed for det 

samlede engagement, uanset om gælden vedrører virksomheden eller privatøkonomien. Dette 

kan som regel gøres ved afgivelse af en alskyldserklæring. 

I høringssvaret på henvendelse fra Finansrådet har skatteministeren svaret på, hvorledes en 

alskyldserklæring vil blive omfattet af VSL § 10, stk. 6. 

 

”Som udgangspunkt vil det forhold, at den selvstændigt erhvervsdrivende har 

underskrevet en alskyldserklæring ikke være omfattet af lovforslaget, hvis 

der samtidigt er stillet særskilt privat sikkerhed for den private gæld. 

 

Alskyldserklæringen vil dog efter omstændighederne blive omfattet af lov-

forslaget, hvis den særskilte private sikkerhedsstillelse bortfalder, uden at 

den private gæld indfris i denne forbindelse. I en sådan situation vil der med 

alskyldserklæringen, hvorved den selvstændigt erhvervsdrivende stiller sik-

kerhed for ethvert mellemværende, anses for at være stillet aktiver i virksom-

hedsordningen til sikkerhed for privat gæld”. 

 

Det fremgår af ovenstående, at en underskrevet alskyldserklæring som udgangspunkt ikke er 

omfattet af lovforslaget, hvis der samtidig er stillet særskilt privat sikkerhed for den private 

gæld. Er privat gæld sikret ved fx pant i private aktiver, vil alskyldserklæringen ikke medføre 

beskatning, hvis pantets værdi mindst svarer til den private gæld. 

 

Er der derimod ikke stillet sikkerhed i private aktiver for den private gæld, vil alskyldserklærin-

gen opfylde betingelserne for sikkerhedsstillelser, som anses for overført efter VSL § 10, stk. 

6, jf. svaret på spørgsmål 54 til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014. 
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Usikkerheden omkring, hvorvidt alskyldserklæringen er omfattet af bestemmelsen, resulterer 

i, at den selvstændigt erhvervsdrivende skal være varsom med at optage gæld i privatsfæren, 

når der ikke er foretaget særskilt sikringsagt direkte i private aktiver. Optages der gæld uden 

direkte sikringsagt i private aktiver, bør den selvstændigt erhvervsdrivende sikre sig, at långiver 

har foretaget en konkret vurdering af den selvstændigt erhvervsdrivendes private formue uden 

hensyntagen til virksomhedens aktiver. 

 

6.3.1.2 Bankens generelle modregningsregler 

Hvis et pengeinstitut har et tilgodehavende hos en kunde, kan pengeinstituttet som udgangs-

punkt modregne det forfaldne beløb i kundens indeståender på konti i pengeinstituttet. Dette 

følger af dansk rets almindelige regler og fremgår som regel også af pengeinstitutternes stan-

dardforretningsbetingelser (Pengeinstitutankenævnet, u.å). 

I høringssvaret på henvendelse fra bl.a. Finansrådet, Advokatrådet og Dansk Erhverv har skat-

teministeren svaret på, hvorvidt bankens generelle modregningsadgang vil blive omfattet af 

VSL § 10, stk. 6. 

 

”Udgangspunktet er, at det forhold, at et pengeinstitut har en generel mod-

regningsadgang, ikke er nok til, at aktiver, der indgår i virksomhedsordnin-

gen, anses for at være stillet til sikkerhed for privat gæld.  

 

Under særlige omstændigheder vil en generel modregningsadgang dog 

kunne anses for at være en sikkerhedsstillelse.  

 

Hvis eksempelvis et arrangement i et pengeinstitut har en karakter, hvor der 

efter en konkret vurdering er en klar sammenhæng mellem muligheden for 

kredit i privatsfæren og indestående på virksomhedens driftskonto eller lig-

nende, vil en sådan modregningsadgang kunne anses for at udgøre en sik-

kerhedsstillelse, fx hvis der ikke er stillet særskilt privat sikkerhed for den 

private gæld”. 

 

Det fremgår af ovenstående, at et pengeinstituts generelle modregningsadgang som udgangs-

punkt ikke anses for en sikkerhedsstillelse for privat gæld. Kan der dog efter en konkret vur-

dering ses en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i privatsfæren og indestående 

på virksomhedens driftskonto, vil et pengeinstituts generelle modregningsadgang kunne anses 
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for at udgøre en sikkerhedsstillelse. Denne sikkerhedsstillelse vil opfylde betingelserne efter 

VSL § 10, stk. 6, og vil anses for at være overført til den selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

I bindende svar SKM.2015.502.SR ønsker spørger en redegørelse for, hvorvidt den generelle 

modregningsregel vil medføre beskatning efter VSL § 10, stk. 6, ved en nystiftet privat kasse-

kredit. Hertil svares der:  

 

” […] ved vurderingen af hvorvidt der skal ske beskatning efter virksomheds-

skattelovens § 10, stk. 6 efter SKATs opfattelse henses til, om det må anta-

ges, at låntager ville kunne have opnået samme kreditfacilitet, uden långiver 

henså til aktiverne i virksomhedsordningen. 

 

Dette vil efter SKATs opfattelse f.eks. være tilfældet, hvis låntager kunne 

stille betryggende sikkerhed i private aktiver, hvis långiver anmodede 

herom”. 

 

Det er SKATs opfattelse, at hvis långiver har medtaget aktiver i virksomhedsordningen ved sin 

kreditvurdering, og der ikke er stillet direkte sikkerhed i aktiverne, kan aktiverne anses som 

stillet til sikkerhed gennem bankernes generelle modregningsadgang. Dette betyder, at ban-

kens generelle modregningsadgang kan medføre, at denne opfylder betingelserne efter VSL 

§ 10, stk. 6, hvis låntager ikke ville kunne opnå belåning uden hensyntagen til virksomhedens 

aktiver. Det er altså en konkret vurdering af bankengagementet, der skal tages hensyn til for 

at vurdere, hvorvidt en sikkerhedsstillelse skal anses for overført efter VSL § 10, stk. 6, på 

baggrund af bankens generelle modregningsregler. 

 

I praksis kan det være vanskeligt for skattemyndighederne og låntager at vurdere, hvorvidt en 

gældsoptagelse kan opnås, uden der er taget stilling til virksomhedens aktiver. Der foreligger 

således en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af, hvornår bankens generelle modreg-

ningsadgang opfylder betingelserne efter VSL § 10, stk. 6. 

 

Usikkerheden omkring hvorvidt bankens generelle modregningsregler er omfattet af bestem-

melsen betyder, at den selvstændigt erhvervsdrivende skal være varsom med at optage gæld 

i privatsfæren, når der ikke er foretaget særskilt sikringsagt direkte i private aktiver. Optages 

der gæld uden direkte sikringsagt i private aktiver, bør den selvstændigt erhvervsdrivende sikre 
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sig, at der er foretaget en konkret af vurdering af dennes private formue uden hensyntagen til 

virksomhedens aktiver. 

 

6.3.1.3 Kaution 

Af VSL § 10, stk. 6, fremgår følgende: 

 

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

i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kurs-

værdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. 

dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles 

sikkerhed”. 

 

Ovenstående formulering indikerer, at bestemmelsen omfatter al gæld, der ikke er i virksom-

heden, hvorfor gæld til tredjemand også er omfattet. En almindelig sikkerhedsstillelse over for 

tredjemand er kaution. En kaution er defineret som: 

 

”En overtagelse af en økonomisk risiko, som bæres af en kreditor i et skyld-

forhold, med den virkning, at kautionisten sammen med debitor hæfter for 

opfyldelsen af debitors betalingspligt”. (Gyldendal, u.å.2). 

 

Af skatteministerens svar på spørgsmål SAU 2014-15 nr. 247 fremgår det, at personlig kaution 

over for tredjemand ikke anses for værende omfattet af VSL § 10, stk. 6.  

 

Af svaret fremgår desuden, at en kaution ud fra en konkret vurdering i særlige tilfælde vil kunne 

indebære, at kautionen skal anses for overført efter VSL § 10, stk. 6. Dette gøres gældende, 

hvis der efter en konkret vurdering er en klar sammenhæng mellem muligheden for kredit i 

privatsfæren og indestående på virksomhedens driftskonto eller lignende ved kautionsstillel-

sen. 

 

I SKM.2015.566.SR fandt skatterådet, at en personlig kaution for selskabers lånoptagelse ikke 

kan anses for sikkerhedsstillelse efter VSL § 10, stk. 6, da der ved kaution ikke blev stillet 

kreditfacilitet til rådighed for spørger. Det er derved blevet bekræftet, at en kaution for tredje-

mand skal resultere i en fordel i form af kreditfacilitet for skatteyderen, for at den betragtes som 

en sikkerhedsstillelse jf. VSL § 10, stk. 6. 
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I svaret på spørgsmål SAU 2014-15 587 gav skatteministeren endvidere et eksempel på et 

arrangement, hvor krydsende kautionsforpligtelser giver mulighed for, at en erhvervsdrivende 

kan optage lån til løbende privatforbrug ved sikkerhedsstillelse af aktiver i virksomhedsordnin-

gen.  

 

”To selvstændigt erhvervsdrivende (A og B) driver hver deres virksomhed og 

anvender virksomhedsordningen. Begge ønsker at begrænse hævningerne 

af virksomhedens overskud ved i stedet at optage privat gæld til finansiering 

af det løbende privatforbrug. Deres respektive pengeinstitutter stiller dog 

krav om, at der skal stilles sikkerhed for den private gæld. 

 

A og B aftaler derfor indbyrdes, at de hver især stiller indestående på drifts-

kontoen i hver deres respektive virksomheder, til sikkerhed for den andens 

private gæld. Sikkerhedsstillelsen sker ved kaution, hvorved A kautionerer 

for B’s private gæld og omvendt”. 

 

Ovenstående eksempel giver mulighed for, at A og B kan finansiere deres respektive privat-

forbrug mod sikkerhed i den anden persons aktiver. Realiteten i dette eksempel kræver derfor 

to personer, der både har lyst og tillid til at sikre hinanden med deres respektive formuer. Det 

kan diskuteres, hvorvidt denne situation er realistisk på baggrund af risikoprofilen for de impli-

cerede parter.  

 

Af ovenstående er det tydeligt, at der foreligger en vis usikkerhed forbundet med, hvornår en 

kautionsstillelse betragtes som en sikkerhedsstillelse, der opfylder betingelserne efter VSL § 

10, stk. 6. Det må derfor konkluderes, at der er behov for yderligere afklaring af, hvornår en 

kautionsforpligtelse omfattes af VSL § 10, stk. 6. Dette skal umiddelbart findes via retspraksis 

i form af bindende svar og afgørelser. 

 

Indtil usikkerheden omkring hvornår en kaution betragtes som en sikkerhedsstillelse er afkla-

ret, skal den selvstændigt erhvervsdrivende være opmærksom på de potentielle skattemæs-

sige konsekvenser, som en kaution kan risikere at medføre.  

 

6.3.1.4 Udlæg 

Det er udgangspunktet, at der ved en sikkerhedsstillelse skal foretages en særskilt sikringsakt, 

jf. skatteministerens svar på bemærkninger på høring fra Danske Advokater. 
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Et udlæg er retspant, der stiftes ved fogedens erklæring til fogedbogen. Udlæg i skyldnerens 

aktiver kan foretages efter begæring af en kreditor, der har et særligt retsgrundlag (udlægs-

fundament) for sin fordring, fx dom, retsforlig, udenretligt forlig, pantebrev eller gældsbrev. 

(Gyldendal, u.å.3) Ved et udlæg er der således foretaget en sikkerhedsstillelse og en særskilt 

sikringsakt af sikkerhedsstillelsen. 

 

Skatteministeren svarede nedenstående på spørgsmål SAU 2014-15 360 vedrørende, hvor-

vidt et udlæg omfattes af VSL § 10, stk. 6: 

 

”Pantefogeden kan foretage udlæg for offentligretlige krav, hvis kravet i lov-

givningen er tillagt udpantningsret. Udlæg ved pantefogeden sker derfor som 

et led i en tvungen fyldestgørelse af kreditor (det offentlige). Og derfor ad-

skiller udlæg sig grundlæggende fra viljesbestemte panterettigheder (kon-

traktpant), der er stiftet ved aftale mellem to parter, nemlig pantsætteren og 

panthaveren […] 

 

[…] det opfattelsen, at den skattepligtige skal foretage en aktiv og frivillig 

handling, før bestemmelsen finder anvendelse. 

 

Henset til at udlæg sker som led i en tvungen fyldestgørelse af kreditor (det 

offentlige), er det opfattelsen, at udlæg, som foretages af pantefogeden, ikke 

udløser beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6”. 

 

Af ovenstående fremgår det tydeligt, at det er skatteministerens opfattelse, at pantefogedens 

udlæg ikke anses som en sikkerhedsstillelse omfattet af VSL § 10, stk. 6. Den selvstændigt 

erhvervsdrivende skal derfor ikke tage højde for, hvorvidt udlæg omfattes af VSL § 10, stk. 6. 

 

6.3.2 Skattemæssig behandling af sikkerhedsstillelser 

Ved vedtagelse af lov nr. 992 af 16. september 2014 blev nedenstående bestemmelse indført 

i VSL § 10, stk. 6: 

 

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

i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kurs-

værdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. 
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dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles 

sikkerhed”. 

 

I bestemmelsen står: ”anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerheds-

stillelsens størrelse for overført til den skattepligtige”. Dette indikerer, at et beløb svarende til 

sikkerhedsstillelsen eller gældens kursværdi overføres gennem hæverækkefølgen. 

 

I pkt. 4.2 i bemærkningerne til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 er det be-

skrevet, at bestemmelsen skal ses i forhold til LL § 16 E. LL § 16 E vedrører den skattemæs-

sige behandling af ulovlige lån til kapitalejere i selskaber, herunder sikkerhedsstillelser i sel-

skabets aktiver for kapitalejers private gæld. I LL § 16 E anses en hovedaktionær for at have 

foretaget en hævning uden tilbagebetalingspligt fra selskabet til sig selv, hvis selskabet stiller 

dets aktiver til sikkerhed for kapitalejerens private gæld. Kapitalejeren beskattes af denne di-

sposition, enten som aktieindkomst i form af udbytte jf. PSL § 4a eller som personlig indkomst, 

jf. PSL § 3, jf. DJV C.B.3.5.3.3. 

