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Executive summary 
The subject of this thesis is in which business format you should start up your new business, in 

relation to company law and tax law aspects. And if there can be set up some guidelines for 

choosing a business format? 

 

The thesis encompasses a description of the business format: sole proprietorship, public 

limited company and private limited company, including an analysis of the difference between 

the business formats.  

The exposition showed that a sole proprietorship is regulated through optional law which lead 

to  more flexibility and less administration than in private limited companies and public limited 

companies. The private limited companies and public limited companies are regulated through 

legislation, which lead to more structure and transparency for the company surroundings. 

 

The thesis accounts for the various categories of taxation to each of the business formats. 

Company owner of a sole proprietorship will as the point of departure be taxed according to 

the rules in Personskatteloven, but it is possible to choose to be taxed according to the rules in 

Virksomhedsskatteloven. Virksomhedsskatteloven provides the opportunity of choosing 

between virksomhedsordningen and kapitalafkastordningen. 

Public limited company and private limited company are understood as a self-contained tax 

subject. They are taxed according to the rules in Selskabsskatteloven. 

The thesis mounted on the basis of the analysis, advantages and disadvantages of the various 

business formats in relation to company law and in terms of tax aspects.  

 

The analysis of the company case showed that based on business law aspects that the most 

optimal business format was either the sole proprietorship or private limited company. This is 

primarily due to the flexibility. The analysis based on tax aspects showed that the sole 

proprietorship were the most optimal business format because this business format results in 

the lowest tax payment.  

 

The analysis showed that it was not possible to set up some guidelines for choosing a business 

format. The choice of business format depends on independent needs, interests, expectations 

and the owners’ economic conditions. 
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1. Indledning 

I Danmark kan virksomhedsdeltagere næsten vælge frit mellem de forskellige 

virksomhedsformer. Disse kan enten være enkeltmandsvirksomhed, de allerede kendte 

selskabsformer eller en hidtil ikke anvendt selskabsform. Der findes dog enkelte 

erhvervsområder, hovedsageligt finanssektoren, hvor der endnu findes lovmæssige 

begrænsninger. 

 

Valget af virksomhedsform afhænger af mange forskellige hensyn, herunder virksomhedens 

mål, risikoprofil, hæftelsesovervejelser, lovregulering, retssikkerhed, behovet for aftalefrihed, 

kapitalbehov, beskatningsforhold, eventuelle behov for anonymitet om selskabets forhold og 

antallet af selskabsdeltagere.  

 

Ideelt set burde alle virksomhedsdeltagere overveje disse hensyn på et tidspunkt og 

derigennem nøje vurdere, hvilken virksomhedsform der er den mest velegnede i deres 

specifikke situation. 

Dette er dog langtfra tilfældet i praksis. I de fleste danske virksomheder er valget snarere sket 

ud fra irrationelle motiver hos virksomhedsdeltagerne. I mange tilfælde ønsker 

virksomhedsdeltagerne at reducere hæftelsen mest muligt, og derigennem glemmer de at 

analysere andre, lige så vigtige forhold. Dette kan medføre, at der træffes valg, som ikke er 

hensigtsmæssige i den situation, virksomheden og dens deltagere befinder sig i. 

 

Valget bør derfor træffes efter en analyse af, hvilke ønsker og præferencer 

virksomhedsdeltagerne har, samt hvilket potentiale og hvilke begrænsninger der er for selve 

virksomheden. Samtidig er det vigtigt at fokusere på, at valget af virksomhedsform ikke er et 

endegyldigt valg. Det er nemlig muligt at ændre virksomhedsform, hvis det på et senere 

tidspunkt viser sig at være mere hensigtsmæssigt for virksomheden og dens deltagere.  

En nystartet virksomhed burde måske endda overveje virksomhedsformen en gang årligt pga. 

den kolossale udvikling, som en virksomhed gennemgår i de første leveår. 

 

Ud over de rent selskabsretlige overvejelser bør virksomhedsdeltagerne især overveje, hvilke 

skattemæssige konsekvenser en virksomhedsstart vil have for virksomheden og 

virksomhedsdeltagerne selv. Der findes forskellige muligheder for beskatning – disse 

muligheder er afhængige af, hvilken selskabsform der vælges. 

 

Denne afhandling vil søge at skabe et overblik over de forskellige selskabsformer, herunder de 

selskabsretlige og skattemæssige konsekvenser for hver selskabsform. Derudover analyseres 
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de enkelte selskabsformer gennem et fiktivt regneeksempel med henblik på at vurdere, 

hvilken selskabsform der er optimal at anvende. 

 

1.1 Problemformulering 

Det overordnede formål med denne afhandling er at skabe et overblik over, hvilke fordele og 

ulemper der er ved de enkelte virksomhedsformer ud fra de relevante selskabs- og 

skattemæssige aspekter.  

 

Der foretages en beskrivelse af de forskellige virksomhedsformer, samt hvilke skatte- og 

selskabsmæssige konsekvenser et konkret valg af en af disse vil medføre – specielt med fokus 

på at afdække de konkrete forskelle, og hvilke parametre virksomhedsdeltagerne skal være 

opmærksomme på. 

 

Med udgangspunkt i den teoretiske gennemgang analyseres de enkelte virksomhedsformer ud 

fra et fiktivt regneeksempel. Der vil specielt være fokus på, hvilke forskelle der findes ved de 

forskellige selskabsformer, samt hvilken indflydelse disse må have på valget af 

virksomhedsform.  

Til sidst vurderes ud fra analysen, hvilke forhold der er vigtige ved valg af virksomhedsform, 

og om der kan opsættes nogle simple regler for valget. 

 
På baggrund af ovennævnte beskrivelse og analyse besvares følgende hovedspørgsmål: 
 
 
Hvilken virksomhedsform bør en virksomhedssdeltager vælge ved opstart af ny 

virksomhed?  
 
 
For at opnå en besvarelse af hovedspørgsmålet besvares følgende delspørgsmål: 
 

• Hvilke selskabsmæssige regler findes der for de enkelte virksomhedsformer? 
 

• Hvilke fordele og ulemper er der ved de enkelte virksomhedsformer? 
 

• Hvilke beskatningsformer eksisterer der for de forskellige birksomhedsformer? 
 

• Hvilke afgørende forskelle er der på de enkelte beskatningsformer? 
 

• Kan der opsættes regler, som kan vejlede virksomhedsdeltageren ved opstart af 
virksomhed?    

 
1.2 Afgrænsning 

Formålet med afhandlingen er at belyse de selskabsretlige og skattemæssige konsekvenser 

ved de enkelte virksomhedsformer, med fokus på at vælge den mest fordelagtige løsning for 

den enkelte virksomhed og dennes deltagere. 
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Afgrænsningen indeholder en opridsning af de forudsætninger, som afhandlingen bygger på, 

samt en afgrænsning af de områder, som ikke er gennemgået i afhandlingen.  

 

Generelt skelnes der mellem to typer af virksomhedsbeskatning: kapitalselskabsbeskatning og 

personbeskatning. Det er forskellen mellem de to beskatningsformer, der er hovedemnet for 

analysen i denne afhandling. Derfor afgrænses afhandlingen til at behandle forskellen mellem 

de mest benyttede kapitalselskaber, nemlig anparts- og aktieselskaber, og det mest benyttede 

personselskab, nemlig enkeltmandsvirksomheden.   

 

Afhandlingens fokus er ikke på selve skattelovgivningen, herunder opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst samt de underliggende elementer. Derfor vil der ikke blive gået i 

dybden med lovgivningen på disse områder, medmindre det har relevans for analysen og 

konklusionerne i afhandlingen. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i de små virksomheder, som i årsregnskabsloven betegnes 

som A- og B-virksomheder 1. Dette skyldes, at en nystartet virksomhed sjældent opnår at 

skulle aflægge regnskaber efter reglerne om C-virksomheder2. Samtidig vil de store anparts- 

og aktieselskaber ikke være alternativer til en enkeltmandsvirksomhed. 

 

Der bliver ikke taget hensyn til særlovgivning3 samt begrænsninger i valgmulighederne for 

specifikke brancher, herunder brancher inden for liberalt erhverv. Dette ville fjerne fokussen 

fra afhandlingens essens. Samtidig ville udregningerne blive meget komplekse og 

branchespecifikke. I afhandlingen inddrages der heller ikke afgifter, eksempelvis moms, da en 

eventuel pålæggelse af afgift er branchespecifik og ikke har indflydelse på, hvilken 

virksomhedsform en virksomhedsdeltager skal vælge. 

 

Det fiktive regneeksempel tager udgangspunkt i en tidsperiode på 5 år. Det kan diskuteres, 

om denne tidsperiode er lang nok, da en virksomheds levetid i de fleste tilfælde vil være noget 

længere. De 5 år er dog valgt for ikke at gøre analysen for kompleks. Samtidig vil de eksterne 

forhold, herunder skatteforhold, risikovillighed m.m., for både virksomheden og dens deltagere 

være forandrede efter 5 år, og derfor vil der være behov for en ny analyse. 

 

Der vil i afhandlingen blive taget udgangspunkt i skattesatser for indkomståret 2008.  

 

                                                 

1
 Årsregnskabsloven, § 7, stk. 1 og 2 

2
 Årsregnskabsloven, § 7, stk. 3 

3 Fx reguleringen af finansielle virksomheder. 
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Reglerne for beskatning af personlige selskaber er meget fleksible, hvilket betyder, at man fra 

år til år kan skifte mellem forskellige ordninger. I afhandlingens regneeksempler forudsættes 

det, at virksomheden ikke benytter denne mulighed. 

 

Folketinget vedtog den 29. maj 2009 en lov der har til hensigt at modernisere 

selskabslovgivningen.  Der bliver ikke taget højde for den ny lovgivning i besvarelsen. 

 

1.3 Metode  

Hovedformålet med afhandlingen er at analysere, hvilke forhold der har indflydelse på valget 

af virksomhedsform, samt hvilken virksomhedsform der vil være mest fordelagtig i forskellige 

situationer.  

 

I afhandlingen beskrives de forskellige virksomhedsformer først med fokus på de juridiske 

forskelle mellem personselskaber og kapitalselskaber. Herefter gennemgås de skatte- og 

selskabsmæssige forskelle på personselskaber og kapitalselskaber, herunder de forskellige 

beskatningsmuligheder, som virksomhedsdeltagerne kan vælge imellem inden for beskatning 

af personlige selskaber. 

Analysen vil tage udgangspunkt i nogle fiktive regneeksempler, hvor de konkrete fordele og 

ulemper ved hver enkelt selskabsform gennem en årrække vil blive gennemgået og 

sammenlignet. 

Til sidst vurderes det, om man kan lave nogle generelle retningslinjer for valg af 

virksomhedsform. 

 

1.3.1 Kriterier 

I forbindelse med udarbejdelsen af en afhandling kan der med fordel både benyttes primære 

og sekundære data4 til at belyse problemstillingen. I denne afhandling er de primære data 

fravalgt, da de ikke vil give en bedre besvarelse af problemformuleringen. 

Derfor vil afhandlingen være baseret på sekundære data, hvilket medfører, at datamaterialet 

er bearbejdet af andre, så der ikke er mulighed for at få et førstehåndsindtryk af dataene. 

Dette er med til at sænke pålideligheden af det anvendte datamateriale. Troværdigheden vil 

dog være højnet i den forstand, at de sekundære data er blevet behandlet af eksperter. 

 

I afhandlingen benyttes der hovedsageligt sekundære kvantitative data. Det giver mulighed for 

at benytte følgende former for materiale: 

                                                 

4 Primære data er betegnelsen for data, som indsamles for at tilfredsstille et specielt analyseformål – modsat 
sekundære data, som allerede foreligger, fordi de er indsamlet af andre grunde end for at løse en konkret 
problemstilling. 
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Lærebøger, love, bekendtgørelser, cirkulærer, materiale udgivet af diverse blade og 

magasiner, artikler på internettet mv. 

 

1.4 Modelvalg 

I dette afsnit redegøres der for, hvordan strukturen i afhandlingen er. Derudover indeholder 

afsnittet en kort beskrivelse af de enkelte kapitler. 

 

Kapitel 2 indeholder en generel beskrivelse af den selskabsretlige regulering i Danmark. Her vil 

der være fokus på den selskabsretlige aftalefrihed. Kapitlet vil derudover give en god 

baggrundsviden før gennemgangen af selskabsformerne i de følgende kapitler. 

 

Formålet med kapitel 3-4 er at beskrive de valgte selskabsformer. Kapitlet vil give en god 

forståelse for de enkelte selskabsformers krav til fx stiftelse og hæftelse samt fokusere på, 

hvilke fordele og ulemper der findes ved de enkelte selskabsformer. 

 

Kapitel 5 giver en kort gennemgang af det danske skattesystem. Kapitlet vil kort redegøre for 

de begreber, som benyttes i de senere kapitler, og vil være med at give en bedre forståelse af 

den skattemæssige gennemgang. 

 

Kapital 6-7 redegør for de forskellige beskatningsmuligheder, der findes inden for de enkelte 

selskabsformer. Her vil der være fokus på kapitalafkastordningen, virksomhedsordningen samt 

beskatning af kapitalselskaber. Kapitlerne indeholder samtidig en sammenligning mellem de 

forskellige beskatningsformer. Der vil blandt andet være fokus på behandling af overskud og 

underskud samt mulighederne for konsolidering og udtrækning af kapital. 

 

Kapitel 8 indeholder en præsentation af forudsætningerne for det fiktive regneeksempel. 

 

I kapitel 9-12 analyseres det fiktive regneeksempel med baggrund i beskrivelsen i de 

foregående kapitler. Der opstilles nogle enkle retningslinjer for valg af virksomhedsform ud fra 

de opstillede forudsætninger. Derudover foretages der følsomhedsanalyser, som kan give svar 

på, om der skal foretages et anderledes valg af selskabsform, hvis forudsætningerne ændrer 

sig. 

 

Kapitel 13 indeholder en perspektivering til den nye virksomhedslov, her redegøres kort for de 

væsentligste ændringer i loven. Samt hvilken betydning det vil have på valget af 

virksomhedsform i relation til det fiktive regneeksempel. 
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Afhandlingen afsluttes med en konklusion på problemformuleringen. 

 

De enkelte kapitler vil indeholde delkonklusioner, som vil opsummere kapitlerne.         

      

1.5 Målgruppe 

Den primære målgruppe for kandidatafhandlingen er revisorer, som ikke til daglig beskæftiger 

sig med området og ønsker at få deres viden inden for området opdateret. 

 

Derudover er forhåbningen, at afhandlingen vil være til inspiration for personer med 

begrænset viden om de selskabsretlige og skattemæssige regler, der ønsker at opstarte ny 

virksomhed, og at afhandlingen kan inspirere til et mere velovervejet valg af virksomhedsform.
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2. Den selskabsretlige regulering 

Kapitlet redegør for den fleksibilitet, som findes på det selskabsretlige område. Derudover 

gives der et indblik i den selskabsretlige aftalefrihed, hvor det er selskabsdeltagernes behov og 

interesser, som bestemmer valget af selskabsform. 

 

2.1. Det lovmæssige grundlag 

Personselskaberne har indtil 1994 været reguleret efter firmaloven fra 1889. I 1994 blev loven 

erstattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder (LEV). Personselskaberne er dog kun 

undergivet enkelte af lovens bestemmelser, herunder LEV § 6, stk. 2, pkt. 1, om navnets 

særpræg, LEV § 6, stk. 2, pkt. 2, om navnet retmæssighed, LEV § 6, stk. 3, om navnets 

sandhed samt reglerne i LEV § 7 om prokura.5  

 

LEV omfatter alle selskabsformer, som ikke er omfattet af reguleringen i anden 

selskabslovgivning, fx enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber 

m.m. 

Kapitalselskaberne, herunder aktie- og anpartsselskaber, er selskabsretlig reguleret i 

henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven.6 

 

2.2. Den selskabsretlige aftalefrihed, valg af selskabsform 

Det er som tidligere beskrevet selskabsdeltagernes behov og interesser, som bestemmer, 

hvilken selskabsform som vælges. Der kan altså frit vælges mellem personselskab og 

kapitalselskab. For personselskaberne er reglerne deklaratoriske, hvilket betyder, at der ikke 

er en lovmæssig regulering for disse selskabstyper. For kapitalselskaber er reglerne 

præceptive, hvilket betyder, at reglerne er faste og lovreguleret gennem selskabslovgivningen. 

 

De deklaratoriske regler for personselskaber øger behovet for at udarbejde nogle regler for 

selskabet. Det kunne fx være en samarbejdskontrakt. Samarbejdskontrakten giver et godt 

regelgrundlag for at undgå problemer og konflikter. Præcisionen i udarbejdelsen af kontrakten 

er vigtig, da denne vil være grundlag ved eventuelle retlige konflikter. 

 

For kapitalselskaberne glæder de præceptive regler i aktieselskabsloven og 

anpartsselskabsloven; det betyder, at reglerne i loven skal følges. I loven stilles der krav til, at 

virksomheden udarbejder vedtægter, og hvad disse skal indeholde. Indholdet af vedtægterne 

                                                 

5 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 73 
6 Munch m.fl. 2007, s. 214 
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vil have afgørende betydning i konfliktsituationer. Derudover kan der udarbejdes aktionær- og 

anpartsoverenskomster, som også vil have retsvirkning.7 

 

Den selskabsretlige aftalefrihed indebærer, at selskabsdeltagerne, uanset hvilken karakter 

virksomheden har, frit kan vælge selskabsform. Derudover kan selskabsdeltagerne frit kreere 

nye selskabsformer, og selskabsdeltagerne har frihed til at fastsætte indholdet af 

selskabskontrakten.8

                                                 

7 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 73 
8 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 73 
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3. De forskellige virksomhedsformer 

Der findes mange forskellige virksomhedsformer i Danmark. Man kan grundlæggende dele 

dem op i tre hovedgrupper: de personlige selskaber, kapitalselskaberne og erhvervsdrivende 

fonde. Langt de fleste virksomheder i Danmark er enten et kapitalselskab eller et 

personselskab. 

Afhandlingen vil kun omhandle de to første grupper, da de er relevante i forhold til 

problemstillingen. Derudover udgør de to grupper et reelt alternativ til hinanden. 

 

3.1. Personlige selskaber 

Personlige selskaber kan enten drives som enkeltmandsvirksomhed, hvor selskabet ejes af en 

enkelt person, eller som I/S, K/S, P/S m.m. Her består ejerkredsen af flere personer i 

fællesskab. 

 

De vigtigste kendetegn ved disse selskaber er, at selskaberne ikke betragtes som et 

selvstændigt juridisk skatteobjekt, og at der ikke stilles krav om indskudskapital. Disse forhold 

gør, at mindst én fysisk person hæfter personligt for virksomheden. Dette medfører, at en 

kreditor kan få dækket et eventuelt krav mod virksomheden i mindst en af 

virksomhedsdeltagernes personlige formuer.  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i en enkeltmandsvirksomhed, da dette er klart den mest 

udbredte form for personligt selskab. Den selskabsretlige regulering for personselskaberne er 

overordnet meget ens og styres i høj grad af deklaratoriske regler.  

 

Enkeltmandsvirksomheden defineres som et selskab, hvor der kun er en ejer. Ejeren har 

eneret til at træffe beslutninger for virksomheden og virksomhedsdriften, samtidig ejer ejeren 

alle selskabets aktiver.9 

 

3.2. Den retlige regulering af personselskaberne 

I dansk ret er personselskaberne reguleret af deklaratorisk, hvilket betyder, at der ikke findes 

nogen lovgivningsmæssig regulering.10 

 

Alle personlige selskaber er på enkelte punkter underlagt lov om erhvervsdrivende 

virksomheder (LEV), jf. LEV § 1, stk. 2. Det gælder også § 6, som handler om virksomhedens 

navn (navnets særpræg, retsmæssighed og sandhed), og prokura i LEV § 7.11 

 

                                                 

9 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 72 
10 Munck m.fl., Selskabsformere – lærebog i selskabsret, 2002, s. 22-26 
11 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 73 
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3.3. Stiftelse, registrering og selskabskontrakt 

Ved stiftelse af et enkeltmandsvirksomhed er der ikke tale om en reel stiftelse, da der ikke 

skabes en ny selvstændig juridisk enhed. Virksomheden opstår, ved at virksomhedsdeltageren 

påbegynder driften af virksomheden. Der er krav, jf. lov om det centrale virksomhedsregister 

§ 3, stk. 1, nr. 1, om, at virksomheden skal anmeldes i CVR-registeret.12 

 

Ved stiftelsen er der intet krav om, at der skal udarbejdes en selskabskontrakt. 

Selskabsdeltageren er eneejer, han leder den daglige drift, og han træffer alle beslutningerne i 

virksomheden, både de overordnede strategier og beslutningerne vedrørende den daglige drift.  

Selskabsdeltageren kan uddelegere sin ledelsesret til de ansatte i virksomheden. Dette vil 

oftest være i selskaber med større aktivitet. 

 

Enkeltmandsvirksomheden er forpligtet af de dispositioner, som ejeren foretager sig. 