 

Bemærkningerne til 2. betænkning til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 an-

fører, at beløbet, der anses for overført til den skattepligtige, jf. VSL § 10, stk. 2, overføres 

uden for hæverækkefølgen ved at tillægge beløbet i virksomhedens indkomst. VSL § 6, stk. 1, 

angiver, at virksomhedens skattepligtige indkomst skal opgøres efter skattelovgivningens al-

mindelige regler. Der er umiddelbart ikke hjemmel i skattelovgivningens almindelige regler til 

at hæve overskuddet på baggrund af sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver. 

 

Skatteministeren fremhæver ad flere omgange ved svar på spørgsmålene til lovforslag 200 til 

lov nr. 992 af 16. september 2014, at bestemmelsen skal anses som en værnsregel, der skal 

sikre, at der ikke stilles sikkerhed i virksomhedens aktiver til finansiering af privatforbrug, hvor-

ved den selvstændigt erhvervsdrivende omgår hæverækkefølgen. Skatteministeren sammen-

ligner i denne forbindelse med beskatning af ulovlige kapitalejerlån, jf. LL § 16 E, jf. svar på 

spørgsmål 41 til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014.  

 

6.3.2.1 Sammenligning med LL § 16 E 

Det fremgår tydeligt af lovbemærkningerne og skatteministerens svar, at lovgiver ønsker en 

sammenligning med LL § 16 E. I høringsskemaet til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. sep-

tember 2014 bemærker Dansk Erhverv, at der gøres forskel på, om en virksomhed drives i 

selskabsform eller i privat regi. I selskabsform har en selskabsejer mulighed for at stille sine 
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kapitalandele til sikkerhed for kapitalejerens gæld. Skatteministeren svarede, at disse situati-

oner ikke kan sidestilles – der er fordele og ulemper ved begge organisationsformer. 

 

I bemærkningerne til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september, pkt. 4.2, er sikkerhedsstil-

lelser i selskabers aktiver sammenlignet med sikkerhedsstillelser i personlige virksomheders 

aktiver, hvor det er vurderet som værende grundlæggende samme situation. Her er dog en 

forskel i hvis formue, der stilles til sikkerhed for privat gæld. Personlige virksomheder kan hver-

ken juridisk eller skattemæssigt adskilles fra den fysiske person.  

 

Ved at et selskab stiller sine aktiver til sikkerhed for kapitalejers private gæld, stilles et gode til 

rådighed af en juridisk person til en anden juridisk/fysisk person. Her er således tale om sik-

kerhedsstillelse mellem to særskilte skattesubjekter. LL § 16 E giver en selvstændig beskat-

ningshjemmel for sådan en disposition. Denne kan dog ikke overføres til Virksomhedsskatte-

loven, idet LL § 16 E eksplicit anfører, at bestemmelsen alene vedrører forholdet mellem ka-

pitalselskaber og kapitalejere. 

 

Der er i lovbemærkningerne lagt op til, at bestemmelsen i VSL § 10, stk. 6, skal sammenlignes 

med LL § 16 E, hvor sikkerhedsstillelsen betragtes som en hævning uden tilbagebetalingspligt. 

Dette medfører, at den selvstændigt erhvervsdrivende beskattes af et beløb, der svarer til sik-

kerhedsstillelsen eller kursværdien af gælden. Når beløbet hæves i henhold til hæverækkeføl-

gen, vil der forekomme endnu en beskatning og derved dobbeltbeskatning af den selvstændigt 

erhvervsdrivende. 

 

Det virker unødvendigt at indføre sanktioner for sikkerhedsstillelse af egen formue for privat 

gæld for at undgå, at en selvstændigt erhvervsdrivende kan omgå hæverækkefølgen – især 

når dette blot kan udlignes ved, at et beløb, der svarer til sikkerhedsstillelsen, betragtes som 

overført i den almindelige hæverækkefølge, hvorved der ikke vil fremkomme dobbeltbeskat-

ning. Det er svært at anskue, hvorfor sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat 

gæld er så alvorlig en disposition, at det er vurderet nødvendigt at indføre dobbeltbeskatning 

på området.  

 

6.3.2.2 Bestemmelsens ordlyd vs. lovgivers intentioner 

Beskattes sikkerhedsstillelser efter skatteministerens svar, altså ved at øge virksomhedens 

indkomst og hævning heraf, bliver den selvstændigt erhvervsdrivende beskattet af en disposi-

tion uden en formueforøgelse. Dette vil medføre, at den skattepligtige bliver dobbeltbeskattet 
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af beløbet, der svarer til sikkerhedsstillelsen, idet den selvstændigt erhvervsdrivende også be-

skattes, når de sikkerhedsstillede værdier hæves.  

 

Som tidligere nævnt har skatteministeren angivet, at bestemmelsen skal ses som en værns-

regel, og at beskatningen af sikkerhedsstillelser uden om den almindelige hæverækkefølge 

skal sikre, at der fremadrettet ikke stilles sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver. I 

spørgsmål 43 til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 bliver skatteministeren 

spurgt, om der vil forekomme dobbeltbeskatning. Skatteministerens svar hertil var: 

 

”Som det fremgår af svaret på spørgsmål 13, ses der ikke at være grundlag 

for, at selvstændige har mulighed for at stille aktiver i virksomhedsordningen 

til sikkerhed for privat gæld uden for virksomhedsordningen. Der er tale om 

en værnsregel, der fremadrettet skal sikre, at dette ikke sker. Ved i stedet 

som forudsat at tage virksomhedens midler ud gennem hæverækkefølgen, 

opnår den selvstændigt erhvervsdrivende, at beløbet beskattes på normal 

vis og kun én gang. Det er således ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt 

for at undgå dobbeltbeskatning at behandle sikkerhedsstillelse for privat 

gæld som en hensættelse til senere hævning”. 

 

Skatteministeren svarer ikke direkte på spørgsmålet, men beskriver, at bestemmelsen sørger 

for, at selvstændigt erhvervsdrivende fremadrettet har et incitament til at hæve overskud ud 

efter hæverækkefølgen. Det indirekte svar kan indikere, at lovgiver er opmærksom på, at de 

selvstændigt erhvervsdrivende pålægges en dobbeltbeskatning. 

 

I bemærkninger til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 er formålet med lov-

forslaget angivet som en sikring af: 

 

”[…] at selvstændige, der anvender virksomhedsordningen, ikke kan udnytte 

ordningen utilsigtet i strid med den oprindelige hensigt. (…) Det vil desuden 

heller ikke være muligt at stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed 

for bl.a. privat gæld”. 

 

Hermed er det vanskeligt at gennemskue, hvorfor det er nødvendigt at indføre dobbeltbeskat-

ning ved sikkerhedsstillelser for privat gæld i virksomhedens aktiver for at hindre, at privatfor-

brug finansieres af private lån og derved omgår hæverækkefølgen. En direkte fortolkning af 
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ordlyden i VSL § 10, stk. 6, hvor sikkerhedsstillelser behandles som en overførsel i hæveræk-

kefølgen, indikerer, at den skattepligtige bliver endeligt beskattet som om, at den skattepligtige 

har hævet et beløb, der svarer til sikkerhedsstillelsens størrelse. Den skattepligtige vil dermed 

ikke kunne omgå hæverækkefølgen. Sådan en fortolkning vil være i overensstemmelse med 

lovens formål. Desuden vil sådan en fortolkning betyde, at dobbeltbeskatning undgås for den 

selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

Det kan konkluderes, at det ud fra lovens ordlyd og lovbemærkninger ikke er klart, hvordan 

beskatningen af sikkerhedsstillelser skal håndteres i praksis. Der er i skattelovgivningen ikke 

direkte hjemmel til at øge virksomhedens indkomst, men dette er alene anført i bemærknin-

gerne til loven.  

 

Der er den 5. oktober 2015 fremsendt et lovforslag i høring for at præcisere beskatningen af 

sikkerhedsstillelser. Der er i lovforslagets § 11, nr. 2, foreslået, at der til VSL § 10, stk. 6, tilføjes 

et 3. pkt.: 

 

”Beløb, der anses for overført efter 1. pkt., medregnes til den skattepligtiges 

personlige indkomst i det indkomstår, hvor beløbet anses for overført”. 

 

Hvis lovforslaget vedtages som fremlagt til høring, vil beløb, som opfylder betingelserne for 

VSL § 10, stk. 6, tillægges den personlige indkomst uden om virksomhedens skattepligtige 

resultat og hæverækkefølgen, jf. VSL § 5, hvorved den manglende hjemmel for beskatning vil 

blive løst.  

 

I SKM2015.745.SR er SKAT blevet spurgt, hvorvidt en sikkerhedsstillelse vil blive betragtet 

som en fiktiv hævning i overensstemmelse med hæverækkefølgen. Spørger uddyber spørgs-

målet med, at der umiddelbart ikke er hjemmel i skattelovgivningen til at øge virksomhedens 

indkomst. SKAT har svaret, at sikkerhedsstillelsen skal anses for tillagt virksomhedens skat-

tepligtige overskud og derefter betragtes som hævet, og at hjemmel hertil skal findes i de klare 

intentioner i lovarbejderne. Skatterådet har imidlertid valgt ikke at følge SKATs indstilling til 

spørgsmålet. Skatterådets begrundelse herfor var at: 

 

”Det fremgår klart af lovforarbejderne til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 

6, at lovgivers udtrykkelige intention har været, at konsekvensen af, at virk-

somhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld, skal være, at der sker 
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beskatning af et beløb uden om hæverækkefølgen i virksomhedsskattelo-

vens § 5. 

 

Skatterådet nærer imidlertid betænkelighed ved at lægge afgørende vægt på 

lovgivers intention. Efter Skatterådets opfattelse er ordlyden af virksomheds-

skattelovens § 10, stk. 6 ikke tilstrækkelig klar til at udgøre en selvstændig 

beskatningshjemmel. Skatterådet finder således, at den mest naturlige for-

ståelse af ordlyden af lovens § 10, stk. 6, er, at de deri nævnte overførsler 

skal anses for foretaget i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens 

§ 5”. 

 

Skatterådet lægger dermed vægt på den direkte ordlyd af VSL § 10, stk. 6, og tilsidesætter 

dermed lovgivers intention om at beskatte sikkerhedsstillelser som en forøgelse af virksomhe-

dens indkomst med en dobbeltbeskatning til følge. For den selvstændigt erhvervsdrivende be-

tyder det, at der ikke er risiko for dobbeltbeskatning, som ellers var tilfældet ved sammenlig-

ningen med LL 16 E og lovgivers klare intentioner. 

 

6.3.3 Flydende sikkerhedsstillelser 

Ved vedtagelse af lov nr. 992 af 16. september 2014 blev der indført nedenstående bestem-

melse i VSL § 10, stk. 6: 

 

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

i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kurs-

værdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. 

dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles 

sikkerhed”. 

 

I bestemmelsen står: ”anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerheds-

stillelsens størrelse for overført til den skattepligtige”. Det fremgår altså, at det er det laveste 

beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse, som skal anses for 

overført til den skattepligtige.  

 

En gæld og en sikkerhedsstillelse er ikke nødvendigvis af fast karakter. Dette betyder, at der 

er sikkerhedsstillelser, hvor størrelsen af sikkerhedsstillelsen er variabel over tid, og at der er 
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gæld, hvor gældens størrelse/kursværdi er variabel over tid. Disse to forhold behandles i føl-

gende afsnit. 

 

6.3.3.1 Virksomhedspant 

Det er muligt for en virksomhed at stille sikkerhed i virksomhedens driftsaktiver. Dette benæv-

nes virksomhedspant. Muligheden for virksomhedspant blev indført fra 1. januar 2006. Før 

2006 var det kun muligt at give pant i specifikke aktiver, men med virksomhedspant blev det – 

og er stadigvæk – muligt for en virksomhed at stille sikkerhed i virksomhedens driftsaktiver. 

Virksomhedspantet kan, jf. Tinglysningsloven § 47c, stk. 3, omfatte følgende driftsaktiver: 

- Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (simple fordringer) 

- Varebeholdninger 

- Fabriksnye (ikke brugte) motorkøretøjer  

- Driftsinventar og driftsmateriel 

- Drivmidler og andre hjælpestoffer 

- Besætning (af levende dyr) 

- Immaterielle rettigheder, herunder goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til 

patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavs-

retsloven samt lov om halvlederprodukters udformning (topografi) 

 

Det er vigtigt at påpege, at virksomhedspant kun kan omfatte ovenstående aktiver, hvorfor 

likvider ikke er omfattet af virksomhedspant. 

 

Ved virksomhedspant opnår panthaver, fx virksomhedens bank, en flydende sikkerhed af de 

omfattede pantsikrede aktiver. Sikkerheden ved virksomhedspant er flydende på 3 måder: 

 Tidsmæssigt, idet virksomhedspantet omfatter alt det, som virksomheden har på nu-

værende tidspunkt og fremadrettet 

 Løbende udskiftninger, idet aktiverne løbende kan udskilles og sælges som led i virk-

somhedens normale drift. Ligeledes vil de aktiver, der går ind i virksomheden som led 

i den normale løbende drift automatisk, blive grebet af virksomhedspantet 

 Ikke-håndgribelige aktiver, idet disse tillige er omfattet af virksomhedspantet, fx i form 

af immaterielle rettigheder 

 

I betænkningerne til ændringsforslag nr. 2 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 

2014 er der beskrevet følgende omkring den skattemæssige behandling af virksomhedspant 

ved indførelsen af VSL § 10, stk. 6: 
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”I forhold til sikkerhedsstillelser, der er karakteriseret ved at være »flydende«, 

f.eks. virksomhedspant, vil det dog være forbundet med en skattemæssig 

konsekvens, hvis den skattepligtiges virksomhed tilføres værdier i form af 

yderligere aktiver og sikkerhedens værdi derved forøges. I en sådan situa-

tion anses den skattepligtige for at have overført et yderligere beløb til pri-

vatøkonomien svarende til den værd, som sikkerhedsstillelsen er forøget 

med. Der vil dog kun anses for at være overført et yderligere beløb til den 

skattepligtige, hvis sikkerhedsstillelsens størrelse var lavere end gældens 

størrelse på det tidspunkt, hvor sikkerheden blev stillet. Det overførte beløb 

er således maksimeret til gældens størrelse (kursværdi, red.)”. 

 

Ud fra ovenstående bemærkning er en forøgelse af virksomhedens aktiver muligvis forbundet 

med en skattemæssig konsekvens, hvis disse er stillet til sikkerhed for privatgæld via virksom-

hedspant. Sikkerhedsstillelsen vil dermed blive omfattet af VSL § 10, stk. 6. Dette gør sig imid-

lertid kun gældende, hvis sikkerhedsstillelsen er lavere end den private gæld målt til kursværdi, 

jf. svar på spørgsmål 38 til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014.  

 

Ovenstående vil være gældende, uanset hvilke af virksomhedens driftsaktiver der øges. Ek-

sempler på driftsaktiver, som har flydende værdi, er: tilgodehavender fra salg af varer og tje-

nesteydelser, varebeholdninger og driftsmidler i form af produktionsmaskiner og inventar. Alle 

disse driftsaktiver er dynamiske i deres værdier. Den flydende værdi i virksomhedspantet er 

forsøgt illustreret i nedenstående eksempel. Her vises udviklingen i virksomhedspant over en 

given periode via en simplificeret transaktionskæde på et salg af fysiske varer på kredit. 

 

 

Figur 6 – Illustration af udsving i virksomhedspant 
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Som det ses i ovenstående eksempel varierer størrelsen af virksomhedspantet over perioden 

på baggrund af indkøb af varebeholdninger og salg af varer på kredit. Tillige ses udviklingen i 

den likvide beholdning, der ikke er en del af virksomhedspantet. 

 

I spørgsmål nr. 52 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 blev skattemini-

steren spurgt om, hvorvidt en landmand der anskaffer en traktor til 1 mio. kr. skal anses for at 

have overført et beløb i henhold til VSL § 10, stk. 6, hvis landmanden har virksomhedspant, 

der stilles til sikkerhed for privat gæld. Traktoren ville udelukkende blive anvendt til erhvervs-

mæssigt brug. Til dette spørgsmål svarede skatteministeren: 

 

”Under forudsætning af, at traktoren omfattes af et virksomhedspant, der står 

til sikkerhed for privat gæld, kan jeg bekræfte, at landmanden anses for at 

have overført et yderligere beløb til privatøkonomien svarende til værdien af 

traktoren. 

 

Begrundelsen herfor er, at landmanden har stillet hele sin landbrugsbedrift til 

sikkerhed for den private gæld, som han har optaget til privatforbrug m.v. 

Sikkerhedsstillelsen er derfor uvedkommende for landmandens landbrugs-

bedrift under virksomhedsordningen. 

 

Yderligere kan det bemærkes, at det er nødvendigt, at landmanden anses 

for at have overført et yderligere beløb til privatøkonomien, hvis det ikke skal 

være muligt at omgå værnsreglen. Beskatningen efter værnsreglen sker på 

baggrund af det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhe-

dens størrelse. Er sikkerhedens størrelse mindre end gælden på tidspunktet 

for sikkerhedsstillelsen, er det ikke hensigten, at beløbet opgøres på bag-

grund af gældens kursværdi, fordi dette vil forhindre optagelse af privat gæld, 

hvor der ikke er stillet sikkerhed. 

 

Det er dog nødvendigt, at selvstændige ikke kan stille et virksomhedspant, 

som ved sikkerhedsstillelsen har lav eller ingen værdi, til sikkerhed for privat 

gæld og så efterfølgende tilføre værdier til virksomheden, således at der vil 

være stillet fuld sikkerhed for den private gæld. 
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Det er derfor nødvendigt at lade tilførsler af værdier til virksomheden være 

forbundet med skattemæssige konsekvenser, hvis det ikke skal være muligt 

at omgå værnsreglen, som skal sikre, at de selvstændige ikke stiller virksom-

hedens aktiver til sikkerhed for privat gæld med henblik på at finansiere pri-

vatforbrug med lavt beskattede midler”. 

 

For en selvstændigt erhvervsdrivende vil virksomhedspantet ofte bestå af driftsaktiver med 

svingende værdier. Virksomhedspant omfatter typisk tilgodehavender fra salg af varer og tje-

nesteydelser og varebeholdninger, hvor størrelsen kan svinge betydeligt. Det bliver således et 

krævende administrativt krav løbende at skulle holde styr på størrelsen af tilgodehavender fra 

salg af varer og tjenesteydelser og varebeholdninger (sammen med andre aktiver, der indgår 

i virksomhedspantet) mod gældens kursværdi henover indkomståret.  

 

For visse aktiver, som indgår i virksomhedspantet, vil værdierne ikke være mulige at opgøre 

løbende uden krævende administrative byrder. Her kan fx henvises til besætninger af levende 

dyr. Værdien af disse driftsaktiver vil være behæftet med usikkerhed, hvilket uden lige medfø-

rer usikkerhed omkring størrelsen af sikkerhedsstillelsen.  

 

På baggrund af bemærkningerne i betænkningerne og svaret på spørgsmål nr. 52 til lovforslag 

nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 kan det konkluderes, at loven vil få konsekvenser 

for mange selvstændigt erhvervsdrivende, herunder også selvstændigt erhvervsdrivende, der 

ikke har benyttet virksomhedsordningen utilsigtet. Eksemplet herpå er landmanden som køber 

en traktor til sin landbrugsdrift. 

 

Det må også konkluderes, at loven vil medføre en administrativ byrde løbende at skulle opgøre 

værdien af aktiverne, som indgår i virksomhedspantet, for at vurdere, om der forelægger sik-

kerhedsstillelser, der opfylder VSL § 10, stk. 6.  

 

Fremadrettet bør den selvstændigt erhvervsdrivende altså være opmærksom på, at virksom-

hedspant alene bør stilles til sikkerhed for gæld, der indgår i virksomhedsordningen. 

 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at loven ikke kun påvirker de selvstændigt 

erhvervsdrivende, der har benyttet sikkerhedsstillelser til at finansiere privat gæld og dermed 

har benyttet virksomhedsordningen utilsigtet – loven begrænser også selvstændigt erhvervs-
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drivende, som har benyttet virksomhedsordningen efter hensigten. Disse selvstændigt er-

hvervsdrivende vil kunne ende med skattemæssige konsekvenser ved almindelige driftsmæs-

sige positioner, såsom køb og salg af varer samt investering i nye driftsmidler. Loven giver 

desuden administrative udfordringer, da der løbende skal opgøres en værdi af de underlig-

gende aktivers størrelse sammenholdt med den private gæld målt til kursværdi på dagen.  

 

På baggrund af ovenstående er det vurderet, at loven rammer bredere end det, som var for-

målet med lovforslaget.  

 

6.3.3.2 Kassekredit 

En kassekredit er et lån, som gør det muligt at trække et variabelt beløb op til et aftalt maksi-

mum. En privat kassekredit er berørt af VSL § 10, stk. 6, hvis aktiver i virksomhedsordningen 

er stillet til sikkerhed for denne.  

 

I modsætning til virksomhedspantet, der er beskrevet i foregående afsnit, er det her gældens 

størrelse, som varierer over tid, og som kan betragtes som det flydende element. 

 

I betænkningerne til ændringsforslagene nr. 2 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. septem-

ber 2014 er der beskrevet følgende omkring den skattemæssige behandling af kassekreditter 

sikret med aktiver i virksomhedsordningen: 

 

”I forhold til kreditter med en trækningsret, f.eks. en kassekredit, anses gæl-

dens størrelse for at være det beløb, der faktisk er trukket på kassekreditten. 

Den skattepligtige bliver derfor ikke beskattet af selve trækningsretten. Ek-

sempelvis medfører det ikke beskatning, at den skattepligtige får oprettet en 

kassekredit med en trækningsret på 1 mio. kr. med sikkerhed i virksomhe-

dens aktiver. Beskatningen finder først sted på det tidspunkt, hvor den skat-

tepligtige faktisk begynder at trække på kassekreditten, og beskatningen 

sker på baggrund af det største samlede træk, der er sket på kassekreditten”. 

 

Det er på baggrund af ovenstående, at der er redegjort for, at det aftalte maksimale beløb 

(trækningsretten) ikke betragtes som gældens størrelse på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen, 

men at det er selve trækningen, der er afgørende for beløbet, som beskattes efter VSL § 10, 

stk. 6. 
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Det er alene de træk på kassekreditten, der er dækket af sikkerhedsstillelsen, som vil opfylde 

VSL § 10, stk. 6. Beskatningen vil være af det laveste beløb af enten sikkerhedsstillelsens 

størrelse eller kursværdien af den private gæld, jf. VSL § 10, stk. 6. 

 

Beløbet, der skal betragtes som hævet, er det største træk på kassekreditten i løbet af et 

indkomstår, jf. skatteministerens svar på spørgsmål nr. 38 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 

af 16. september 2014: 

 

”Den periode, der skal anvendes ved vurderingen af det største samlede 

træk på en kassekredit, hele indkomståret. Det er således saldoens største 

udvisende gennem året, der er relevant. 

 

Eksempelvis har en selvstændig stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed 

for en privat kassekredit med en kreditfacilitet på 1 mio. kr. Virksomhedens 

aktiver er opgjort til 2 mio. kr. I løbet af år 1 hæver og indskyder den selv-

stændige penge på kassekreditten, men i juli er kassekredittens kreditfacilitet 

udnyttet med 0,4 mio. kr. af den samlede facilitet på 1 mio. kr. Herved anses 

den selvstændige for at have overført et beløb på 0,4 mio. kr. til sig selv. I år 

2 hæver og indskyder den selvstændige fortsat penge på kassekreditten, 

men i september er kassekredittens kreditfacilitet udnyttet med i alt 0,7 mio. 

kr. af den samlede facilitet på 1 mio. kr. I år 2 anses den selvstændige derfor 

for at have overført et beløb på 0,3 mio. kr. til sig selv, hvilket svarer til for-

skellen mellem den største samlede udnyttelse af kreditfaciliteten fratrukket 

det beløb, som den selvstændige allerede er blevet beskattet af i år 1. Træk-

ker den selvstændige i et senere indkomstår på resten af kassekredittens 

kreditfacilitet, anses et yderligere beløb på 0,3 mio. kr. for overført til den 

skattepligtige selv”. 

 

Som det ses i ovenstående svar skal en selvstændigt erhvervsdrivende ikke beskattes af det 

samme træk på kassekreditten to gange.  

 

I nedenstående figur er ovenstående illustreret med en sikkerhedsstillelse på 1,3 mio. kr. for 

en privat kassekredit. Kassekreditten antages stiftet med sikkerhed i januar, og der er en træk-

ningsret på 2 mio. kr. på kassekreditten. Indkomståret følger kalenderåret.  
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Figur 7 – Illustration af sikkerhedsstillelse vs. kassekredit 
 

Det fremgår af ovenstående figur, at det højeste træk i år 1 er på 1,2 mio. kr. Selvom der 

efterfølgende er indskudt likvider på kassekreditten, hvorved det faktiske træk på kassekredit-

ten er mindsket, er det beløbet svarende til det maksimale træk (1,2 mio. kr.), der i år 1 opfylder 

betingelserne i VSL § 10, stk. 6, og anses for overført til den selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

I år 2 trækkes der yderligere på kassekreditten, således at det maksimale træk er på 1,55 mio. 

kr. Da sikkerhedsstillelsen er på 1,3 mio. kr., er det sikkerhedsstillelsens størrelse, jf. ovenstå-

ende begrænsninger, der tages i betragtning i forhold til VSL § 10, stk. 6.  

 

I år 1 er 1,2 mio. kr. allerede blevet behandlet efter VSL § 10, stk. 6, hvorfor det alene er 

forøgelsen på de 100 t. kr., der skal anses for overført i år 2, jf. VSL § 10, stk. 6. 

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal være opmærksom på, at der kan være skattemæs-

sige konsekvenser som følge af træk på privat kassekredit sikret ved aktiver inden for virksom-

hedsordningen. Det anbefales, at den selvstændigt erhvervsdrivende undgår at benytte en 

privat kassekredit sikret ved aktiver inden for virksomhedsordningen. 

 

6.3.4 Indskud af ejendom 

Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige behandler 

samtlige virksomheder som én, hvis den skattepligtige driver flere virksomheder, jf. VSL § 2, 

stk. 3. 
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Som beskrevet i afsnit 3.2 er det anført i lovbemærkningerne til lovforslag 107 folketingsåret 

1985/86, at udlejning af ejendomme altid betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. 

 

Indskud af ejendom i en allerede eksisterende virksomhedsordning skal anses for et indskud 

på indskudskontoen, og prioritetsgælden tilknyttet ejendommen skal anses for hævet i hæve-

rækkefølgen. Gælden anses for hævet, uanset om gælden anses for privat eller erhvervsmæs-

sig. Dette er beskrevet i afsnit 5.3.1.6 som bruttoprincippet. 

 

Ved indskydelse af prioritetsgælden tilknyttet den indskudte ejendom anses den selvstændigt 

erhvervsdrivende for at have hævet et beløb, der svarer til den indskudte gæld. Hvis den selv-

stændigt erhvervsdrivende har opsparet overskud fra tidligere år, vil der fremkomme en be-

skatning på baggrund af den tvungne hævning. Før lov nr. 992 af 16. september 2014 var det 

muligt at undlade indskydelse af prioritetsgælden uden skattemæssige konsekvenser, hvorved 

gælden forblev i privatsfæren. 

 

Med lov nr. 992 af 16. september 2014 ændres betydningen af sikkerhedsstillelser i aktiver i 

virksomhedsordningen for privat gæld. Her anses et beløb, der svarer til sikkerhedsstillelsen, 

for overført til den skattepligtige, jf. VSL § 10, stk. 6, som er beskrevet i afsnit 6.2.2. Dette 

betyder, at det ved vedtagelsen af loven ikke længere er muligt at holde gælden i privatsfæren, 

uden at beløbet anses for overført til den skattepligtige. Overførslen sker som følge af, at der 

er stillet sikkerhed for gælden, som ikke er en del af virksomhedsordningen, med ejendommen, 

som er en del af virksomhedsordningen.  