Derudover kan virksomheden blive forpligtet af en række andre personer. Dette gælder 

prokurister, jf. LEV § 7, samt andre ansatte i virksomheden, som via en almindelig fuldmagt 

eller en stillingsfuldmagt kan forpligte virksomheden.13 

 

Ejeren hæfter med sin egen personlige formue for virksomhedens gæld. Hæftelsesmæssigt 

findes der ingen opdeling mellem ejerens private kreditorer og de kreditorer, som 

virksomheden har. Det betyder, at enhver ubetalt kreditor gennem retsforfølgning kan gøre 

krav i virksomhedsindehaverens samlede formue, altså både private og erhvervsmæssige 

aktiver. Ved en eventuel konkurs vil alle aktiver indgå i boet.14, 15 

 

3.4. Udarbejdelse af regnskab, årsrapport m.m. 

Enkeltmandsvirksomheder har ikke pligt til at aflægge årsrapport. Hvis virksomheden alligevel 

vælger at udarbejde en årsrapport, skal den udarbejdes efter årsregnskabslovens 

bestemmelser for klasse A-virksomheder.16 Selskabet kan med fordel udarbejde et regnskab, 

som kan vise omverdenen, at virksomheden er solid. Fx er det normalt, at virksomhedens 

bankforbindelse kræver, at der udarbejdes et årligt regnskab.  

 

                                                 

12 Thomas Stampe m.fl. Valg af selskabsform – Personselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, 
Revifora 7+8, s. 28 
13 Munck m.fl., Selskabsformere – lærebog i selskabsret, 2002, s. 30 
14 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 73-74 
15 Thomas Stampe m.fl. Valg af selskabsform – Personselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, 
Revifora 7+8, s. 28 
16 Årsregnskabsloven § 3, stk. 2 
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Selskabsdeltageren har pligt til at indsende en selvangivelse til skattevæsenet, hvor 

selskabsdeltageren har opgjort den skattepligtige indkomst. Derfor vælger de fleste at 

udarbejde en årsrapport med hjælp fra revisor, hvor den skattepligtige indkomst er opgjort. 

Indsendelsen af selvangivelsen for selskabsdeltagerne skal ske inden den 30. juni efter 

regnskabsårets udløb. For virksomheder, som har regnskabsafslutning mellem den 1. april og 

den 30. juni, skal selvangivelsen først indsendes inden den 30. juni året efter. 

 

3.5. Mellemværende mellem virksomheden og ejeren 

Ejeren kan hæve og indskyde penge i selskabet uden begrænsninger. Dette skyldes ejerens 

ubegrænsede hæftelse. Sådanne indskud og hævninger vil typisk blive ført via en 

mellemregningskonto mellem selskabet og ejeren. Der er dog ikke krav om en sådan 

mellemregningskonto.  

 

Selskabsformen betyder, at der ikke er noget krav om selskabskapital. Derfor kan 

enkeltmandsvirksomheden startes uden indskud af kapital. Typisk vil der ske et indskud af 

enten kapital eller aktiver, fx en bil eller maskiner, fra ejerens side, som vil så blive en del af 

mellemregningskontoen. 

 

3.6. Ophør af virksomheden 

Enkeltmandsvirksomheden ophører, ved at indehaveren indstiller virksomhedsdriften. Dette 

kan ske, ved at virksomheden sælges eller afvikles, eller ved at virksomheden sammen med 

virksomhedsdeltagerens personlige aktiver inddrages i en personlig konkurs.17 

 

3.7. Kort opsummering af selskabsformen enkeltmandsvirksomhed 

Den store fordel ved enkeltmandsvirksomheden som selskabsform er, at den er simpel. Det 

betyder, at det er let at opstarte en virksomhed, for der findes ingen formelle regler og 

procedurer, som skal overholdes i forbindelse med at stifte en enkeltmandsvirksomhed. 

Derudover kræver det ingen kapital, hvilket gør opstarten lettere.  

 

Det er ejeren, der ene og alene foretager ledelsen af virksomheden, ligesom han alene ejer 

alle selskabets aktiver.  

 

Virksomhedsformen stiller ingen krav til offentliggørelse af regnskab eller revision. Dette er en 

fordel i forhold til at skjule oplysninger for konkurrenter, men samtidig medfører det, at tilliden 

                                                 

17 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 74 
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til virksomheden mindskes, da samarbejdspartnere mv. ikke har nogen forsikring for 

virksomheden økonomiske situation. 

  

Ulemperne ved selskabsformen er, at ejeren ene og alene hæfter for selskabets gæld, både 

med hensyn til de erhvervsmæssige aktiver samt ejerens personlige aktiver.  

 

Enkeltmandsvirksomhedens adgang til kapital hænger meget sammen med ejerens personlige 

økonomi, og derfor kan det være svært ved at fremskaffe den nødvendige kapital til at skabe 

de optimale muligheder for virksomhedens udvikling. 

 

Den manglende regulering af enkeltmandsvirksomhederne kan være en ulempe i forhold til, at 

tilliden til virksomheden er mindre og afhænger mere af ejeren end af selve virksomheden.  
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4. Kapitalselskaberne 

Dette kapitel vil redegøre for lovgivningen om og reglerne for de klassiske kapitalselskaber. De 

klassiske kapitalselskaber er aktieselskaberne, som reguleres i aktieselskabsloven, og 

anpartsselskaberne, som reguleres i anpartsselskabsloven. 

 

Kapitlet vil gennemgå de procedurer, regler og krav, som stilles ved opstart og drift af et 

kapitalselskab, herunder vedtægter, selskabskontrakter, ledelsesmæssige overvejelser, 

kapitalkrav, hæftelse, registrering m.m.  

 

Kapitlet afrundes med en opsummering af kravene til kapitalselskaberne samt en 

sammenligning med enkeltmandsvirksomheden med fokus på at identificere forskellene samt 

fordelene og ulemperne ved de forskellige virksomhedsformer. 

 

4.1. De selskabsretlige karakteristika 

Et aktie- og anpartsselskab kan beskrives som et selskab, som er omfattet af henholdsvis 

aktieselskabsloven (ASL) eller anpartsselskabsloven (APL). Derudover er der krav om, at 

selskabet skal være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.18  

 

Definitionen på aktie- og anpartsselskaber findes henholdsvis i ASL § 1 og APL § 1: 

- At Selskabet er erhvervsdrivende. 

- At Selskabsdeltagerne ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. 

- At indskudskapitalen ved stiftelsen er på minimum 500.000 kr. for aktieselskaber og 

125.000 kr. for anpartsselskaber. 

- At selskabets ikke er et andelsselskab jf. ASL § 1, stk. 4, og APL § 1, stk. 4.19 

 

4.2. Kapitalselskabernes lovgrundlag 

I 1996 blev både aktie- og anpartsselskabsloven ændret væsentligt fra de oprindelige love fra 

henholdsvis 1917 og 1973. Lovene var indtil 1996 stort set identiske, men efter ændringerne i 

1996, hvor anpartsselskabsloven blev forenklet, er der nu større forskel. Ændringen har 

medført, at anpartsselskabsloven er blevet mere enkel og smidig. Dette har dog samtidig 

medført en større usikkerhed om anpartsselskaberne, herunder især den retlige stilling og 

retssikkerheden.20 

 

                                                 

18 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 143 
19 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 143 
20 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 151-152 
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I modsætning til personselskaberne er reglerne for kapitalselskaberne præceptive, hvilket 

medfører, at selskabsdeltagernes aftalefrihed er begrænset i forhold til personselskaberne. 

Detaljeringsgraden er høj, specielt for aktieselskabsloven. Dette betyder, at stiftelse af 

selskab, selskabsledelsen, overskudsdelingen, likvidation af selskabet, selskabskapitalen m.m. 

er reguleret i loven.21 

 

4.3. Stiftelse, registrering og selskabskontrakt 

Reglerne for stiftelse af et aktie- eller anpartsselskab er beskrevet i ASL kap. 2 og APL kap. 2. 

Der er en fast og formaliseret procedure, som skal følges. Den indebærer, at der skal 

udarbejdes nogle helt bestemte dokumenter, herunder stiftelsesdokument (ASL § 3), 

vedtægter (ASL § 4), vurderingsberetning fra revisor (ASL § 6) og tegningslister (ASL § 8).  

Der skal afholdes stiftende generalforsamling, hvor vedtægternes indhold godkendes, 

selskabet stiftes, og bestyrelsen samt revisor vælges.  

Herudover skal selskabets anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette skal ske inden 

for seks måneder fra datoen på stiftelsesdokumentet (fristen for anpartsselskaber er otte 

uger).22, 23 

 

Det er, først når selskabets er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at det betragtes 

som en juridisk enhed, jf. ASL § 12 og APL § 12. Ud over registreringen hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen er kapitalselskaberne ligeledes registreringspligtige i henhold til Lov Om Det 

Centrale Virksomhedsregister.  

Selskabet skal registreres hos SKAT i forbindelse med selskabsbeskatning, moms og afregning 

af kildeskat, såfremt selskabet har ansatte. 

 

Kapitalselskabernes indre forhold reguleres i vedtægterne, i aktionær-/anpartshaver-

overenskomsten og i direktør- og andre ansættelseskontrakter. 

 

Kapitalselskaberne har som tidligere omtalt pligt til at udarbejde vedtægter for selskabet.24 

Vedtægterne og den gældende lovgivning er det regelsæt, som gælder for virksomheden. 

Selskabsdeltageren kan frit udforme vedtægterne, så længe de overholder mindstekravene i 

ASL § 4 og APL § 5. 

 

Der hersker en tradition for, at selskabsvedtægterne er standardiserede, især i mindre og 

nystartede selskaber. Dette betyder, at reguleringen af samarbejdet mellem 
                                                 

21 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 143 
22 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 152-153 
23 Munck m.fl., Selskabsformere – lærebog i selskabsret, 2002,s. 179 
24 Aktieselskabsloven § 3, stk. 1, og Anpartsselskabsloven § 4, stk. 1 
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selskabsdeltagerne foretages i aktionær-/anpartshaverkontrakten. Den er til forskel fra 

vedtægterne ikke offentligt tilgængelig. 

 

Aktionær-/anpartshaverkontrakten anvendes, ud over til ovenstående, typisk til at fastlægge 

stemmefordelingen ved selskabets generalforsamling. Dette kunne være, hvis 

selskabsdeltagerne ønsker begrænsning i aktiernes eller anparternes omsættelighed for at 

besværliggøre en fjendtlig overtagelse af virksomheden. 

 

4.4. Ledelses- og beslutningskompetencer 

For kapitalselskaberne er ledelses- og beslutningskompetencerne noget anderledes end for 

personselskaberne.  

 

Kapitalselskabernes øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har 

selskabsdeltagerne møde-, tale- og stemmeret, hvilket er den eneste mulighed, de har for at 

yde indflydelse i selskabet.  

På generalforsamlingen træffes der beslutninger om vedtægtsændringer, de fleste 

bestyrelsesmedlemmer vælges, årsrapporten godkendes, og selskabets revisorer vælges.  