 

Er sikkerhedsstillelsen stillet som led i forretningsmæssig disposition, anses et beløb, der sva-

rer til sikkerhedsstillelsen, ikke som overført til den skattepligtige, jf. VSL § 10, stk. 7.  

 

I SKM2015.581.SR har skatterådet svaret, at et prioritetslån med sikkerhed i en udlejnings-

ejendom ikke udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvorfor undtagelsesreglen, 

jf. VSL § 10, stk. 7, ikke finder anvendelse ved sådanne dispositioner. 

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke vælge at holde en udlejningsejendom uden for 

virksomhedsordningen, da udlejning af ejendom altid betragtes som en erhvervsmæssig virk-

somhed, samtidig med at alle virksomheder betragtes som én samlet virksomhed i virksom-

hedsordningen. 

 



6 Lov nr. 992 af 16. september 2014  

  Side 94 

En selvstændigt erhvervsdrivende, der i forvejen benytter virksomhedsordningen og har op-

sparet overskud, er således tvunget til at lade en udlejningsejendom indgå i virksomhedsord-

ningen. Denne disposition vil ikke længere kunne foretages uden skattemæssige konsekven-

ser, hvis den indskudte ejendom er behæftet med gæld. Den selvstændigt erhvervsdrivende 

skal derfor vurdere de skattemæssige konsekvenser ved at lade en udlejningsejendom med 

tilhørende gæld indgå i en allerede eksisterende virksomhedsordning. 

 

Som følge af at en sikkerhedsstillelse for privat gæld anses for overført til den skattepligtige, 

vil der ikke være forskellige skattemæssige konsekvenser, uanset om den selvstændigt er-

hvervsdrivende vælger at lade gælden indgå i virksomhedsordningen eller ej. Det bør dog 

bemærkes, at den skattepligtige opnår en højere fradragsværdi for renterne tilknyttet gælden 

ved at lade gælden indgå i virksomhedsordningen. Det bør derfor altid anbefales at lade gæl-

den indgå i virksomhedsordningen, hvis ikke denne kan indfries på anden vis uden konsekven-

ser for den selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

Med hensyn til lovgivers formål med lov nr. 992 af 16. september 2014 er ovenstående situa-

tion ikke angivet som utilsigtet benyttelse af virksomhedsordningen, som enten skal finansiere 

afdrag på privat gæld med lavt beskattede midler eller en måde at undgå hæverækkefølgen 

ved at finansiere privatforbrug med privat lån mod sikkerhed i virksomhedens aktiver. Det vur-

deres derfor, at det ikke er formålet med loven at beskatte en sådan disposition. Alligevel bliver 

den selvstændigt erhvervsdrivende tvunget til at betale skat ved enten indskud af gæld eller 

for at stille sikkerhed for privat gæld i aktiver i virksomheden. Det må derfor konkluderes, at 

lov nr. 992 af 16. september 2014 ved ovenstående tilfælde er modstridende med formålet 

ifølge lovbemærkningerne til loven. 

 

6.3.5 Indskud af ejendom før 10. juni 2014 

Som beskrevet i forrige afsnit har en selvstændigt erhvervsdrivende tidligere haft mulighed for 

at indskyde en udlejningsejendom, der tidligere har været benyttet til privat bolig, i virksom-

hedsordningen uden skattemæssige konsekvenser.  

 

Med lov nr. 992 af 16. september 2014 er det ikke muligt for en selvstændigt erhvervsdrivende 

at blive foreløbigt beskattet, jf. VSL § 10, stk. 2, efter 31. december 2017, hvis der findes 

sikkerhedsstillelser for privat gæld i virksomhedens aktiver, der eksisterede pr. 10. juni 2014, 

jf. overgangsreglen § 3, stk. 5, der er beskrevet under afsnit 6.2.4.2. 
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Er sikkerhedsstillelsen stillet som led i forretningsmæssig disposition, anses et beløb, der sva-

rer til sikkerhedsstillelsen, ikke som overført til den skattepligtige, jf. VSL § 10, stk. 7. I 

SKM2015.581.SR har skatterådet svaret, at et prioritetslån med sikkerhed i en udlejningsejen-

dom ikke udgør en sædvanlig forretningsmæssig disposition, hvorfor undtagelsesreglen, jf. 

VSL § 10, stk. 7, ikke anvendes ved sådanne dispositioner. 

 

Har den selvstændigt erhvervsdrivende ikke mulighed for at indfri sikkerhedsstillelsen inden 1. 

januar 2018, vil den selvstændigt erhvervsdrivende blive nødsaget til at indskyde gælden inden 

1. januar 2018. Herved vil gælden – og dermed sikkerhedsstillelsen – være inden for virksom-

hedsordningen. Dette gør sig gældende, uanset om den selvstændigt erhvervsdrivende har 

foretaget dispositionen før eller efter lov nr. 992 af 16. september 2014. 

 

Ovenstående situation er ikke angivet som utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Di-

spositionen anvendes ikke til at finansiere afdrag på privat gæld med lavt beskattede midler 

eller på anden måde undgå hæverækkefølgen ved at finansiere privatforbrug gennem privat 

gæld med sikkerhed i virksomhedens aktiver. 

 

Det antages derfor, at det ikke er formålet med loven at begrænse den selvstændigt erhvervs-

drivendes mulighed for at opspare overskud. Det må derfor konkluderes, at lov nr. 992 af 16. 

september 2014 ved ovenstående tilfælde er modstridende med formålet ifølge lovbemærk-

ningerne til loven. 

 

6.3.6 Årsager til negativ indskudskonto 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 har bl.a. til formål at forhindre, at selvstændigt erhvervsdri-

vende indskyder mere privat gæld end aktiver i virksomhedsordningen med negativ indskuds-

konto til følge. 

 

Indskydelse af privat gæld er dog ikke den eneste årsag til, at en selvstændigt erhvervsdri-

vende kan have negativ indskudskonto. I nedenstående vil forskellige årsager til negativ ind-

skudskonto, ud over indskydelse af privat gæld ved indtræden, blive gennemgået. 

 

6.3.6.1 Flere hævninger end overskud 

Overfører en skattepligtig flere værdier fra virksomheden til privatsfæren end den skattepligtige 

har af overskud i indkomståret, og der ikke er tilstrækkelig opsparet overskud, nedsætter hæv-

ningerne saldoen på indskudskontoen, jf. VSL § 5, stk. 1, nr. 5. Denne disposition kan bevirke, 

at indskudskontoen bliver negativ. 
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I forhold til ovenstående situation svarede skatteministeren på Danske Advokaters bemærk-

ninger til høringen på lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 således: 

 

”Virksomhedsordningens struktur tilsiger, at der er placeret privat gæld i virk-

somhedsordningen, hvis indskudskontoen bliver negativ, uanset om det sker 

ved direkte indskud eller hævning i hæverækkefølgen og uden hensyn til, om 

det medfører negativ egenkapital”. 

 

Skatteministeren hentyder til, at en negativ indskudskonto altid er ensbetydende med, at der 

er placeret privat gæld i virksomhedsordningen. 

 

Der er dog ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem værdierne i virksomheden, 

opsparet overskud og indskudskontoen. Det er muligt at have en negativ indskudskonto, intet 

opsparet overskud og en positiv regnskabsmæssig egenkapital. Et eksempel herpå er fx en 

skattefri gevinst på en indskudt ejendom, jf. EBL § 8. Hæves den skattefrie gevinst efter salget 

af ejendommen, kan der opstå en negativ indskudskonto. Dette er illustreret i nedenstående: 

 

 

 

Eksempel: Negativ indskudskonto; Skattefri gevinst ved salg af ejendom

t.kr. År 1 År 2

Regnskabsoplysninger

Resultatopgørelse

Lejeindtægter 100,0      100,0      

Renteomkostninger (60,0)       (60,0)       

Avance ved salg af ejendom  -             500,0      

Årets resultat 40,0        540,0      

Aktiver

Ejendom 1 1.000,0    -             

Ejendom 2 1.000,0   1.000,0   

Grunde og bygninger 2.000,0   1.000,0   

Likvider  -             250,0      

Aktiver i alt 2.000,0   1.250,0   

Passiver

Kapitalindestående, primo  -              -             

Årets resultat 40,0        540,0      

Årets hævninger (40,0)       (290,0)     

Egenkapital  -             250,0      

Gældsforpligtelser relateret til ejendom 1 1.000,0    -             

Gældsforpligtelser relateret til ejendom 2 1.000,0   1.000,0   

Gældsforpligtelser 2.000,0   1.000,0   

Passiver i alt 2.000,0   1.250,0   
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I ovenstående eksempel er det illustreret, hvordan der kan forekomme negativ indskudskonto 

med udelukkende erhvervsmæssige aktiver og passiver samt positiv egenkapital og intet op-

sparet overskud. 

 

I ovenstående tilfælde er der ikke placeret privat gæld i virksomheden, hverken direkte eller 

indirekte, hvorved ovenstående svar fra skatteministeren må konkluderes at være ukorrekt. 

 

I forbindelse hermed har skatteministeren i høringssvaret på bemærkningerne fra Finansrådet 

svaret: 

 

”Det kan bekræftes, at der i visse tilfælde kan opstå en negativ indskuds-

konto, hvis den selvstændige erhvervsdrivende har hævet en skattefri 

avance fra salget af en ejendom. 

 

Forslaget om adgang til løbende at få nulstillet indskudskontoen kan ikke 

imødekommes, fordi det vil være svært at sikre, at den negative indskuds-

konto ikke skyldes privat gæld”. 

 

Skatteministeren redegør i ovenstående for, at det ikke vil være muligt at foretage en nulstilling 

af indskudskontoen, selvom den negative indskudskonto er opstået som følge af hævning af 

en skattefri avance. 

 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 medfører, at en selvstændigt erhvervsdrivende ikke har 

mulighed for at opspare overskud ved negativ indskudskonto. I ovenstående eksempel vil dette 

Resultatdisponering år 2

Regnskabsmæssigt resultat 540,0      

Heraf skattefri avance ved salg af ejendom (500,0)     

Skattepligtigt resultat 40,0        

Hævninger i året 290,0      

  - Hævet af årets skattepligtige overskud 40,0        

  - Hævet af opsparet overskud  -            

  - Hævet af indskudskonto 250,0      

t.kr. Primo Bevæg. Ultimo

Virksomhedsordningen år 2

Indskudskonto  -             (250,0)     (250,0)     

Opsparet overskud  -              -              -             

Forudsætninger: (1) Der er for simplicitetens skyld i beregningen ikke medtaget kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast

Kilde: Egen tilvirkning
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betyde, at det ikke vil være muligt at opspare overskud efterfølgende, da indskudskontoen er 

negativ.  

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge, 

hvorvidt denne ønsker at benytte virksomhedsordningen, jf. VSL § 2, stk. 2, eller alternativt at 

blive beskattet alene efter personskattelovens regler eller eventuelt kapitalafkastordningens 

regler. VSL § 2, stk. 2, gør det endvidere muligt for den selvstændigt erhvervsdrivende at ind-

træde, udtræde eller fortsætte i ordningen fra indkomstår til indkomstår. 

 

Da der i ovenstående eksempel ikke er opsparet overskud, er den selvstændigt erhvervsdri-

vende blevet endeligt beskattet af al skattepligtig overskud, som virksomheden har genereret. 

Det er derfor muligt for den selvstændigt erhvervsdrivende at udtræde af virksomhedsordnin-

gen uden yderligere skattebetaling. Den selvstændigt erhvervsdrivende kan i efterfølgende 

indkomstår vælge at benytte virksomhedsordningen på ny, hvorved den selvstændigt er-

hvervsdrivende skal opgøre indskudskontoen på ny med forbehold for VSL § 3, stk. 7, om 

genindskud af fast ejendom.  

 

Ved at benytte denne metode vil den selvstændigt erhvervsdrivende kunne nulstille den nega-

tive indskudskonto, og den selvstændigt erhvervsdrivende kan fremadrettet foretage opspa-

ring af overskud.  

 

6.3.6.2 Delsalg af virksomhed 

Ifølge VSL § 2, stk. 3, skal alle virksomheder, som den skattepligtige driver, behandles som 

én virksomhed, hvis den skattepligtige benytter virksomhedsordningen. 

 

Eftersom virksomhedsordningen betragter alle virksomheder den selvstændigt erhvervsdri-

vende driver som én virksomhed, skal salgssummen ved salg af én eller flere virksomheder 

indgå i virksomhedens indkomst, jf. VSL § 15, stk. 3. Det er dog muligt at overføre kontantnet-

tovederlaget for virksomheden til mellemregningskontoen, jf. VSL § 15 a, stk. 1: 

 

”Den skattepligtige med virkning fra begyndelsen af salgsåret vælge at over-

føre et beløb, der højst svarer til det kontante nettovederlag, fra indskuds-

kontoen til mellemregningskontoen, uden at der først skal hæves beløb efter 

§ 5, stk. 1. Det kontante nettovederlag opgøres som det beløb, hvormed kon-
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tantværdien af salgssummen for de overdragne aktiver overstiger kontant-

værdien af gæld, som overtages af den nye ejer. Gæld, der stiftes i forbin-

delse med overdragelsen, anses ikke som gæld, der overtages af den nye 

ejer”. 

 

Ved at overføre nettovederlaget fra indskudskontoen til mellemregningskontoen kan indskuds-

kontoen blive negativ, hvis beløbet, der svarer til højst det kontante vederlag, der overføres fra 

mellemregningskontoen til indskudskontoen, er højere end saldoen på indskudskontoen. 

 

Benyttes reglerne for overførsel af kontant nettovederlag, skal den selvstændigt erhvervsdri-

vende opgøre: 

- En forholdsmæssig andel af opsparet overskud fra tidligere år. Dette skal indgå i den 

personlige indkomst og tillægges uden om hæverækkefølgen, jf. VSL § 15 a, stk. 2 

o Den forholdsmæssige andel af indeståendet på opsparet overskud beregnes 

på baggrund af forholdet mellem beløbet overført til mellemregningskontoen og 

kapitalafkastgrundlaget primo 

- Et maksimalt beløb, der kan opspares i året, som en forholdsmæssig andel af årets 

resultat, jf. VSL § 15 a, stk. 2 

o Den forholdsmæssige andel af årets resultat beregnes på baggrund af forholdet 

mellem beløbet overført til mellemregningskontoen og kapitalafkastgrundlaget 

primo 

 

Skatteministeren har i spørgsmål 20 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 

svaret:  

 

”Når det - efter virksomhedsskattelovens § 15 a, stk. 2 - skal opgøres, hvor 

stor en del af det opsparede overskud, som skal medregnes til den person-

lige indkomst, sker det efter et skematisk beregningsprincip. Beregningsprin-

cippet indebærer, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem det kon-

tantvederlag, som kan trækkes ud af virksomhedsordningen og det opspa-

rede overskud, der kommer til beskatning som personlige indkomst. Bereg-

ningsprincippet er en konsekvens af, at virksomhedsordningen anses for én 

virksomhed, uanset at den selvstændige driver flere uafhængige virksomhe-

der. 
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Reduktionen af indskudskontoen er således et udtryk for en hævning, hvor 

der ikke nødvendigvis er sket en tilsvarende beskatning af opsparet over-

skud”. 

 

Selvstændigt erhvervsdrivende, der har benyttet reglerne om delsalg, jf. VSL § 15 a, og har 

negativ indskudskonto, bliver således ramt af den disposition, de tidligere har foretaget i over-

ensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger. Hvis deres indskudskonto den 16. 

juni 2014 var mindre end 500.000 kr. på baggrund af overførsel i overensstemmelse med VSL 

§ 15 a, stk. 1, er deres mulighed for at opspare overskud fremadrettet begrænset, indtil ind-

skudskontoen er udlignet. 

 

Det er alene muligt at få indskudskontoen ekstraordinært udlignet, hvis den selvstændigt er-

hvervsdrivende ikke har valgt at nulstille en eventuel negativ indskudskonto ved indtræden i 

virksomhedsordningen, jf. afsnit 6.2.4.4. Af denne årsag kan en selvstændigt erhvervsdrivende 

i ovenstående situation ikke nulstille indskudskontoen uden likviditetsmæssig konsekvens i 

form af likvide indskud eller skattebetaling uden overførsel af likvider til privatsfæren. 

 

I spørgsmål 21 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 blev skatteministeren 

spurgt, om han kunne bekræfte, at reglen om delsalg, jf. VSL § 15 a, reelt sættes ud af kraft. 

Svaret var: 

 

”Lovforslaget har til hensigt at hindre en utilsigtet udnyttelse af virksomheds-

ordningen. Det indebærer, at virksomhedens overskud ikke kan spares op, 

hvis indskudskontoen er negativ. 

 

Lovforslaget ændrer ikke på reglerne om delafståelse eller delomdannelse i 

virksomhedsskattelovens §§ 15 a og 16 a. Den selvstændige kan således 

også fremover frit vælge, om vedkommende ønsker at gøre brug af reglerne 

om delomdannelse. Tilsvarende kan den selvstændige frit vælge, om et kon-

tantvederlag fra et delsalg skal overføres fra indskudskontoen til mellemreg-

ningskontoen og dermed, om vederlaget skal forblive i virksomhedsordnin-

gen eller trækkes ud til privatsfæren”. 
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Om reglen om delsalg, hvortil der fremkommer en negativ indskudskonto, er en utilsigtet ud-

nyttelse af virksomhedsordningen synes ikke at være tilfældet. Desuden er der ikke nødven-

digvis en direkte sammenhæng mellem værdierne i virksomhederne og indskudskontoens 

saldo som beskrevet i afsnit 6.3.6. Ydermere er den negative saldo ikke fremkommet som 

følge af indskydelse af privat gæld som beskrevet i lovforarbejderne. 

 

Ud fra skatteministerens svar på spørgsmål 22 til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. sep-

tember 2014 skal en hævning på indskudskontoen sammenlignes med en forlodshævning af 

virksomhedens fremtidige overskud, uden at der er sket beskatning som personlig indkomst. 

Skatteministeren mener, at forlodshævningen skal beskattes, før der kan opspares overskud.  

 

Fremadrettet vil det betyde, at reglen om delsalg alene vil blive benyttet ved positiv indskuds-

konto. Overførslen vil være begrænset til et beløb, der svarer til den positive saldo på ind-

skudskontoen, da reglen gør det muligt at hæve indskudskontoen uden om den almindelige 

hæverækkefølge. 

 

Ifølge ovenstående betragtning rammer loven også de personer, der ikke har benyttet virk-

somhedsordningen utilsigtet. Den kan begrænse selvstændigt erhvervsdrivendes mulighed for 

at opspare overskud i virksomhedsordningen. På baggrund heraf er det vurderet, at loven 

rammer bredere end dens formål i forhold til at begrænse indskydelse af privat gæld. 

 

6.3.6.3 Delvis skattefri omdannelse af virksomhed 

Ifølge VSL § 2, stk. 3, skal alle virksomheder, den skattepligtige driver, behandles som én 

virksomhed, hvis den skattepligtige benytter virksomhedsordningen. 

 

Da virksomhedsordningen betragter alle virksomheder som én virksomhed, skal vederlaget 

ved omdannelse af en eller flere virksomheder indgå i virksomhedens indkomst, jf. VSL § 16 

a, stk. 1. 

 

Aktier og anparter kan ikke indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 2. På baggrund 

heraf skal de aktier eller anparter, som den selvstændigt erhvervsdrivende får som vederlag i 

forbindelse med en delvis skattefri omdannelse, overføres til privatsfæren, jf. VSL § 16 a, stk. 

1. 
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Overførslen af aktierne eller anparterne sker med virkning fra begyndelsen af omdannelses-

året, hvor der overføres et beløb, der svarer til kontantværdien af vederlaget for virksomheden, 

jf. lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 1, nr. 3. Vederlaget overføres fra ind-

skudskontoen til mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen, jf. VSL § 16 a, stk. 2. 

 

Ved at overføre vederlaget fra indskudskontoen til mellemregningskontoen kan indskudskon-

toen blive negativ, hvis beløbet, der svarer til kontantværdien af vederlaget, der overføres fra 

mellemregningskontoen til indskudskontoen, er højere end saldoen på indskudskontoen. 

 

Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum kan nedsættes med en forholdsmæssig andel af 

det opsparede overskud i virksomhedsordningen, jf. VSL § 16 a, stk. 3. Andelen beregnes som 

forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for om-

dannelsesåret, der kan henføres til den afståede virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget 

ved udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. VSL § 16 a, stk. 3. 

 

AgroSkat har anført i deres bemærkninger til lovforslag nr. 200 til lov nr. 992 af 16. september 

2014 i høring, at en indskudskonto kan blive negativ som følge af en delomdannelse. Hertil 

svarede skatteministeren:  

 

”Når indskudskontoen kan blive negativ i forbindelse med fx delvis skattefri 

virksomhedsomdannelse, skyldes det i udgangspunktet, at flere virksomhe-

der i virksomhedsordningen anses for én virksomhed. 

 

Indskudskontoen reduceres med kontantværdien af vederlaget for den om-

dannede virksomhed, uden at dette anses for en hævning i hæverækkeføl-

gen. Dette muliggør en udskydelse af beskatningen af en andel af opsparet 

overskud, idet aktiernes anskaffelsessum kan nedsættes.  

 

Reduktionen af indskudskontoen er således et udtryk for en hævning, hvor 

der ikke nødvendigvis er sket en tilsvarende beskatning af opsparet over-

skud. På den baggrund er det opfattelsen, at der ikke bør ske en undtagelse 

fra reglerne i disse situationer”. 

 

Ud fra ovenstående svar og skatteministerens svar på spørgsmål 22 til lovforslag nr. 200 til lov 

nr. 992 af 16. september 2014 skal en hævning på indskudskontoen sammenlignes med en 
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forlodshævning af virksomhedens fremtidige overskud, uden at der er sket beskatning som 

personlig indkomst. Skattemisteren mener, at der skal ske en beskatning af forlodshævningen, 

før der kan opspares overskud. 

 

Vederlaget ved delvis skattefri omdannelse hæves ikke fra virksomheden til privat forbrug, 

men bindes derimod i selskabets værdier. Den selvstændigt erhvervsdrivende har derfor ikke 

opnået en likvid forøgelse i privatøkonomien som følge af dispositionen. 

 

Foretages der en delvis skattefri omdannelse, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende får en 

negativ indskudskonto på baggrund af det opgjorte vederlag, bliver den selvstændigt erhvervs-

drivende begrænset i dennes mulighed for at opspare overskud, indtil indskudskontoen er ud-

lignet.  

 

Har den selvstændigt erhvervsdrivende ikke mulighed for at indskyde likvider, bliver den selv-

stændigt erhvervsdrivende tvunget til at hæve alt overskud fremadrettet. 

 

Fremadrettet vil det formentligt betyde, at reglen om delvis omdannelse alene bør anvendes 

ved positiv indskudskonto, dog kun hvis indskudskontoen kan bære vederlaget. Hvis den selv-

stændigt erhvervsdrivende ikke har en indskudskonto, der kan bære vederlaget, kan metoden 

anvendes alligevel ved at indskyde beløb samtidig med omdannelsen. Delvis skattefri omdan-

nelse begrænses i dens fleksibilitet, da der ved indførelsen af lov nr. 992 af 16. september 

2014 kan fremkomme en direkte likvid indskydelse fra privatsfæren ved omdannelse. 

 

Ifølge ovenstående betragtning rammer loven selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke har be-

nyttet virksomhedsordningen utilsigtet. Den kan begrænse selvstændigt erhvervsdrivendes 

mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordningen. På baggrund heraf er det vurderet, 

at loven rammer bredere end dens formål i forhold til at begrænse indskydelse af privat gæld. 

 

6.3.7 Lovgivning med tilbagevirkende kraft 

Det har længe været accepteret at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen med begrun-

delsen om, at fordelen ved indskydelsen af privat gæld opvejes ved, at kapitalafkastet formind-

skes, eller ved at der eventuelt beregnes rentekorrektion, jf. SKM2007.588.LSR. 

 

Accepten af indskydelse af privat gæld kan endvidere ses ud fra tidligere ligningsvejledninger 

og den nuværende Juridiske vejledning: 
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Ligningsvejledningen Version 7.4 14.07.11, afsnit E.G.2.4.5, foreskriver, at: 

 

”Reglerne om opgørelse af kapitalafkastgrundlag og rentekorrektion sikrer, 

at der ikke opnås skattemæssige fordele ved at lade privat gæld indgå i virk-

somhedsordningen”. 

 

Juridiske vejledning Version 2.4 31.07.15, afsnit C.C.5.2.5.4, foreskriver, at: 

 

”Hvis en negativ indskudskonto ikke kan nulstilles, når den selvstændige træ-

der ind i virksomhedsordningen, er det udtryk for, at der er medtaget privat 

gæld i ordningen. 

 

For at sikre, at private renteudgifter ikke bliver trukket fra i den personlige 

indkomst til en højere skatteværdi end andre private renteudgifter, skal der 

ske rentekorrektion”. 

 

Selvstændigt erhvervsdrivende, der har en negativ indskudskonto på mere end 500.000 kr., 

bliver begrænset i deres mulighed for at opspare overskud efter 10. juni 2014, jf. VSL § 11, 

stk. 4, og lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 6.  

 

Begrænsningen gælder, uanset hvornår indskudskontoen er opgjort, og selvom den private 

gæld er afviklet før 11. juni 2014. Det er kun muligt for den selvstændigt erhvervsdrivende at 

opspare overskud, hvis indskudskontoen bliver udlignet ved indskud af midler fra privatsfæren. 

Alternativt kan den selvstændigt erhvervsdrivende lade overskud endeligt beskatte for derefter 

at overføre disse til indskudskontoen.  

 

Begrænsningen medfører således en likviditetsmæssig konsekvens for den selvstændigt er-

hvervsdrivende på baggrund af dispositioner, der er foretaget tilbage i tiden. Dette er på trods 

af, at disse dispositioner er foretaget i fuld overensstemmelse med daværende gældende lov-

givning samt SKATs vejledninger. 

 

I forhold til begrænsningen for opsparing af overskud ved negativ indskudskonto svarer skat-

teministeren ved spørgsmål nr. 35 til lovforslag 200 til lov nr. 992 af 16. september 2014: 
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”Det skal indledningsvist bemærkes, at lovforslaget alene indebærer, at virk-

somhedens fremtidige overskud ikke kan spares op til den lave virksomheds-

skat, hvis indskudskontoen er negativ. Der er således ikke tale om, at tidli-

gere års indkomst berøres af lovforslaget. 

(…) 

Hvis kapitalafkastgrundlaget skulle være afgørende for, om der kan ske op-

sparing i virksomhedsordningen, ville det medføre, at selvstændige – som 

har haft negativ indskudskonto som følge af indskud af privat gæld, og som 

har anvendt virksomhedens lavt beskattede overskud til at afdrage på denne 

gæld og dermed opnået et positiv kapitalafkastgrundlag – kunne fortsætte 

med at spare virksomhedens overskud op til lav beskatning”. 

 

Det er skatteministerens holdning, at det alene er fremtidige overskud, der berøres af lovforsla-

get, hvorfor skatteministeren ikke mener, at der lovgives med tilbagevirkende kraft. 

 

Svaret fra skatteministeren indikerer endvidere, at man ønsker at begrænse muligheden for at 

opspare overskud for de selvstændigt erhvervsdrivende, der tidligere har indskudt privat gæld 

i virksomhedsordningen med negativ indskudskonto til følge, uagtet om dette er sket i over-

ensstemmelse med tidligere lovgivning og vejledninger.  

 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 10, gjorde det muligt for selvstændigt erhvervsdri-

vende med negativ indskudskonto at foretage en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen. 

Indskudskontoen kunne kun nulstilles, hvis det kunne dokumenteres, at den selvstændigt er-

hvervsdrivende opfyldte betingelserne for nulstilling ved indtræden i virksomhedsordningen, jf. 