 

Den største del af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansat af 

generalforsamlingen til at stå for den overordnede ledelse af virksomheden (det kunne fx være 

strategiske overvejelser, beslutninger af usædvanlig art, ansættelse af den daglige ledelse 

m.m.). Derudover er det en vigtig opgave at fastsætte retningslinjer for kontrol af direktionen 

samt at udføre kontrollen.  

Bestyrelsen skal påse, at selskabets bogføring er korrekt, at virksomheden sørger for at have 

kapital nok til den fremtidige drift, og fastsætte et eventuelt udbytte til ejerne. 

Generalforsamlingen kan ikke forhøje det af bestyrelsen fastsatte udbytte.  

 

Den daglige ledelse bliver udført af selskabets direktion, som skal følge de retningslinjer, som 

er udstukket fra bestyrelsens side.  

 

Ud over de faste ledelsesorganer kan generalforsamlingen nedsætte et repræsentantskab, hvis 

opgave er at føre tilsyn med bestyrelsen og direktionen. Derudover kan generalforsamlingen 

give repræsentantskabet bestemte opgaver. 

 

Som udgangspunkt bliver beslutninger på generalforsamlingen taget ved simpelt flertal. Dette 

gælder dog ikke ved beslutninger af større betydning for virksomheden, fx 

vedtægtsændringer. Her kræves der tiltrædelse af 2/3 af de afgivne stemmer ved selve 
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generalforsamlingen samt af 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede 

stemmeberettigede kapital.25 Reglen er oprettet for at beskytte de mindre aktionærer. 

Reglerne er på dette punkt lidt anderledes for anpartsselskaber, hvor det kun kræves, at 2/3 

af de afgivne stemmer på generalforsamlingen tiltræder beslutningen, for at en 

vedtægtsændring kan vedtages.26 For særligt indgribende vedtægtsændringer kræves der 

tiltrædelse af 9/10 af både de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen 

repræsenterede stemmeberettigede kapital. På dette punkt er reglerne ens for aktie- og 

anpartsselskaberne.27 

 

Aktieselskabsloven foreskriver, at et aktieselskab skal have mindst to ledelsesorganer. 

Mindstekravet er altså en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre 

medlemmer, hvoraf flertallet ikke må være en del af direktionen.28, 29 

Direktionen vælges af bestyrelsen og skal bestå af et til tre medlemmer.30 

Her er reglerne igen lidt anderledes for anpartsselskaberne, hvor der ikke er krav om to 

ledelsesorganer. Det betyder, at et anpartsselskab kan nøjes med enten en direktion eller en 

bestyrelse.31, 32 

 

4.5. Hvem kan tegne et kapitalselskab? 

Kapitalselskaberne er selvstændige juridiske personer, men da selskabet ikke kan agere på 

sine egne vegne, er det nødvendig at udpege fysiske personer, som kan agere på vegne af 

selskabet.  

Der kan vælges mange forskellige løsninger på, hvem der kan tegne selskabet, men som 

udgangspunkt kunne det være bestyrelsesmedlemmerne og/eller direktionen. Tegningsretten 

skal anmeldes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, og det er kun gennem denne anmeldelse, at 

personerne kan blive tegningsberettigede for et kapitalselskab. 

 

4.6. Kapitalkrav og hæftelse 

En af de største forskelle på kapitalselskaberne og de personlige selskaber er, at der for 

kapitalselskaberne er krav om en selskabskapital. Selskabskapitalen skal for aktieselskaber 

være på mindst 500.000 kr. og for anpartsselskaber på mindst 125.000 kr. Kravet om en 

                                                 

25 Aktieselskabsloven § 78 
26 Anpartsselskabsloven § 33 
27 Aktieselskabsloven § 79 
28 Aktieselskabsloven § 49, stk. 1 og 2 
29 Aktieselskabsloven § 51, stk. 2 
30 Aktieselskabsloven § 51, stk. 1  
31 Anpartsselskabsloven § 19, stk. 1 
32 Thomas Stampe m.fl. Valg af selskabsform – Personselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, 
Revifora 7+8, s. 30 
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selskabskapital skyldes, at kapitalselskaberne er selvstændige juridiske enheder, hvilket 

medfører, at en kreditor ikke har mulighed for at få dækket sit krav hos ejerne.33 

 

For at beskytte selskabskreditorerne findes der regler i lovningen om beskyttelse af 

selskabskapitalen. Taber et selskab halvdelen af sin kapital, skal bestyrelsen indkalde til 

generalforsamling. Dette skal ske, senest seks måneder efter at kapitaltabet er konstateret. På 

generalforsamlingen skal bestyrelsen fremkomme med forslag til, hvilke foranstaltninger der 

skal træffes for enten at videreføre selskabet, eller, hvis det ikke er muligt, at opløse 

selskabet. Det betyder, at der skal fremlægges nye budgetter eller dokumentation, for at 

selskabskapitalen er reetableret.34, 35 

  

Kapitalen kan tilføres selskabet på forskellige måder. Den mest almindelige er, ved at ejerne 

skyder penge ind i selskabet. Dog kan et kapitalindskud også ske ved apportindskud af både 

materielle og immaterielle aktiver eller ved at konvertere gæld. 

 

Et aktieselskab kan ikke selv tegne sine egne aktier, men det er tilladt for et selskab at 

erhverve indtil 10 % af sine egne aktier. Til de aktier, et selskab selv køber, hører der ingen 

stemmeret med ved generalforsamlingen. For anpartsselskaber er det ikke tilladt at erhverve 

sine egne anparter. 

 

Selskabskapitalen kan altid forhøjes. Det kræver en godkendelse på generalforsamlingen, og 

derudover skal de eksisterende aktionærer have fortegningsret til at tegne de nye aktier. 

Selskabskapitalen kan også nedsættes. Det kræver ligeledes en godkendelse på en 

generalforsamling.  

 

Kapitalselskabernes hæftelse er begrænset til indskudskapitalen. Det medfører, at 

selskabsdeltagerne ikke risikerer at tabe mere end den kapital, de har indskudt i selskabet. 

Dette er en af de helt store forskelle i forhold til de personlige selskaber, hvor 

selskabsdeltagerne som udgangspunkt hæfter personligt.  

 

Det er meget almindeligt for mindre kapitalselskaber, selskaber i opstartsfasen eller selskaber 

med økonomiske problemer, at store kreditorer kræver en personlig kaution fra ejeren for at 

sikre deres tilgodehavende og mindske deres risiko. Det medfører, at selskabsdeltagerens 

personlige økonomi bliver inddraget som sikkerhedsstillelse for selskabets fortsatte drift. 
                                                 

33 Thomas Stampe m.fl. Valg af selskabsform – Personselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, 
Revifora 7+8,2002, s. 28 
34 Aktieselskabsloven § 26 og anpartsselskabsloven § 52 
35 Kim Füchel m.fl. Regnskabshåndbogen 2009, 2009, s. 498-499 
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Et kapitalselskab, der endnu ikke er registreret hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen, kan i 

princippet heller ikke indgå forpligtelser. Hvis et selskab under stiftelsen indgår forpligtelser, 

ligger hæftelsen, indtil selskabet er registreret, solidarisk hos dem, som har indgået 

forpligtelsen eller har et medansvar for indgåelsen af forpligtelsen. Mislykkes stiftelsen af et 

selskab, overgår forpligtelsen ligeledes til dem, som har indgået forpligtelsen eller har et 

medansvar for indgåelsen af forpligtelsen.36 

  

4.7. Udarbejdelse af regnskab, årsrapport m.m. 

Til forskel fra de personlige selskaber skal aktie- og anpartsselskaber udarbejde og 

offentliggøre en årsrapport. Årsrapporten skal udarbejdes efter reglerne i årsregnskabsloven, 

og den skal indsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, senest fem måneder efter at 

virksomhedens regnskabsår er afsluttet.37, 38 

 

Årsregnskabsloven opdeler kapitalselskaber i fire forskellige kategorier efter nogle specifikke 

retningslinjer. Kategorierne har forskellige krav til detaljeringsgrad af årsrapporten, og disse 

krav skal virksomheden følge.39 

 

Kapitalselskaberne er som udgangspunkt også underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal 

udføres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Der findes dog regler i lovgivningen, 

hvor selskaber kan udlade den lovpligtige revision, hvis de ikke overskrider to af de følgende 

tre størrelser:40 

- En balancesum på under 1,5 mio. kr.  

- En nettoomsætning på under 3 mio. kr. 

- At gennemsnittet af heltidsansatte ikke overstiger 12 personer. 

 

4.8. Mellemværende mellem virksomheden og ejeren 

For kapitalselskaber skal der være en klar økonomisk adskillelse mellem ejer og selskab. Det 

betyder, at et selskab ikke må låne ud til eller stille sikkerhed for selskabsdeltagerne, disses 

pårørende, bestyrelsesmedlemmer, direktionen samt andre nærtstående. Lovgivningen er med 

til at beskytte virksomhedens kapital og derigennem sikre selskabets kreditorer.41 

                                                 

36 Aktieselskabsloven § 12 og anpartsselskabsloven § 12 
37 Årsregnskabsloven § 7 
38 Thomas Stampe m.fl. Valg af selskabsform – Personselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, 
Revifora 7+8, 
2002, s. 28 
39 Kim Füchel m.fl. Regnskabshåndbogen 2009, 2009, s. 52 
40 Friis Hansen m.fl., 2006, s. 33  
41 APL § 115, stk. 1, og APL § 49 
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Hvis en selskabsdeltager har et mellemværende med selskabet, og dette ikke bliver indløst, 

kan det i sidste ende medføre, at selskabet bliver tvangsopløst af Erhvervs- og 

selskabsstyrelsen. 

 

4.9. Kort opsummering af selskabsformen kapitalselskaber 

I kapitel 4 er der redegjort for de selskabsretlige regler for kapitalselskaberne samt de mindre 

forskelle, der findes mellem aktieselskaberne og anpartsselskaberne. Nedenfor findes en kort 

opsummering af de selskabsretlige regler samt de væsentligste forskelle på aktieselskaberne 

og anpartsselskaberne. 

 

Kapitalselskaberne er kendetegnede ved, at de lovmæssigt er reguleret ret detaljeret. Ved 

stiftelsen af et kapitalselskab findes der en formaliseret procedure, som skal følges, og der skal 

udarbejdes vedtægter for selskabet. Derudover skal kapitalselskaberne registreres hos 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

 

Kapitalselskaberne er selvstændige juridiske enheder, hvilket betyder begrænset hæftelse for 

selskabsdeltageren. Derfor er der krav om, at selskabsdeltageren skyder en minimumskapital 

ind i selskabet. Hvis et kapitalselskab taber sin kapital, er der krav om en plan for 

rekonstruktion af kapitalen eller en opløsning af selskabet. 

 

Der er som udgangspunkt regnskabs- og revisionspligt for kapitalselskaber; mindre selskaber 

kan dog undlade at blive reviderede. 

 

Generalforsamlingen er kapitalselskabernes øverste myndighed. Her har selskabsdeltagerne 

mulighed for at få indflydelse på driften af selskabet. Kapitalselskabslovgivningen fastsætter 

ledelsesstrukturen i kapitalselskaberne. Der er krav om mindst en bestyrelse og en direktion 

for aktieselskaber. For anpartsselskaber er der kun krav om enten en bestyrelse eller en daglig 

ledelse. 

 

Adskillelsen mellem kapitalselskaberne og selskabsdeltagernes økonomier er skarp. 

Selskabsdeltagerne og andre nærtstående må ikke låne af selskabet – et sådant lån kan 

resultere i, at selskabet bliver tvangsopløst. 

 

Nedenfor listes fordelene ved kapitalselskabsformen: 

- Den begrænsede hæftelse, hvilket betyder, at selskabsdeltagerne kun hæfter for det 

indskudte beløb. 
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- Større gennemsigtighed pga. revisionspligt, krav om offentliggørelse af regnskab samt 

registreringen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

- Lovreguleringen gør selskabsformen gennemsigtig samt nem at gå til. 

- Beskyttelse af mindretalsejere. 

- Selskabsdeltagernes ret til at møde op, tale og stemme ved generalforsamlingen. 

 

Ulemperne ved kapitalselskabsformen: 

- Lovreguleringen begrænser selskabsdeltagernes aftalefrihed. 

- Kapitalkravet ved opstart af et kapitalselskab. 

- Stiftelsesprocessen kan virke besværlig og langtrukken pga. den stramme regulering. 

- Kravet om udarbejdelse af en årsrapport samt revision af denne kan føre til store 

omkostninger for en mindre virksomhed. 

- Den skarpe adskillelse mellem selskabsdeltagerne og selskabets økonomier, som 

forhindrer lån, selskabsdeltagernes mulighed for at trække kapital ud af selskabet. 

 

Indtil 1996 var anpartsselskabsloven næsten afskrift af aktieselskabsloven, men med den 

reformulering, der blev foretaget i 1996, er der nu større forskel mellem de to love. De 

vigtigste forskelle er listet her. 

- Mindre kapitalkrav i anpartsselskaber. 

- I anpartsselskaber er der kun krav om enten en bestyrelse eller en direktion modsat 

aktieselskaber, som skal have begge. 

- Lettere adgang til at foretage vedtægtsændringer i et anpartsselskab. 

- Et anpartsselskab kan ikke erhverve sine egne anparter, hvorimod et aktieselskab kan 

erhverve op til 10 % af sine egne aktier. 

- Generelt er friheden til interne og eksterne ændringer større i anpartsselskabet, end de 

er i aktieselskabet.  

- Den mindre lovregulering for anpartsselskabet kan medføre, at den omliggende verden 

i mange tilfælde vil have mindre tillid til et anpartsselskab end til et aktieselskab. Dette 

underbygges også af, at kapitalkravet til et anpartsselskab er mindre. 

- Forskellen på de lovgivningsmæssige krav til ledelsesorganer i kapitalselskabet.  
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5. Det danske skattesystem 

Dette kapitel vil indeholde en kort gennemgang af det danske skattesystem. Kapitlet vil 

redegøre for den skatteretlige afgrænsning mellem personselskaber og kapitalselskaber i 

Danmark og vil være med til at skabe en platform for forståelsen af selskabsbeskatningen 

både for kapital- og personlige selskaber. 

 

Skattepligten for selskabsformerne afhænger af en lang række faktorer, det drejer sig om 

vedtægter, offentligt registrering, indskud af kapital ved opstart, hæftelse m.m. Den afgørende 

faktor er typisk hæftelsesfaktoren, men afgørelsen bør bero på en samlet vurdering af samtlige 

faktorer.42 

 

Drives virksomheden personligt, som fx en enkeltmandsvirksomhed, sker beskatningen hos 

den enkelte deltagere efter reglerne i personskatteloven, og selskabet beskattes ikke. Dette 

betegnes transparensprincippet. Transparensprincippet benyttes til beskatning af alle 

selskabsformer, som ikke selv er en juridisk enhed. 

Den erhvervsdrivende har dog mulighed for at lade sig beskatte efter virksomhedsskattelovens 

regler ved at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.43 

 

Drives virksomheden som aktie- eller anpartsselskab, er selskabet et selvstændigt 

skattesubjekt og beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven. Ejerne beskattes forskelligt, 

efter hvilken position de har i virksomheden. Er man ansat i virksomheden, modtager man løn, 

som beskattes efter personskatteloven som personlig indkomst. Som aktionær eller 

anpartshaver kan man modtage udbytte. Dette beskattes som aktieindkomst efter reglerne i 

personskatteloven.44 Hvis et kapitalselskab deltager i en virksomhed, som beskattes efter 

transparensprincippet, medfører det ikke, at virksomheden bliver et selvstændigt 

skattesubjekt. 

 

Der er altså stor forskel på, hvordan de forskellige selskabstyper beskattes. Man har dog 

forsøgt at gøre forskellene mindre ved at indføre forskellige ordninger, som har til formål at 

udligne forskellene mellem beskatning, men der er fortsat stor forskel på beskatningen på 

centrale områder som behandling af underskud, hævninger m.m. 

                                                 

42 Pedersen m.fl., Skatteretten 3, 2006, s. 223 
43 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 590-591 
44 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 591 
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6. Beskatning af personlig virksomhed 

Dette kapitel indeholder en gennemgang af, hvilke beskatningsmuligheder selskabsdeltagerne i 

et personligt selskab kan anvende. Herudover vil det redegøre for personskatteloven, 

virksomhedsordningen samt kapitalafkastordningen. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i 

en enkeltmandsvirksomhed og have fokus på beskatning, jf. personskatteloven, 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, da disse ordninger anvendes mest. 

 

Udgangspunktet for beskatning af selvstændig virksomhed er reglerne i personskatteloven, 

dog har selskabsdeltageren mulighed for at blive beskattet efter virksomhedsskatteloven. 

Denne mulighed er indført for at mindske de forskelle, der er mellem beskatning af 

personselskaber og kapitalselskaber. 

  

Virksomhedsskatteloven giver mulighed for fire forskellige ordninger: 

- Virksomhedsordningen 

- Kapitalafkastordningen 

- Udligningsordningen for forfattere og kunstnere 

- Særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter 

 

Selskabsdeltageren kan helt frit vælge mellem de forskellige ordninger, ligesom der frit kan 

skiftes mellem forskellige ordninger år for år. Der er forskellige krav til hver ordninger, den 

administrative og forståelsesmæssigt mest komplicerede ordning er virksomhedsordningen. 

Derfor valgte man at oprette kapitalafkastordningen, som er mere simpel og forståelig. 

 

De væsentligste forhold, som selskabsdeltageren skal være opmærksom på ved valg af 

beskatningsform, er administrative krav, fradragsværdi af renteudgifter, behandling af 

underskud samt muligheden for opsparing af overskud og indkomstudjævning. 

 

I de følgende afsnit vil de forskellige beskatningsformer blive gennemgået. 

 

6.1. Beskatning efter personskatteloven 

Reglerne i personskatteloven er som udgangspunkt gældende for al personlig beskatning. Det 

gælder både for almindelig lønmodtagerindkomst og indkomst erhvervet ved selvstændig 

virksomhed. Den selvstændige erhvervsdrivende kan dog vælge at blive beskattet efter 

virksomhedsskatteloven. Det vil blive gennemgået senere i kapitlet. 
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Hvis den selvstændige erhvervsdrivende vælger personskatteloven, opgøres den skattepligtige 

indkomst efter PSL § 1. Opgørelsen sker efter de almindelige regler, der beskriver, hvilke 

indtægter der er skattepligtige, og hvilke udgifter der er fradrag for.  

 

Personskatteloven opdeler den skattepligtige indkomst i fire forskellige kategorier, som ses 

her: 

- Personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

- Aktieindkomst 

- CFC-indkomst. 

 

Personskatteloven definerer jf. § 3 den personlige indkomst som den indkomst, der ikke er 

kapitalindkomst eller aktieindkomst fratrukket indbetalinger til pension. I den skattepligtige 

indkomst indregnes fx lønindtægter, pensionsindtægter, dagpenge, sociale bidrag m.m. 

Indbetalinger til kapitalpensioner (højst 43.100 kr.) samt ratepensioner fragår i den personlige 

indkomst. 

Den personlige indkomst brutto er altså al indkomst, som ikke er kapitalindkomst eller 

aktieindkomst, fratrukket indbetalinger til pension.45 

 

De typiske former for kapitalindkomst er renteindtægter og renteomkostninger, tab og 

gevinster, jf. kursgevinstloven, diverse tab og gevinster på aktieudbytte, som ikke er 

aktieindkomst, samt kapitalafkast og rentekorrektioner under virksomhedsskatteloven. For at 

få en udtømmende beskrivelse af, hvad der indgår som kapitalindkomst, henvises der til PSL § 

4, da det kan være meget kompliceret.46 

 

PSL § 4 a beskriver aktieindkomsten. Den indgår ikke i den almindelige skattepligtige 

indkomst. De typiske eksempler på aktieindkomst er aktieudbytter samt fortjeneste og tab, jf. 

aktieavancebeskatningsloven.47 

 

Den skattepligtige har efter PSL § 3, stk. 2, og PSL § 4, stk. 2, mulighed for at fradrage 

udgifter i henholdsvis den personlige indkomst og kapitalindkomsten. Det gælder udgifter, som 

i årets løb har været anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten til den 

selvstændige erhvervsdrivende. Herudover har den skattepligtige mulighed for at fradrage 

præmier indbetalt til pensionsordninger. 

                                                 

45 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 591 
46 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 592 
47 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 592 
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Såfremt en selvstændig erhvervsdrivende lader sig beskatte efter personskatteloven, sker 

beskatningen på nøjagtig samme måde som ved beskatning af en almindelig lønmodtager. Det 

vil sige, at virksomhedsresultatet før renter bliver beskattet som personlig indkomst, jf. PSL § 

4. Renterne beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1. Dette betyder, at der kun 

opnås begrænset fradrag for renteudgifterne, og der skelnes ikke mellem private og 

erhvervsmæssige renter ved brug af ordningen.48 

 

Den skattepligtige har derudover, hvis der er hjemmel i den øvrige skattelovgivning, mulighed 

for at foretage andre skattemæssige fradrag. Disse fradrag bliver dog ikke modregnet direkte i 

hverken den personlige indkomst eller kapitalindkomsten. Fradraget sker ved opgørelsen af 

den almindelige skattepligtige indkomst. Disse fradrag benævnes ligningsmæssige fradrag. De 

mest almindelige ligningsmæssige fradrag er kontingenter til fagforeninger, befordringsfradrag 

og beskæftigelsesbidrag samt børnebidrag mv.49 

 

Ud over fradragene direkte i indkomsten og de ligningsmæssige fradrag har alle skattepligtige 

borgere i Danmark et personligt fradrag, som modregnes i skatten.50 

Personfradraget er i 2008 41.000 kr. for personer over 18 år og 30.600 kr. for personer under. 