VSL § 3, stk. 5. Der er ikke givet andre muligheder for ekstraordinær nulstilling af indskuds-

kontoen for de selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

Hvis en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen ikke var mulig, skal den selvstændigt er-

hvervsdrivende nulstille den negative indskudskonto på anden vis for at bevare muligheden 

for at opspare overskud. Nulstillingen kan ske ved: 

- Indskud af aktiver fra privatsfæren 

- Overførsel af beskattede overskud, der ikke er overført til den skattepligtige 

- Udtrædelse af virksomhedsordningen i et år og derefter indtrædelse igen året efter, 

hvorefter der opgøres en ny indskudskonto 
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Indskud af aktiver fra privatsfæren er enten endeligt beskattede midler eller lånte midler, som 

ved indskud bindes i virksomheden. Indskud af likvider medfører ikke yderligere beskatning, 

men det har en likviditetsmæssig konsekvens for den selvstændigt erhvervsdrivende, da likvi-

derne bindes i virksomheden. Ydermere kan den selvstændigt erhvervsdrivende være tvunget 

til at optage lån for at udligne den negative indskudskonto. 

 

Har den selvstændigt erhvervsdrivende ikke likviditetsmæssig rådighed i privatsfæren til at 

indfri indskudskontoen, bliver den selvstændigt erhvervsdrivende nødt til at overføre beskat-

tede overskud til indskudskontoen. Konsekvensen er, at den selvstændigt erhvervsdrivende 

vil få en højere marginal skat. 

 

At udtræde af virksomhedsordningen, og derefter indtræde igen året efter, kan være en mu-

lighed, hvis der ikke er opsparet overskud i virksomheden. Det er dog ikke en favorabel løsning 

for en selvstændigt erhvervsdrivende med væsentlige opsparede overskud i virksomhedsord-

ningen, idet disse vil komme til beskatning i indkomståret for udtrædelse af virksomhedsord-

ningen. 

 

Selv om det fra lovgivers side menes, at der ikke lovgives med tilbagevirkende kraft, kan det 

diskuteres, hvorvidt dette er tilfældet. Selvstændigt erhvervsdrivende, som har foretaget dispo-

sitioner tilbage i tiden i overensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger, kan op-

leve betydelige likviditetsmæssige eller skattemæssige konsekvenser fremadrettet som følge 

af lovændringen.  

 

Dette understreges af, at der fra lovgivers side ikke er indført en mulighed for ekstraordinær 

nulstilling af indskudskontoen på baggrund af virksomhedens aktiver og passiver pr. 10. juni 

2014. Man forsøger eksplicit at ramme selvstændigt erhvervsdrivende, der tidligere har ind-

skudt privat gæld i virksomheden. Dette fremgår af svaret på spørgsmål nr. 35 til lovforslag 

200 til lov nr. 992 af 16. september 2014 ved, ”at selvstændige – som har haft negativ ind-

skudskonto som følge af indskud af privat gæld, og som har anvendt virksomhedens lavt be-

skattede overskud til at afdrage på denne gæld og dermed opnået et positiv kapitalafkast-

grundlag – kunne fortsætte med at spare virksomhedens overskud op til lav beskatning”. 
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6.3.8 Svingende indkomster 

Et af grundformålene med vedtagelsen af virksomhedsskatteloven i 1987 var ifølge bemærk-

ningerne til lovforslag 107 1985/86 at udjævne de skattemæssige virkninger af svingende ind-

komster for selvstændigt erhvervsdrivende ved progressiv beskatning af indtægter fra person-

lig virksomhed. 

 

Selvstændigt erhvervsdrivende, der har en negativ indskudskonto på mere end 500.000 kr. pr. 

10. juni 2014, bliver begrænset i deres mulighed for at opspare overskud, jf. VSL § 11, stk. 4, 

og lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 6. 

 

Selvstændigt erhvervsdrivende med negativ indskudskonto på mere end 500.000 kr., som er 

præget af svingende indkomster, bliver med vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 

direkte ramt på en måde, som er mod virksomhedsskattelovens oprindelige formål. Den mang-

lende mulighed for at opspare overskud vil medføre, at den selvstændigt erhvervsdrivendes 

marginalskat over flere år bliver højere end tidligere. Dette illustreres i nedenstående: 

 

 

 

Figur 8 – Illustration af skattebetaling ved svingende indkomst 
 

Eksempel: Svingende indkomster; Illustration skattebetaling

Kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Total

Skattepligtig resultat af virksomhed 800,0      100,0      800,0      100,0      800,0      100,0      2.700,0   

Årets hævninger ved mulighed for ops. 450,0      450,0      450,0      450,0      450,0      450,0      2.700,0   

Årets hævninger uden mulighed for ops. 800,0      100,0      800,0      100,0      800,0      100,0      2.700,0   

Betalt skat ved mulighed for ops. 229,4      114,1      229,4      114,1      229,4      114,1      1.030,4   

Betalt skat uden mulighed for ops. 358,5      23,9        358,5      23,9        358,5      23,9        1.147,2   

Gns. skattebetaling ved mulighed for ops. 171,7      171,7      171,7      171,7      171,7      171,7      171,7      

Gns. skattebetaling uden mulighed for ops. 191,2      191,2      191,2      191,2      191,2      191,2      191,2      

Gns. skatteprocent ved mulighed for ops. 38,2%    38,2%    38,2%    38,2%    38,2%    38,2%    38,2%    

Gns. skatteprocent uden mulighed for ops. 42,5%    42,5%    42,5%    42,5%    42,5%    42,5%    42,5%    

Kilde: Egen tilvirkning
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I ovenstående eksempel er skattebetalingen for en selvstændigt erhvervsdrivende illustreret 

ved henholdsvis mulighed for opsparing og ikke mulighed for opsparing som følge af negativ 

indskudskonto. Den selvstændigt erhvervsdrivende har i eksemplet svingende indkomst mel-

lem 800.000 kr. og 100.000 kr., som det ses af ovenstående tabel. 

 

Selvom den selvstændigt erhvervsdrivende har den samme indkomst over 6 år, er beskatnin-

gen lavere ved mulighed for opsparing af overskud end ved manglende mulighed for opspa-

ring.  

 

Beregning af skatterne, herunder opgørelse af virksomhedens resultat, overskudsdisponering 

og opgørelse af den skattepligtige indkomst, fremgår af bilag 4. 
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7 Konklusion 

Afhandlingens omdrejningspunkt har været de skattemæssige konsekvenser, som vedtagel-

sen af lov nr. 992 af 16. september 2014 har for brugere af virksomhedsordningen. Nedenfor 

konkluderes på baggrund af den opstillede problemformulering samt relevante delspørgsmål: 

 

Hvilke beskatningsformer eksisterer for selvstændigt erhvervsdrivende i den 

danske skattelovgivning? 

 

Udgangspunktet i den danske skattelovgivning er, at selvstændigt erhvervsdrivende bliver be-

skattet på baggrund af reglerne i personskatteloven. En selvstændigt erhvervsdrivende har 

dog mulighed for at vælge beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven, som giver den 

selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at vælge mellem to ordninger.  

 

Ordningerne som den selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge i virksomhedsskatteloven er 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Begge ordninger har til formål at sidestille 

beskatningen af den selvstændigt erhvervsdrivende med beskatningen i kapitalselskabsform. 

 

Virksomhedsordningen giver den selvstændigt erhvervsdrivende skattemæssige fordele i for-

hold til personskatteloven ved at: 

 

- Give den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for øget skatteværdi af rentefradrag, 

ved at disse beskattes i den personlige indkomst frem for kapitalindkomst 

- Give den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for en lavere beskatning af overskud 

via en lavere foreløbig beskatning, svarende til selskabsskattesatsen (opsparet over-

skud) 

- Give den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at udligne svingende indkomster 

gennem hensættelser til senere hævning samt opsparing af overskud 

- Give den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for lavere beskatning af investeret 

kapital i virksomheden via kapitalafkast 

 

Kapitalafkastordningen er et forenklet alternativ til virksomhedsordningen, som giver den selv-

stændigt erhvervsdrivende mulighed for at opnå visse af virksomhedsordningens fordele, her-

under øget skattemæssig rentefradragsværdi, forrentning af egenkapital (kapitalafkast) og ind-

komstudjævning. 
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Hvilke politiske incitamenter har der historisk været for den oprindelige ind-

førelse af virksomhedsskatteloven? 

 

Før skattereformen af 1987 blev fysiske personer beskattet efter princippet om en integreret 

nettoindkomstbeskatning. Skatten for fysiske personer blev beregnet efter en progressiv skala 

på baggrund af skatteyderens nettoindkomst. Skattereformens formål var at modvirke skatte-

tænkning, fremme den private opsparing, sænke marginalskatten og tilvejebringe en mere ri-

melig fordeling af skattebyrderne, således at personer med ringe skatteevne blev tilgodeset.  

 

Som følge af skattereformen i 1987 blev princippet om en integreret nettoindkomstbeskatning 

delvist ophævet ved at foretage en opdeling af den almindelige indkomst for fysiske personer 

i personlig indkomst og kapitalindkomst. 

 

Topdelingen af personskatter medførte, at personer, som driver personlig erhvervsmæssig 

virksomhed, ville opnå en mindre skattemæssig fradragsværdi af renteudgifter i forhold til en 

virksomhed, der blev drevet i selskabsform. 

 

Formålet med indførelsen af virksomhedsskatteloven var at modvirke en skævvridning mellem 

at drive virksomhed i selskabsform og personligt regi på baggrund af beskatningen. Ved ind-

førelsen af virksomhedsskatteloven blev det muligt for den selvstændigt erhvervsdrivende at 

opnå højere skattemæssig fradragsværdi for renteudgifter, mulighed for foreløbig beskatning 

til en lavere skattesats og en beregnet skattemæssig fordel på bagrund af den investerede 

kapital i virksomheden (kapitalafkast). 

 

Hvilke politiske incitamenter har der været for ændringer i virksomhedsskat-

teloven ved lov nr. 992 af 16. september 2014? 

 

Før ændringerne af virksomhedsskatteloven ved lov nr. 992 af 16. september 2014 var det 

muligt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen samtidig med, at man havde mulighed 

for at opspare overskud til en lavere foreløbig beskatning. Ved at indskyde privat gæld ved 

indtrædelsen i virksomheden kunne den selvstændigt erhvervsdrivende opnå skattemæssige 

fordele i form af: 

- Øget skatteværdi af rentefradrag som følge af, at private renteudgifter fratrækkes i den 

personlige indkomst frem for kapitalindkomst 

- Afdrag på privat gæld med lavt beskattede midler 



7 Konklusion  

  Side 111 

For at kompensere for de skattemæssige fordele, som den selvstændigt erhvervsdrivende kan 

opnå ved at medtage privat gæld, indeholder virksomhedsordningen to reguleringsmekanis-

mer, også benævnt Den selvkontrollerende effekt: 

- Reduktion af kapitalafkastgrundlag 

- Rentekorrektion 

 

Medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen reducerer kapitalafkastgrundlaget. Ved en 

reduktion af kapitalafkastgrundlaget reduceres kapitalafkastet tillige. Et mindre kapitalafkast 

reducerer den skattemæssige fordel, som den selvstændigt erhvervsdrivende opnår, i form af 

øget skattemæssig værdi af renteudgifter ved at medtage privat gæld. Kompensationen har 

dog kun fuld effekt, hvis kapitalafkastsatsen svarer til rentesatsen på den private gæld. 

 

Medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen kan desuden medføre en negativ indskuds-

konto. Har en selvstændigt erhvervsdrivende en negativ indskudskonto, skal der beregnes 

rentekorrektion, som kompenserer for den skattemæssige fordel, som den selvstændigt er-

hvervsdrivende har opnået ved at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. 

 

Derudover kunne den selvstændigt erhvervsdrivende finansiere privatforbrug ved at stille virk-

somhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. Ved at finansiere privatforbrug gennem lånte 

midler med sikkerhed i virksomhedens aktiver kunne den selvstændigt erhvervsdrivende styre 

sine hævninger, således at topskattebetaling kunne minimeres – eller helt undgås.  

 

Ifølge skatteministeren er ovenstående benyttelse af virksomhedsordningen utilsigtet i forhold 

til lovens oprindelige formål. Formålet med vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 

er at undgå denne utilsigtede anvendelse. Der er med lovforslaget et incitament til at få bragt 

overskud til endelig beskatning tidligere, og eventuelt hæve de personlige indkomster, således 

at de, der tidligere benyttede virksomhedsordningen utilsigtet, fremadrettet skal betale mere i 

skat. 

 

Hvilke ændringer har lov nr. 992 af 16. september 2014 til virksomhedsskat-

teloven og dermed beskatningen i virksomhedsordningen?  

 

For at undgå utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen har man indført særlige bestem-

mer for at forhindre dette.  
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Det er ikke længere muligt at opspare overskud i et givent indkomstår, hvis den selvstændigt 

erhvervsdrivende har negativ indskudskonto ved: 

- Tidspunktet for indtrædelse i virksomhedsordningen 

- Indkomstårets start (for efterfølgende indkomstår) 

- Indkomstårets udløb 

 

Sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver for privat gæld anses nu som overført til den skat-

tepligtige. Dette gælder dog ikke, hvis: 

- Sikkerhedsstillelsen er stillet som led i en forretningsmæssig disposition 

- Sikkerhedsstillelsen er stillet for en blandet benyttet ejendom, hvor gælden ikke over-

stiger værdien af den del af den blandet benyttede ejendom, der tjener til bolig for den 

selvstændigt erhvervsdrivende 

- Sikkerhedsstillelsen afløser en sikkerhedsstillelse, der eksisterede 10. juni 2014 og 

ikke beløbsmæssigt overstiger denne. 

 

Der er indsat særskilt bestemmelse for beregningen af rentekorrektionssats, således at denne 

ikke længere afspejler kapitalafkastsatsen. Herved hæves rentekorrektionssatsen effektivt 

med 3 procentpoint, og dermed effektiviseres den selvkontrollerende effekt. 