Personfradraget reguleres årligt i henhold til PLS § 28. Selve personfradraget fragår ikke i den 

skattepligtige indkomst; det gør derimod skatteværdien af fradraget, som modregnes i de 

pålignede skatter.51  

 

6.1.1. Betingelser for beskatning efter personskatteloven 

Som udgangspunkt bliver man beskattet efter personskatteloven, og derfor er der heller ingen 

krav om udarbejdelse af regnskab eller registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det 

gælder dog, at uanset hvilken beskatningsform den skattepligtige vælger for sit personselskab, 

er selskabet omfattet af bogføringsloven.52 

 

Den skattepligtige har pligt til at opgive alt sin indkomst til SKAT ved at indsende sin 

selvangivelse. Derudover er der krav om momsregistrering, hvis der sælges momspligtige 

varer eller tjenesteydelser. 

 

                                                 

48 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, Ole Aagesen, Inspi 
49 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 592 
50 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 594 
51 Skattesatser 2008/2009, Grant Thornton 
52 Bogføringsloven § 1 
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6.1.2. Skatteformer og skattegrænser 

Skattelovgivningen i Danmark er kompleks, i og med at der findes flere forskellige former for 

indkomst og fradrag, men derudover pålægges den skattepligtige borger også flere forskellige 

skatter. I det følgende redegøres der for disse. 

 

- Bruttoskat 

- Bundskat 

- Mellemskat 

- Topskat  

- Sundhedsbidrag 

- Kommuneskat og kirkeskat 

- Skat af aktieindkomst  

- Skatteloft 

- Pensioner 

- Ægtefæller 

 

Bruttoskat: 

På nuværende tidspunkt er bruttoskatten på 8 %. Den kaldes arbejdsmarkedsbidraget. 

Tidligere betaltes 9 % pga. en særlig pensionsbeskatning på 1 %. Denne beskatning er ikke 

aktuel i øjeblikket, men den særlige pensionsbeskatning kan vende tilbage, da den kun er 

suspenderet. 

Grundlaget for bruttoskatten er alle løn- og honorarindtægter, fratrædelsesgodtgørelser, fri 

telefon og lignende samt virksomhedsoverskud før renter (efter PSL). Det er vigtig at 

bemærke, at der ikke opnås fradrag for negativ nettokapitalindkomst, pensioner eller 

ligningsmæssige fradrag ved beregning af bruttoskatten. På samme måde indgår eventuel 

positiv nettokapitalindkomst heller ikke i beregningsgrundlaget. 

 

Bundskat: 

Bundskatten beregnes af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. En 

eventuel negativ kapitalindkomst kan ikke fratrækkes i skatten. Satsen for 2008 er 5,48 %53, 

og den er gældende for hele landet, da det er en statsskat. Af den beregnede skat fratrækkes 

den forholdsmæssige andel af skatteværdien af personfradraget. 

 

 

 

                                                 

53 www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=130757&chk=201652 
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Mellemskat: 

Beregningsgrundlaget for mellemskatten er den personlige indkomst tillagt positiv 

kapitalindkomst, såfremt dette overstiger bundgrænsen for mellemskatten, som i 2008 er 

279.800 kr.54 Det er kun den del af indkomsten, der overstiger bundfradraget, der beskattes. 

Negativ nettokapitalindkomst kan ikke fratrækkes, og et eventuelt uudnyttet bundfradrag 

overføres mellem ægtefæller. Mellemskatten er ligesom bundskatten en statsskat, og derfor er 

skatteprocenten gældende for hele landet. For 2008 er skatteprocenten 6,0.55 

 

Topskat: 

Topskatten beregnes af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst og 

eventuelle indskud på kapitalpensioner. Bundgrænsen for topskatten er i 2008 335.800 kr.56 

Det er kun den del af indkomsten, der overstiger bundfradraget, der beskattes. Der er ikke 

mulighed for overførsel af uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller. Topskatten er gældende 

for hele landet, og skatteprocenten ligger i 2008 på 15.57 

 

Bundfradraget for topskatten og mellemskatten reguleres en gang årlig i henhold til PSL § 20. 

 

Sundhedsbidrag: 

Sundhedsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 8. Sundhedsbidrag er 

glædende for hele landet, og skatteprocenten er i 2008 8 %. 

 

Kommuneskat og kirkeskat: 

De enkelte kommuner har individuelle skattesatser, som skatten beregnes ud fra. Grundlaget 

for beskatningen er den skattepligtige indkomst. Derfor indgår både en eventuel positiv eller 

negativ nettokapitalindkomst samt eventuelle ligningsmæssige fradrag i beregningsgrundlaget. 

 

Kirkeskatten er ikke obligatorisk. Den fravælges, ved at den skattepligtige melder sig ud af 

folkekirken. Kirkeskatteprocenten er individuel fra sogn til sogn, og skatten beregnes ud fra 

den skattepligtige indkomst. 

 

Skat af aktieindkomst: 

Aktieudbytte fra danske selskaber beskattes som aktieindkomst. Derudover består 

aktieindkomst af avance ved salg af aktier. Aktieindkomst beskattes med tre skatteprocenter: 

                                                 

54 www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=130757&chk=201652 
55 www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=130757&chk=201652 
56 www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=130757&chk=201652 
57 www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=130757&chk=201652 
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28 % for indkomst under 46.700 kr. (2008), 43 % for indkomst over 46.700 kr. (2008) og 45 

% for indkomst over 102.600 kr.58  

 

Ud over de ovennævnte skatter findes der en række forhold, som kan have indflydelse på 

beskatningen af en skattepligtig borger. I det nedenstående redegøres der for vigtigste 

begreber: 

 

Skatteloft 

Med det skrå skatteloft sættes der en begrænsning for den samlede skatteprocent, som en 

enkelt borger kan betale. Hvis summen af skatteprocenterne til staten (bundskat, mellemskat 

og topskat) tillagt den skattepligtiges kommunale indkomstskatteprocent overstiger 59 %59, 

nedskrives topskatteprocenten. 

 

Pensioner 

Indbetalinger til pensionsordninger fradrages som udgangspunkt i den personlige indkomst. 

Det gælder dog for kapitalpensioner, at der kun er fradrag for 44.500 kr. (2008). Samtidig 

opnås der ikke fradrag for indbetalinger i topskatten, idet indbetalinger til kapitalpension 

tillægges den personlige indkomst ved beregning af beskatningsgrundlaget til topskatten. 

 

Ægtefæller 

Som tidligere beskrevet findes der en række muligheder for at udnytte eventuelle uudnyttede 

fradrag mellem ægtefæller. Ud over muligheden for at dele uudnyttede fradrag findes der også 

mulighed for at udnytte ægtefælles bundgrænse for aktieindkomst, således at man kan 

modtage 93.400 kr. i aktieindkomst til en beskatning på 28 %. 

I tilfælde af en negativ personlig indkomst er der mulighed for at overføre den mellem 

ægtefæller. Der findes dog særlige regler herom, afhængigt af hvilken beskatningsordning der 

er valgt. 

 

6.1.3. Underskud 

For at kunne behandle underskuddet korrekt skal det afgøres, hvilken indkomsttype 

underskuddet refererer til. 

Underskuddet har den samme fradragsværdi som den procent, den skattepligtige skulle have 

betalt, hvis den pågældende indkomstsart havde været positiv, jf. PSL § 13. 

Ved underskud i den skattepligtige indkomst er der ubegrænset fremførselsadgang, og der er 

samtidig mulighed for at overføre underskuddet til en ægtefælle. 

                                                 

58 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800 
59 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800 
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Underskud i kapitalindkomst fragår i den skattepligtige indkomst, og derfor er den ikke direkte 

omfattet af PSL § 13. 

 

Underskud i den personlige indkomst modregnes underskuddet i den positive kapitalindkomst 

for indkomståret.60 Hvis denne er negativ eller ikke dækker underskuddet, fremføres dette til 

fradrag i det følgende indkomstår. Underskudet fradrages først i kapitalindkomsten og derefter 

i den personlige indkomst. 

 

Er den skattepligtige gift, er der mulighed for, at underskuddet kan fradrages i ægtefællens 

positive personlige indkomst og herefter i ægtefællens kapitalindkomst. Beløb, der herefter 

ikke er fradraget, kan fremføres uden tidsbegrænsning, jf. PSL § 13, stk. 4.61  

 

For aktieindkomst gælder den samme regel for underskud som ved andre former for indkomst 

at fradragsværdien er den samme procent, som hvis indkomsten havde været positiv.  

Den negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat, og et resterende underskud kan 

fremføres til senere år uden tidsbegrænsning. 

Der er mulighed for at modregne et underskud i ægtefællens positive aktieindkomst, hvis den 

skattepligtige er gift.62 

 

Beskatning efter personskatteloven er den beskatningsform, der kræver mindst administration, 

men der er også mange ulemper ved den. Den største er, at der ikke er fuldt fradrag for de 

erhvervsmæssige renteudgifter. Derudover er der ingen mulighed for opsparing eller 

konjunkturudligning. Derfor er det kun i meget få tilfælde, at den form for beskatning kan 

betale sig. Denne beskatningsform vil ikke blive anvendt i analysen. 

                                                 

60 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 600 
61 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 600 
62 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 601 
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6.2. Beskatning efter virksomhedsordningen 

Virksomhedsordningen blev etableret med virkning fra 1. januar 1987. Det væsentligste formål 

med virksomhedsskatteloven var at udligne nogle af de skattemæssige forskelle, der gennem 

en årrække var opstået mellem de personligt drevne virksomheder og kapitalselskaberne.63 

 

I forbindelse med skattereformen i 1985 blev fradrag for renteomkostninger gradvist reduceret 

til at udgøre ca. 33 %. Kapitalselskaberne havde stadig fuldt fradrag for renteudgifter, og 

denne forskel ville man gerne udligne. Ved at benytte virksomhedsordningen kan en personligt 

drevet virksomhed opnå fuldt fradragsret for alle renteomkostninger, som medgået til at 

erhverve, sikre og vedligeholde den erhvervsmæssige indkomst. Dermed blev de personlige 

selskaber sidestillet med kapitalselskaberne. 

 

Indførelsen af virksomhedsskatteloven har betydet, at selskabsdeltageren i en personligt 

drevet virksomhed opnår kapitalselskabslignende vilkår, der i stor udstrækning har skabt 

neutralitet mellem beskatningen af de forskellige selskabsformer. 

Neutraliteten er opnået gennem følgende tiltag i virksomhedsordningen: 

- Muligheden for fuld fradragsret for renteomkostninger. 

- Muligheden for at opspare overskud, som beskattes med 25 % acontoskat. Dette tiltag 

gør, at personselskabet har mulighed for at konsolidere sig på samme måde, som et 

kapitalselskab har.  

- Muligheden for indkomstudjævning. 

- Muligheden for beregning af et kapitalafkast. Kapitalafkast beregnes på baggrund af 

virksomhedens nettoaktiver og vil fragå i virksomhedens overskud og blive beskattet 

som kapitalindkomst.64 

 

6.2.1. Betingelser for benyttelse af virksomhedsordningen 

Det er ikke alle, der må benytte virksomhedsordningen. I VSL § 1, stk. 1, er der en række 

betingelser, som skal opfyldes, for at man kan anvende den: 

- Den skattepligtige skal være selvstændig erhvervsdrivende. VSL indeholder ikke en 

definition på, hvad en erhvervsdrivende er. Derfor er det almen praksis at benytte den 

generelle definition på en erhvervsvirksomhed: 

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

udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud”.65 

                                                 

63 Petersen m.fl., Skatteretten 2, 2005, s. 46 
64 Petersen m.fl., Skatteretten 2, 2005, s. 194-195 
65 Kildeskatteloven § 33 
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- Indehaveren skal være en fysisk person, og det er derfor ikke tilladt for konkursboer og 

dødsboer at anvende virksomhedsordningen. 

- En virksomhed, der vurderes til at være hobbyvirksomhed, kan ikke indtræde i 

virksomhedsordningen. En hobbyvirksomheds karakteristikum er, at det ikke er den 

økonomiske indtjeningsmulighed, som er incitamentet til at drive virksomheden, men i 

stedet private fritidsinteresser. 

- Driver den skattepligtige flere forskellige virksomheder, skal samtlige virksomheder 

indtræde i virksomhedsordningen på den måde, at alle virksomhederne behandles som 

en samlet virksomhed. 

- Den skattepligtige skal opfylde bogføringslovens krav til regnskabsførelse, og der skal 

udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, jf. VSL § 2, stk. 1. Praksis er 

dog noget lempeligere. Her er det afgørende, at virksomhedens økonomi og den 

skattepligtiges privateøkonomi kan adskilles. Adskillelsen kan evt. ske på et 

skønsmæssigt grundlag.66  

 

Selskabsdeltagere i personselskaber med flere ejere kan hver især selv vælge, om de ønsker 

indtræden i virksomhedsordningen, uafhængigt af de andre virksomhedsdeltageres valg. 

 

6.2.2. Indtræden i virksomhedsordningen 

Ved indtræden i virksomhedsordningen skal den skattepligtige ved regnskabsårets begyndelse 

opgøre en indskudskonto. Denne kan betragtes som virksomhedsordningens egenkapital og 

reguleres af bestemmelserne i VSL § 3. 

Indskudskontoen opgøres som nettobeløbet mellem de aktiver og passiver, som overføres til 

virksomheden. Hvis der på et senere tidspunkt overføres yderligere værdier til selskabet fra 

den skattepligtige, betragtes dette som yderligere indskud. 

 

Indskudskontoen har to formål: 

- Registrering af indskudte erhvervsmæssige aktiver og passiver, som selskabsdeltagerne 

har mulighed for at trække skattefrit ud af selskaber under hensynstagen til 

hæverækkefølgen.67 

- Registrering af, om selskabsdeltageren har foretaget hævninger, som er større end 

årets overskud samt det akkumulerede overskud fra tidligere år. Eventuelle hævninger 

ud over det akkumulerede overskud fragår indskudskontoen.  

 

                                                 

66 Petersen m.fl., Skatteretten 2, 2005, s. 195-199 
67 Hæverækkefølgen bliver gennemgået i afsnit 6.2.6. 
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Hvis indskudskontoen er negativ, skal den skattepligtige sandsynliggøre, at gælden er 

erhvervsmæssig, såfremt han ønsker at beholde den fulde rentefradragseffekt uden 

korrektion. Kan den skattepligtige sandsynliggøre dette, sættes indskudskontoen til 0 kr. Hvis 

dette ikke er tilfældet, kan den skattepligtige vælge at trække de private gældsposter ud af 

ordningen eller fastholde dem, hvilket vil medføre, at indskudskontoen vil forblive negativ, og 

der herefter vil ske en rentekorrektion ved virksomhedens indkomstopgørelse.68 

 

Indskudskontoen skal opgøres ved starten af det indkomstår, hvor ordningen ønskes anvendt. 

Indskudskontoen fastlåses efter opgørelsen og kan kun reguleres af indskud eller hævninger. 

 

6.2.3. Indskud af aktiver og passiver i virksomhedsordningen 

Udgangspunktet for virksomhedsordningen er, at alle erhvervsmæssige aktiver og passiver 

skal indgå i virksomhedsordningen. Det er dog ikke alle aktiver, som kan indskydes i 

virksomhedsordningen. VSL § 1 opremser disse aktiver. Fx kan finansielle aktiver ikke 

indskydes i ordningen, medmindre den skattepligtige er næringsdrivende inden for netop dette 

område. 

Blandede aktiver kan som hovedregel ikke indskydes i virksomhedsordningen. Dog findes der 

enkelte undtagelser vedrørende fast ejendom, hvor den erhvervsmæssige del udgør mindst 25 

%, og biler, som benyttes både erhvervsmæssigt og privat. Hvis en blandet bil indgår i 

virksomhedsordningen, vil den erhvervsdrivendes private forbrug blive beskattet som fri bil, jf. 

LL § 16.69 

 

Som udgangspunkt kan alle gældsposter medtages i virksomhedsordningen. Det er dog 

essentielt, at gældposterne kan anses for at være erhvervsmæssige. For gældsposter, der er 

delvist private, fx realkreditlån, foretages en fordeling af gælden i en privat del og en 

erhvervsmæssig del. Denne fordeling skal accepteres af ligningsmyndighederne, så længe 

aktiverne overstiger gældsposterne, jf. VSL § 3, stk. 5.  

 

6.2.4. Mellemregningskontoen 

Der er i VSL § 4a åbnet mulighed for at etablere en mellemregningskonto mellem 

virksomhedsdelen og privatdelen. Det er en stor fordel, hvis ejeren bruger samme kassekredit 

for såvel privatdelen som virksomhedsdelen, da det ellers ville være umuligt at adskille disse 

fra hinanden.  

 

                                                 

68 Petersen m.fl., Skatteretten 2, 2005, s. 202-205 
69 Petersen m.fl., Skatteretten 2, 2005, s. 199-202 
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Mellemregningskontoen bliver ført efter et nettoprincip, hvor bevægelser i form af indskud eller 

hævning bliver ført på kontoen. Kontoen anses for at være en indlånskonto, da det ikke er 

muligt at have privatlån i virksomhedsordningen. En eventuel negativ konto skal straks 

udlignes og bogføres som en hævning efter VSL § 5, stk. 1. Udligningen kan efter praksis ske 

på månedsbasis eller kvartalvis, alt efter virksomheds art, og hvad der anses som sædvane.  

Hævningerne på mellemregningskontoen har ingen skattemæssige konsekvenser.  

 

Mellemregningskontoen kan sammenlignes med den mellemregning, der kan være mellem ejer 

og selskab i et kapitalselskab. Forskellen er, at mellemregningskontoen i et kapitalselskab skal 

forrentes i henhold til ligningslovens § 2, mens mellemregningen i virksomhedsordningen ikke 

forrentes, jf. VSL § 4A, stk. 1. 

 

6.2.5. Rentekorrektion 

En af de store fordele ved virksomhedsordningen er, at den skattepligtige har fuldt 

rentefradrag. Derfor er det fristende at medtage privat gæld i virksomhedsordningen. For at 

modvirke dette er der i virksomhedsskattelovgivningen lavet mulighed for rentekorrektion. 

Reguleringen af dette sker via to mekanismer: 

- Den selvkontrollerende rente 

- Rentekorrektion 

 

Den selvkontrollerende effekt i ordningen består i, at hvis der overføres privat gæld til 

ordningen, reduceres kapitalafkastningsgrundlaget. Dette betyder, at det beregnede 

kapitalafkast påvirkes negativt og forøger den personlige indkomst.  

I tilfælde hvor rentesatsen på de private lån, som medtages i ordningen, er højere end den 

fastsatte kapitalafkastrente, mindskes den selvkontrollerende effekt. Det betyder, at 

selskabsdeltageren vil have fordel af at inddrage privat gæld i virksomhedsordningen. 

Den selvkontrollerende effekt mister sin virkning, hvis kapitalafkastningsgrundlaget er 

negativt, da kapitalafkastet i sådanne tilfælde vil blive sat til 0 kr.70 

 

Det er nødvendigt at beregne rentekorrektioner i to situationer: 

- Hvis indskudskontoen og kapitalafkastet er negativt. 

- Hvis der i samme indkomstår både er foretaget indskud i virksomhedsordningen, 

forudsat at disse ikke er ført over mellemregningskontoen, og hævet på 

indskudskontoen.  

 

                                                 

70 Ole Aagesen, Revifora 2001, art. 102 
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Rentekorrektionen gør, at selskabsdeltagerne ikke får fuldt fradrag for renterne af den private 

gæld, som er medtaget i virksomhedsordningen. Rentekorrektionen medtages som personlig 

indkomst for selskabsdeltageren. Samtidig kan selskabsdeltageren fratrække 

rentekorrektionen som kapitalindkomst.71 

 

Er indskudskontoen negativ enten ved ordningens begyndelse, ved starten af indkomståret 

eller ved slutningen af indkomståret, beregnes der rentekorrektion, jf. VSL § 11. 

Rentekorrektionen kan højst udgøre selskabets nettorenteudgifter tillagt skattepligtige kurstab 

eller fratrukket skattepligtige kursgevinster i henhold til kursgevinstloven. 

 

Rentekorrektion sker også, hvis der foretages indskud og hævninger i virksomhedsordningen i 

samme år. Det sker, pga. at disse transaktioner ses som et midlertidigt privat lån i 

virksomhedsordningen, som bliver betalt inden årets udgang. 

 

6.2.6. Overførsler fra virksomheden 

Hævninger, som foretages i virksomheden, betragtes som udtræk af midler fra 

virksomhedsordningen til ejerens privatøkonomi. Der findes to forskellige slags hævninger: 

faktiske hævninger og de beløb, der er hensat til senere hævning i indkomståret. 

Hensættelsen er en postering, som øger den samlede hævning, men hvor betalingen ikke har 

fundet sted endnu. 

 

Hævningerne skal, jf. VSL § 5, være i overensstemmelse med hæverækkefølgen. 