 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 indeholder desuden overgangsregler for eksisterende bru-

gere af virksomhedsordningen. Disse overgangsregler kan opsummeres til: 

- Mulighed for at bibeholde muligheden for opsparing af overskud ved en bagatelgrænse 

på 500.000 kr. for negativ indskudskonto tillagt størrelsen af sikkerhedsstillelser pr. 10. 

juni 2014 

- Mulighed for at bibeholde muligheden for opsparing af overskud ved overgangsperiode 

for afvikling af eksisterende sikkerhedsstillelser pr. 10. juni 2014 frem til 1. januar 2018 

o Er sikkerhedsstillelserne ikke afviklet pr. 1. januar 2018, falder det opsparede 

overskud i overgangsperioden til beskatning 

 

Frem til 31. marts 2015 kunne eksisterende brugere af virksomhedsorden desuden ansøge 

om ekstraordinær genoptagelse af 2013-selvangivelsen og ekstraordinær nulstilling af ind-

skudskonto, som en del af overgangsreglerne.  
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Hvilke konsekvenser har lov nr. 992 af 16. september 2014 for brugere af 

virksomhedsordningen? 

 

Vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 har givet anledning til en del problemstillinger 

med konsekvenser for selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen. 

 

Sikkerhedsstillelser omfattet af lovændringen 

Virksomhedsskatteloven indeholder ikke en udtømmende liste eller generel definition af, hvad 

der skal anses for at være en sikkerhedsstillelse. I praksis findes der forskellige former for 

sikkerhedsstillelser, men hovedreglen for, hvorvidt der er stillet sikkerhed i bestemmelsens 

øjemed, er, at der skal være foretaget en særskilt sikringsakt. Dette efterlader dog visse former 

for sikkerhedsstillelser, som stadig giver anledning til tvivl om, hvorvidt der er stillet sikkerhed 

eller ej i forhold til bestemmelsens øjemed. 

 

I afhandlingen er der behandlet nedenstående former for sikkerhedsstillelser, hvortil der fore-

ligger en vis usikkerhed om, hvorvidt disse er omfattet af bestemmelsen. 

- Alskyldserklæringer 

- Bankens generelle modregningsregler 

- Kaution 

 

Fælles for alskyldserklæringer og bankens generelle modregningsregler er, at der skal foreta-

ges en konkret vurdering af, hvorvidt den selvstændigt erhvervsdrivende har stillet sikkerhed i 

virksomhedens aktiver for privat gæld. Her skal der lægges vægt på, om låntagning ville kunne 

være foretaget uden hensyntagen til virksomhedens aktiver. I praksis kan det være vanskeligt 

for skattemyndighederne og låntager at vurdere, hvorledes en gældsoptagelse kunne opnås, 

uden at der er taget stilling til virksomhedens aktiver.  

 

Selvom der ikke kan stilles kaution for sig selv, kan kaution alligevel være omfattet af sikker-

hedsstillelser omfattet af VSL § 10, stk. 6, hvis den selvstændigt erhvervsdrivende opnår en 

mulighed for privatlåneoptagelse på baggrund af kautionen.  

 

Usikkerheden omkring, hvorvidt sikkerhedsstillelser er omfattet af bestemmelsen, betyder, at 

den selvstændigt erhvervsdrivende skal være varsom med at optage gæld i privatsfæren, når 

der ikke er foretaget særskilt sikringsagt direkte i private aktiver. Optages der gæld uden di-

rekte sikringsagt i private aktiver, bør den selvstændigt erhvervsdrivende sikre sig, at der er 



7 Konklusion  

  Side 114 

foretaget en konkret vurdering af dennes private formue uden hensyntagen til virksomhedens 

aktiver. 

 

Flydende sikkerhedsstillelser 

En gæld og en sikkerhedsstillelse er ikke nødvendigvis af fast karakter. Dette betyder, at der 

er sikkerhedsstillelser, hvor størrelsen af sikkerhedsstillelsen er variabel over tid, og at der er 

gæld, hvor gældens størrelse/kursværdi er variabel over tid. Hertil kan nævnes virksomheds-

pant og kassekredit. 

 

Når enten gælden eller sikkerhedsstillelsen er variabel, kan det have uhensigtsmæssige kon-

sekvenser for den selvstændigt erhvervsdrivende, idet disse variationer kan medføre, at stig-

ningen anses for overført til den skattepligtige via hæverækkefølgen. Dette kan fx betyde, at 

køb af driftsaktiver i virksomheden medfører skattemæssige konsekvenser for den selvstæn-

digt erhvervsdrivende.  

 

Det er altså ikke kun de selvstændigt erhvervsdrivende, der har benyttet sikkerhedsstillelser til 

at finansiere privat gæld samtidig med utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen, som 

rammes af bestemmelsen. Bestemmelsen rammer også selvstændigt erhvervsdrivende, som 

har haft benyttet virksomhedsordningen efter hensigten. Disse selvstændigt erhvervsdrivende 

risikerer skattemæssige konsekvenser ved almindelige driftsmæssige positioner såsom køb 

og salg af varer samt investering i nye driftsmidler.  

 

Loven giver desuden yderligere administrative udfordringer til de selvstændigt erhvervsdri-

vende, da der løbende skal opgøres en værdi af de underliggende aktivers størrelse sammen-

holdt med den private gæld målt til kursværdi på dagen. Loven rammer altså bredere end det, 

der var formålet. 

 

Ovenstående situationer bevirker, at den selvstændigt erhvervsdrivende skal være opmærk-

som på sine bankengagementer og sikkerhedsstillelser. Hvis det er muligt, bør den selvstæn-

digt erhvervsdrivende undgå at stille sikkerhed for privat gæld, hvor enten gælden eller sikker-

heden er variabel, da der kan være store skattemæssige konsekvenser forbundet med varia-

tioner på disse ved fx træk på kassekredit eller driftsmæssige dispositioner. 

 

Skattemæssig behandling af sikkerhedsstillelser 

Af VSL § 10, stk. 6, fremgår følgende: 
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”Stilles aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår 

i virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kurs-

værdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse for overført til den skattepligtige, jf. 

dog stk. 7-9. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles 

sikkerhed”. 

 

Der er i lovbemærkningerne til lov nr. 992 af 16. september 2014 lagt op til, at bestemmelsen 

i VSL § 10, stk. 6, skal sammenlignes med LL § 16 E, hvor sikkerhedsstillelsen betragtes som 

en hævning uden tilbagebetalingspligt. Dette bevirker, at den selvstændigt erhvervsdrivende 

udsættes for dobbeltbeskatning, idet det samme beløb vil blive beskattet ved oprettelsen af 

sikkerhedsstillelsen og ved udbetaling af de værdier, der er stillet sikkerhed for via hæveræk-

kefølgen.  

 

Foretages der direkte fortolkning af bestemmelsens ordlyd, vil et beløb svarende til gældens 

kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse anses for overført til den skattepligtige via hæ-

verækkefølgen.  

 

Det kan konkluderes, at det ud fra lovens ordlyd og lovbemærkninger ikke er klart, hvordan 

beskatningen af sikkerhedsstillelser i praksis skal håndteres. Der er i skattelovgivningen ikke 

direkte hjemmel til at øge virksomhedens indkomst, men dette er alene anført i bemærknin-

gerne til loven. Skatterådet har ved SKM2015.745.SR lagt vægt på den direkte ordlyd af be-

stemmelsen og tilsidesætter dermed lovgivers intention om at beskatte sikkerhedsstillelser 

som en forøgelse af virksomhedens indkomst med en dobbeltbeskatning til følge. 

 

En sikkerhedsstillelse, som opfylder betingelserne i VSL § 10, stk. 6, vil derfor blive anset for 

en overførsel via hæverækkefølgen på trods af lovgivers intentioner i lovbemærkningerne.  

 

Indskud af ejendom i virksomhedsordningen 

Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige behandler 

samtlige virksomheder som én ved anvendelse af virksomhedsordningen. Udlejning af ejen-

dom anses pr. definition altid som erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Indskud af en ejendom i en allerede eksisterende virksomhedsordning i forbindelse med ejen-

domsudlejning anses for et indskud på indskudskontoen, og gælden til den tilknyttede ejendom 

anses for hævet i hæverækkefølgen.  
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Tidligere var det muligt uden skattemæssige konsekvenser at indskyde ejendomme uden den 

tilknyttede gæld i en allerede eksisterende virksomhedsordning. Ved denne metode undgik 

den selvstændigt erhvervsdrivende at skulle lade et beløb svarende til gælden hæve i hæve-

rækkefølgen.  

 

Ved vedtagelsen af lov nr. 992 af 16. september 2014 anses sikkerhedsstillelser i virksomhe-

dens aktiver for privat gæld som overført til den skattepligtige. Dette betyder, at det ikke læn-

gere er fordelagtigt for selvstændigt erhvervsdrivende at undgå at indskyde en ejendoms til-

hørende gæld ved indskydelse af ejendommen. Den selvstændigt erhvervsdrivende vil såle-

des ikke kunne undgå skattemæssige konsekvenser ved udlejning af ejendom (med tilhørende 

gæld), hvis den selvstændigt erhvervsdrivende allerede benytter virksomhedsordningen. Den 

selvstændigt erhvervsdrivende skal derfor vurdere de skattemæssige konsekvenser ved at 

lade en udlejningsejendom med tilhørende gæld indgå i en allerede eksisterende virksom-

hedsordning. 

 

For selvstændigt erhvervsdrivende, som allerede har haft indskudt en ejendom uden den til-

hørende gæld i virksomhedsordningen pr. 10. juni 2014, vil blive forpligtet til at skulle indfri 

sikkerhedsstillelsen for at bevare muligheden for at opspare overskud. Alternativt skal den 

selvstændigt erhvervsdrivende indskyde gælden i virksomhedsordningen, således at der ikke 

er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld. Dette kan medføre betydelige skat-

temæssige konsekvenser for den selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

Med hensyn til lovgivers formål med lov nr. 992 af 16. september 2014 er ovenstående situa-

tion ikke angivet som utilsigtet benyttelse af virksomhedsordningen, som enten skal finansiere 

afdrag på privat gæld med lavt beskattede midler eller en måde at undgå hæverækkefølgen 

ved at finansiere privatforbrug med privat lån mod sikkerhed i virksomhedens aktiver. 

 

Negativ indskudskonto og lovgivning med tilbagevirkende kraft 

Skatteministeren har angivet, at virksomhedsordningens struktur tilsiger, at en negativ ind-

skudskonto er ensbetydende med, at der er indskudt privat gæld. Der er dog nødvendigvis 

ikke en direkte sammenhæng mellem negativ indskudskonto og privat gæld placeret i virksom-

hedsordningen. Negativ indskudskonto kan, ud over ved placering af privat gæld, fremkomme 

ved: 

- Flere hævninger end overskud, herunder hævninger af skattefrie avancer 

- Delsalg af virksomhed 

- Delvis skattefri omdannelse af virksomhed 
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Selvom en negativ indskudskonto ikke nødvendigvis kan henføres til indskydelse af privat 

gæld, begrænses muligheden for opsparing af overskud. 

 

For selvstændigt erhvervsdrivende med negativ indskudskonto og intet opsparet overskud kan 

det anbefales at udtræde af virksomhedsordningen i ét indkomstår og indtræde på ny i efter-

følgende indkomstår. På den måde vil den selvstændigt erhvervsdrivende få opgjort en ny 

indskudskonto. Indskydes der ikke privat gæld, vil indskudskontoen undgå at blive negativ, og 

den selvstændigt erhvervsdrivende vil således kunne opspare overskud.  

 

For selvstændigt erhvervsdrivende med negativ indskudskonto og opsparet overskud, kan der 

ikke laves en generel anbefaling. Anbefalingen for den selvstændigt erhvervsdrivende afhæn-

ger af en konkret vurdering.  

 

Det kan diskuteres, hvorvidt dette ikke er lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det er skatte-

ministerens holdning, at det alene er fremtidige overskud, der berøres af loven, hvorfor skat-

teministeren ikke mener, at der lovgives med tilbagevirkende kraft. Selvom det fra lovgivers 

side menes, at der ikke lovgives med tilbagevirkende kraft, kan det diskuteres, hvorvidt dette 

er tilfældet. Selvstændigt erhvervsdrivende, som har foretaget dispositioner tilbage i tiden i 

overensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger, kan opleve betydelige likvidi-

tetsmæssige eller skattemæssige konsekvenser fremadrettet som følge af lovændringen.  

 

Begrænsningen i muligheden for opsparing af overskud som følge af negativ indskudskonto 

rammer desuden selvstændigt erhvervsdrivende, som er præget af svingende indkomster. Et 

af virksomhedsskattelovens oprindelige formål var, at selvstændigt erhvervsdrivende havde 

mulighed for at udligne svingende indkomster. Den manglende mulighed for at opspare over-

skud vil medføre, at den selvstændigt erhvervsdrivendes marginalskat over flere år bliver hø-

jere end tidligere grundet den progressive beskatning. 

 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 kan altså umiddelbart konkluderes at ramme væsentligt 

bredere end tiltænkt. Desuden efterlader lov nr. 992 af 16. september 2014 en del usikkerhe-

der omkring, hvornår en selvstændigt erhvervsdrivendes rammes af skattemæssige konse-

kvenser.   
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8 Perspektivering 

Ud over at lov nr. 992 af 16. september 2014 giver anledning til at kigge på de skattemæssige 

konsekvenser for brugere af virksomhedsordningen, giver den også anledning til at relatere til 

øvrige områder, hvor denne har direkte – eller indirekte – indflydelse. 

 

Afhandlingens udgangspunkt har udelukkende været at se på de direkte skattemæssige kon-

sekvenser. Dog er det også interessant at se på, hvordan lov nr. 992 af 16. september 2014 

fremadrettet har indflydelse på valg af virksomhedsform. Ligeledes er det interessant at be-

tragte, hvorvidt lovgiver kunne have løst problemstillingen omkring utilsigtet anvendelse an-

derledes. Afslutningsvist er det også relevant at stille spørgsmålstegn ved lovgivers holdning 

til beskatning af borgere i forbindelse med vedtagelse af ny lovgivning. 

 

8.1 Valg af virksomhedsform 

Der har igennem mange år været diskussioner om, hvilken virksomhedsform en iværksætter 

bør vælge ved opstart af virksomhed. Der er flere muligheder for iværksætteren, men de mest 

almindelige virksomhedsformer er: 

- Personlig virksomhed 

o Beskatning efter PSL 

o Beskatning i virksomhedsordningen 

o Beskatning i kapitalafkastordningen 

- Kapitalselskab 

o Aktieselskab 

o Anpartsselskab 

o Iværksætterselskab 

 

Selvom lov nr. 992 af 16. september 2014 er vedtaget med betydelige ændringer til virksom-

hedsskatteloven, er det ikke vores opfattelse, at det har indvirkning på valget af virksomheds-

form ved opstart af virksomhed. Loven fastsætter godt nok nye rammer ved at drive virksom-

hed i virksomhedsordningen i form af begrænset mulighed for at opnå skattemæssige fordele 

ved at indskyde privat gæld. Dog er det ikke vores holdning, at dette har betydning for den 

almindelige bruger af virksomhedsordningen, som ikke har intentioner om at udnytte virksom-

hedsordningen til større skattetænkning. De personer, som rammes af loven, er dem, der har 

til hensigt at optage og indskyde stor privat gæld ved indtrædelse i virksomhedsordningen for 

at afdrage den private gæld med lavt beskattede midler. Dette er i overensstemmelse med 

lovens formål. 
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8.2 Alternativ løsning på utilsigtet anvendelse 

Lov nr. 992 af 16. september 2014 har, som analyseret og påpeget i afhandlingen, ramt væ-

sentligt bredere end tiltænkt. Dette giver anledning til at overveje, hvorvidt lovgiver kunne have 

opfyldt formålet med loven på anden vis. 

 

Selvom virksomhedsskatteloven har en selvregulerende mekanisme for at kompensere for den 

øgede fradragsværdi på renteudgifter ved indskydelse af privat gæld, har det vist sig, at denne 

ikke er fuldstændig effektiv, da det stadig er muligt at opnå en rentefordel.  

 

En anden skattemæssig fordel ved at indskyde privat gæld, som lovgiver ønskede at be-

grænse, var at afdrage privat gæld med lavt beskattede midler.  

 

Vi vurderer, at ovenstående problemstillinger kunne være forhindret, ved blot at forbyde privat 

gæld i virksomhedsordningen. På denne måde undgås diskussion om, hvorvidt en negativ 

indskudskonto er opstået som følge af privat gæld. Desuden er mulighederne for opnåelse af 

skattemæssige fordele forhindret. 

 

Lovgiver har desuden ønsket at begrænse muligheden for at optage privat gæld med sikker-

hedsstillelse i aktiver medtaget i virksomhedsordningen, da dette har gjort det muligt for selv-

stændigt erhvervsdrivende at holde en kunstig lav personlig indkomst. 

 

Det er vores opfattelse, at hvis man betragter sikkerhedsstillelse i likvider i virksomhedsord-

ningen som overført i hæverækkefølgen vil det være tilstrækkeligt til at forhindre, at den selv-

stændigt erhvervsdrivende skaber en kunstig lav personlig indkomst. Formålet hermed ville 

være, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke har mulighed for blot at opspare likvider i 

virksomhedsordningen for derefter at opnå privat belåning til finansiering af privatforbrug gen-

nem sikkerhedsstillelse i disse likvider over for långiver. På denne måde vil det stadig være 

muligt at give sikkerhedsstillelse i virksomhedens øvrige aktiver, svarende en kapitalejers mu-

lighed for at stille sikkerhed i anparter.  

 

Ovenstående løsning vil imødekomme lovgivers intentioner om forhindring af utilsigtet udnyt-

telse af virksomhedsordningen. Løsningen vil ikke medføre skattemæssige konsekvenser for 

sikkerhedsstillelser i form af virksomhedspant, blandet ejendomme og indskydelse af udlej-

ningsejendomme.  
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8.3 Lovgivers holdning til beskatning af borgere 

Som nævnt i afhandlingen har hensigten ved lov nr. 992 af 16. september 2014 været at for-

hindre utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. I denne forbindelse kan betydningen af 

de vedtagne bestemmelser medføre, at visse brugere af virksomhedsordningen risikerer at 

blive dobbeltbeskattet. Ved konfrontation af lovgiver herom, har lovgiver bekræftet, at denne 

følgekonsekvens kan forekomme og har i samme forbindelse udtrykt, at dette ikke vil blive 

ændret.  

 

Det er efter vores opfattelse bekymrende, at lovgiver bevidst vælger at indføre beskatnings-

regler, som kan medføre dobbeltbeskatning for visse personer – uagtet at de ikke nødvendig-

vis har anvendt virksomhedsordningen utilsigtet. Dog er det ikke kun i virksomhedsordningen 

at muligheden for dobbeltbeskatning forekommer. Dette ses ligeledes i LL § 16 E omhand-

lende beskatning af kapitalejerlån, hvor kapitalejere kan blive dobbeltbeskattet af ulovlige ka-

pitalejerlån.  
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Bilag 1 – Skattefordel ved indskydelse af privat gæld 

Skatteberegning ved negativ indskudskonto 

 

 

 

 

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 960.000     

Bidragsindkomst i alt 960.000     

Indkomst fra virksomhed 960.000     

AM-bidrag 8,0%         (76.800)     

Personlig indkomst 883.200     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion (10.000)     

Kapitalindkomst (10.000)     

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 846.400     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         76.800       

Bundskat 8,1%         71.363       

Topskat 459.200     41.400       15,0%       63.600       

Sundhedsbidrag 4,0%         33.856       

Kommuneskat 24,9%       210.754     

Kirkeskat 0,7%         5.925         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%       (127)          

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%         (400)          

Virksomhedsskat 23,5%        -               

Beregnet skat 445.417     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015
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Skatteberegning ved indskudskonto = 0 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 1.000.000  

Bidragsindkomst i alt 1.000.000  

Indkomst fra virksomhed 1.000.000  

AM-bidrag 8,0%         (80.000)     

Personlig indkomst 920.000     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter (50.000)     

Rentekorrektion  -               

Kapitalindkomst (50.000)     

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 843.200     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         80.000       

Bundskat 8,1%         74.336       

Topskat 459.200     41.400       15,0%       69.120       

Sundhedsbidrag 4,0%         33.728       

Kommuneskat 24,9%       209.957     

Kirkeskat 0,7%         5.902         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%       (138)          

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%         (2.000)       

Virksomhedsskat 23,5%        -               

Beregnet skat 454.552     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015
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Bilag 2 – Skatteberegning ved indskydelse af privat gæld over flere år 

Skatteberegning år 1 med mulighed for opsparing af overskud 

 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 499.131     

Bidragsindkomst i alt 499.131     

Indkomst fra virksomhed 499.131     

AM-bidrag 8,0%         (39.930)     

Personlig indkomst 459.200     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion (10.000)     

Kapitalindkomst (10.000)     

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 422.400     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         39.930       

Bundskat 8,1%         37.103       

Topskat 459.200     41.400       15,0%       0                

Sundhedsbidrag 4,0%         16.896       

Kommuneskat 24,9%       105.178     

Kirkeskat 0,7%         2.957         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%       (0)              

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%         (400)          

Virksomhedsskat 23,5%       108.304     

Beregnet skat 293.615     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015
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Skatteberegning år 2 med mulighed for opsparing af overskud 

 

 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 460.869     

Bidragsindkomst i alt 460.869     

Indkomst fra virksomhed 460.869     

AM-bidrag 8,0%         (36.870)     

Personlig indkomst 424.000     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion  -               

Kapitalindkomst  -               

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 397.200     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         36.870       

Bundskat 8,1%         34.259       

Topskat 459.200     41.400       15,0%        -               

Sundhedsbidrag 4,0%         15.888       

Kommuneskat 24,9%       98.903       

Kirkeskat 0,7%         2.780         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%        -               

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%          -               

Virksomhedsskat 23,5%       (108.304)   

Beregnet skat 64.043       

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015
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Skatteberegning år 1 uden mulighed for opsparing af overskud 

 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 960.000     

Bidragsindkomst i alt 960.000     

Indkomst fra virksomhed 960.000     

AM-bidrag 8,0%         (76.800)     

Personlig indkomst 883.200     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion (10.000)     

Kapitalindkomst (10.000)     

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 846.400     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         76.800       

Bundskat 8,1%         71.363       

Topskat 459.200     41.400       15,0%       63.600       

Sundhedsbidrag 4,0%         33.856       

Kommuneskat 24,9%       210.754     

Kirkeskat 0,7%         5.925         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%       (127)          

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%         (400)          

Virksomhedsskat 23,5%        -               

Beregnet skat 445.417     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015



Bilag 3 – Skatteberegning vedr. fordel ved at optage privat gæld til 
finansiering af privat forbrug  

  Side 129 

Bilag 3 – Skatteberegning vedr. fordel ved at optage privat gæld til finansiering af privat forbrug 

Skatteberegning ved privatforbrug finansieret af hævninger 

 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 1.000.000  

Bidragsindkomst i alt 1.000.000  

Indkomst fra virksomhed 1.000.000  

AM-bidrag 8,0%         (80.000)     

Personlig indkomst 920.000     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion  -               

Kapitalindkomst  -               

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 893.200     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         80.000       

Bundskat 8,1%         74.336       

Topskat 459.200     41.400       15,0%       69.120       

Sundhedsbidrag 4,0%         35.728       

Kommuneskat 24,9%       222.407     

Kirkeskat 0,7%         6.252         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%       (138)          

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%          -               

Virksomhedsskat 23,5%        -               

Beregnet skat 471.352     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015



Bilag 3 – Skatteberegning vedr. fordel ved at optage privat gæld til 
finansiering af privat forbrug  

  Side 130 

Skatteberegning ved privatforbrug finansieret af lån 

 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 499.131     

Bidragsindkomst i alt 499.131     

Indkomst fra virksomhed 499.131     

AM-bidrag 8,0%         (39.930)     

Personlig indkomst 459.200     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter (11.284)     

Rentekorrektion  -               

Kapitalindkomst (11.284)     

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 421.116     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         39.930       

Bundskat 8,1%         37.103       

Topskat 459.200     41.400       15,0%       0                

Sundhedsbidrag 4,0%         16.845       

Kommuneskat 24,9%       104.858     

Kirkeskat 0,7%         2.948         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%       (0)              

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%         (451)          

Virksomhedsskat 23,5%       117.704     

Beregnet skat 302.584     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015



Bilag 4 – Skatteberegning ved svingende indkomster  

  Side 131 

Bilag 4 – Skatteberegning ved svingende indkomster 

Skatteberegning med indkomst på 800 t. kr. med opsparing 

 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 342.484     

Bidragsindkomst i alt 342.484     

Indkomst fra virksomhed 342.484     

AM-bidrag 8,0%         (27.399)     

Personlig indkomst 315.085     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion  -               

Kapitalindkomst  -               

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 288.285     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         27.399       

Bundskat 8,1%         25.459       

Topskat 459.200     41.400       15,0%        -               

Sundhedsbidrag 4,0%         11.531       

Kommuneskat 24,9%       71.783       

Kirkeskat 0,7%         2.018         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%        -               

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%          -               

Virksomhedsskat 23,5%       107.516     

Beregnet skat 229.353     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015



Bilag 4 – Skatteberegning ved svingende indkomster  

  Side 132 

Skatteberegning med indkomst på 100 t. kr. med opsparing 

 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 557.516     

Bidragsindkomst i alt 557.516     

Indkomst fra virksomhed 557.516     

AM-bidrag 8,0%         (44.601)     

Personlig indkomst 512.915     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion  -               

Kapitalindkomst  -               

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 486.115     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         44.601       

Bundskat 8,1%         41.444       

Topskat 459.200     41.400       15,0%       8.057         

Sundhedsbidrag 4,0%         19.445       

Kommuneskat 24,9%       121.043     

Kirkeskat 0,7%         3.403         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%       (16)            

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%          -               

Virksomhedsskat 23,5%       (107.516)   

Beregnet skat 114.107     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015



Bilag 4 – Skatteberegning ved svingende indkomster  

  Side 133 

Skatteberegning med indkomst på 800 t. kr. uden opsparing 

 

 

  

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 800.000     

Bidragsindkomst i alt 800.000     

Indkomst fra virksomhed 800.000     

AM-bidrag 8,0%         (64.000)     

Personlig indkomst 736.000     

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion  -               

Kapitalindkomst  -               

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (26.800)     

Ligningsmæssige fradrag (26.800)     

Skattepligtig indkomst 709.200     

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         64.000       

Bundskat 8,1%         59.469       

Topskat 459.200     41.400       15,0%       41.520       

Sundhedsbidrag 4,0%         28.368       

Kommuneskat 24,9%       176.591     

Kirkeskat 0,7%         4.964         

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%       (83)            

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%          -               

Virksomhedsskat 23,5%        -               

Beregnet skat 358.476     

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015



Bilag 4 – Skatteberegning ved svingende indkomster  

  Side 134 

Skatteberegning med indkomst på 100 t. kr. uden opsparing 

 

 

 

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Kr.

Indkomst fra virksomhed 100.000     

Bidragsindkomst i alt 100.000     

Indkomst fra virksomhed 100.000     

AM-bidrag 8,0%         (8.000)       

Personlig indkomst 92.000       

Renteindtægter  -               

Kapitalafkast  -               

Renteudgifter  -               

Rentekorrektion  -               

Kapitalindkomst  -               

Beskæftigelsesfradrag 26.800       8,1%         (8.050)       

Ligningsmæssige fradrag (8.050)       

Skattepligtig indkomst 83.950       

Skatteberegning

AM-bidrag 8,0%         8.000         

Bundskat 8,1%         7.434         

Topskat 459.200     41.400       15,0%        -               

Sundhedsbidrag 4,0%         3.358         

Kommuneskat 24,9%       20.904       

Kirkeskat 0,7%         588            

Nedslag for for høj personlig indkomst 52,0%        -               

Nedslag for for høj kapitalindkomst 42,0%        -               

Skatteværdi af personfradrag, bundskat 43.400       8,1%         (3.507)       

Skatteværdi af personfradrag, sundhedsbidrag 43.400       4,0%         (1.736)       

Skatteværdi af personfradrag, kommuneskat 43.400       24,9%       (10.807)     

Skatteværdi af personfradrag, kirkeskat 43.400       0,7%         (304)          

Nedslag for negativ kapitalindkomst (50.000)     4,0%          -               

Virksomhedsskat 23,5%        -               

Beregnet skat 23.930       

Note: * Gennemsnitlig kommuneskattesats 2015; ** Gennemsnitlig kirkeskattesats 2015

Kilde: Egen tilvirkning og http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2015