Hæverækkefølgen er en prioriteret rækkefølge af, hvordan private udtræk af virksomhedens 

midler skal behandles, som bl.a. sikrer, at virksomhedens overskud beskattes, før der hæves 

fra virksomhedens indskudskonto. 

 

Hæverækkefølgen er som følger i prioriteret rækkefølge: 

 

1. Refusioner af udgifter, som den skattepligtige har afholdt for selskabet, medmindre 

mellemregningskontoen er anvendt, jf. VSL § 4. Her er der tale om skattefri hævninger. 

 

2. Overførte beløb til medarbejdende ægtefælle, som er skattepligtig for denne. Igen 

gælder det, at disse beløb ikke er overført via mellemregningskontoen. Beløbet vil 

indgå i ægtefællens personlige indkomst og dermed i beregningsgrundlaget for 

ægtefællens AM-bidrag. 

                                                 

71 Virksomhedsskatteloven § 11, stk. 1 og 2 



Kapitel 6. Beskatning af personlig virksomhed 

34 

 

 

3. Den beregnede virksomhedsskat af årets indkomst. Beløbet indgår i årsopgørelsen som 

foreløbigt beregnet slutskat af denne del af årets overskud. Hævningen er skattefri. 

 

4. Det beløb, der i forbindelse med sidste års overskudsdisponering blev hensat til senere 

hævning. Beløbene blev beskattet i forbindelse med tidligere indkomstår. Beløbet kan 

ses som en ”bogholderimæssig udligning” af virksomhedens gæld til ejeren. 

 

5a. Den del af årets overskud, der er kapitalafkast efter reglerne i VSL § 7. Beløbet 

beskattes som kapitalindkomst. 

 

5b. Den resterende del af årets overskud, som ikke beskattes i virksomhedsordningen. 

Beløbet beskattes som personlig indkomst og medgår i beregningsgrundlaget for AM-

bidraget for ejeren. 

 

6. Beløb, der overføres fra konto for opsparede overskud fra tidligere år. De hævede beløb 

og den tidligere indbetalte virksomhedsskat medtages i den erhvervsdrivendes 

personlige indkomst samt i beregningsgrundlaget for AM-bidrag. Ligeledes indgår den 

tidligere indbetalte virksomhedsskat på årsopgørelsen som betalt skat. 

 

7. Hævninger på indskudskontoen. Beløbet beskattes ikke, da der er tale om hævning af 

tidligere indskudte private midler i virksomhedsordningen. Hvis der hæves mere end de 

private indskud på indskudskontoen, er der tale om, at ejeren optager et privat lån hos 

virksomheden. Hvis dette er tilfældet, korrigeres der for private renteudgifter efter 

reglerne om rentekorrektion, jf. VSL § 11. 

 

Selskabsdeltageren har i forhold til hæverækkefølgen mulighed for: 

- At hæve et beløb, som kan rummes i årets overskud. 

- At hæve mindre end årets overskud, hvilket betyder, at der skal hensættes til senere 

hævninger. 

- At hæve mere end årets overskud, hvilket medfører hævninger på kontoen for opsparet 

overskud og derefter på indskudskontoen. 

 

6.2.7. Kapitalafkast 

For at sidestille den skattepligtige, der vælger at blive beskattet efter virksomhedsordningen, 

med passive investorer har man i virksomhedsskatteloven indført kapitalafkast-begrebet. 

Reglen medfører, at der beregnes et kapitalafkast af den investerede kapital svarende til det 
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afkast, selskabsdeltageren ville få, hvis kapitalen var investeret i aktier og obligationer. 

Kapitalafkastet fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomsten. Det 

medfører en lempeligere beskatning efter reglerne i PSL § 4. 

  

Kapitalafkastet beregnes, jf. VSL 7, ud fra et kapitalafkastgrundlag, som opgøres ved 

indkomstårets start, jf. VSL § 8, multipliceret med kapitalafkastsatsen opgjort efter VSL § 9. 

  

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8 som selskabsdeltagerens egenkapital, altså 

summen af virksomhedens aktiver med fradrag for gæld, beløb, der i regnskabet er hensat til 

senere hævning, samt indestående på mellemregningskontoen. Mellemregningskontoen og 

hensættelser til senere hævning medtages ikke i kapitalafkastgrundlaget, da der reelt er tale 

om gæld til indehaveren. 

 

Såfremt kapitalafkastgrundlaget er negativt, beregnes der ikke et kapitalafkastgrundlag. 

Kapitalafkastgrundlaget kan ikke overstige årets overskud efter en eventuel overførsel til 

medarbejdende ægtefælle, jf. VSL § 7. 

 

6.2.8. Opsparet overskud 

Virksomhedsordningen giver selskabsdeltageren mulighed for at opspare en del af årets 

overskud. Det giver selskabsdeltageren mulighed for dels at konsolidere selskabet og dels at 

foretage en indkomstudjævning. Denne mulighed medfører, at selskabsdeltageren i et 

personselskab sidestilles med deltagerne i kapitalselskaber. 

 

Det opsparede overskud beskattes i henhold til VSL § 10, stk. 2, med en acontoskat, som 

følger selskabsskattesatsen. For indkomståret 2008 udgør acontoskatten 25 %.  

 

Hvis selskabsdeltageren senere vælger at hæve det opsparede overskud, beskattes dette som 

personlig indkomst. Den allerede betalte acontoskat modregnes i den samlede skat. Hvis 

selskabsdeltageren har opsparet overskud gennem flere indkomstår, anses det ældste 

opsparede overskud som det, der skal anvendes først. 

  

6.2.9. Underskud 

Virksomhedsskattelovens § 13 omhandler skattemæssigt underskud i virksomhedsordningen, 

og hvorledes dette kan udnyttes. VSL § 13, stk. 1 og stk. 2, fastlægger en prioriteret 

rækkefølge, som skal følges: 
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1. Modregning i opsparet overskud fra tidligere år. Dette foregår således, at kontoen for 

opsparet overskud reduceres med det skattemæssige underskud med fradrag af den 

tilhørende virksomhedsskat. Denne indgår samtidig på årsopgørelsen som betalt skat. 

Underskud modregnes i samme rækkefølge som ved hævning af opsparet overskud, 

hvilket betyder, at det ældste opsparede overskud anvendes først.  

 

2. Udligning af eventuel positiv kapitalindkomst hos den skattepligtige, og hvis denne er 

gift, så udligning af ægtefællernes samlede kapitalindkomst. Er selskabsdeltageren gift 

ved indkomstårets udløb, modregnes underskuddet i ægtefællens eventuelle positive 

kapitalindkomst.  

 

3. Den resterende del af underskuddet modregnes herefter i anden personlig indkomst, fx 

lønindkomst. Her modregnes hele den eksisterende del, også selvom den personlige 

indkomst bliver negativ. 

 

Det er ikke muligt at fremføre eventuelt yderligere virksomhedsunderskud i 

virksomhedsordningen til modregning i senere års virksomhedsoverskud. Fremførselsadgangen 

fremkommer, ved at en eventuel negativ personlig indkomst kan fremføres til modregning 

efter reglerne i PSL § 13. 
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6.3. Kapitalafkastordningen 

Som alternativ til virksomhedsordningen kan den skattepligtige vælge at benytte 

kapitalafkastordningen. Denne ordning blev etableret med virkning fra 1. januar 1993.72 

Grunden til, at man etablerede kapitalafkastordningen, var virksomhedsordningens 

kompleksitet, og at det derfor afholdt mange fra at benytte sig af den på trods af de 

skattemæssige fordele. Kapitalafkastordningen skulle være mere simpel og overskuelig, men 

stadig indeholde nogle af de skattemæssige fordele, som findes i virksomhedsordningen. 

 

Kapitalafkastordningen er forskellig fra virksomhedsordningen på flere punkter. Et af de 

vigtigere punkter er, at renterne medtages som kapitalindkomst i kapitalafkastordningen. 

Herefter foretages en korrektion, så de erhvervsmæssige renter fragår i den personlige 

indkomst. Dette sker ved en beregning af at kapitalafkast som fratrækkes i den personlige 

indkomst. 

Dette vil i langt de fleste tilfælde medføre en skattebesparelse, som dog afhænger af de 

samlede indkomstforhold. Samtidig ligger der en besparelse på AM-bidraget i forhold til 

anvendelse af de almindelige regler i personskatteloven. 

 

6.3.1. Betingelser for benyttelse af kapitalafkastningsordningen 

Betingelserne for benyttelse af kapitalafkastordningen er i princippet de samme som for 

virksomhedsordningen. Den eneste forskel er, at der i kapitalafkastningsordningen ikke er krav 

om adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi.  

 

Der er i modsætning til virksomhedsordningen ingen krav om, at der skal udarbejdes regnskab 

eller indskudskonto for at deltage i ordningen.  

Kapitalafkastordningen kræver jf. VSL § 22, stk. 5, at selskabsdeltageren ved årets begyndelse 

eller ved indtræden i ordningen opgør et kapitalafkastgrundlag.73  

  

6.3.2. Kapitalafkastningsgrundlaget og indskud af aktiver 

Kapitalafkastningsgrundlaget opgøres som værdien af de aktiver, som benyttes 

erhvervsmæssigt. Aktiver, som både benyttes til private og erhvervsmæssige formål, 

indregnes med den forholdsmæssige værdi, der svarer til den erhvervsmæssige anvendelse, i 

kapitalafkastningsgrundlaget. 

 

Som udgangspunkt kan alle erhvervsmæssige aktiver medtages i 

kapitalafkastningsgrundlaget. Der findes dog undtagelser. Det gælder likvide beløb, andre 

                                                 

72 Lov nr. 1030 af 19/12 1992 
73 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 622  
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fordringer end varedebitorer og finansielle aktiver, herunder aktier og obligationer m.m. 

Årsagen til dette er, at disse aktiver ikke kræver finansiering, eller at de ikke er 

driftsrelevante. 

 

På den måde bliver kapitalafkastningsgrundlaget en opgørelse af de aktiver i virksomheden, 

som kræver en eller anden form for finansiering.74 

 

I modsætning til ved virksomhedsordningen skal passiverne ikke indgå i beregningen af 

kapitalafkastgrundlaget, idet det er lige meget, hvordan aktiverne er finansieret, for den 

skematiske beregning. 

 

Kapitalafkastsatsen beregnes på samme måde som i virksomhedsordningen, jf. VSL § 9. 

Kapitalafkastet beregnes herefter ved at multiplicere kapitalafkastningsgrundlaget med 

kapitalafkastningssatsen.75 

 

Kapitalafkastet er underlagt en maksimeringsregel, som efter VSL foreskriver, at 

kapitalafkastet ikke må være større end det største af: 

- Den positive personlige indkomst, altså nettoindkomsten (overskuddet af 

virksomheden, eventuelt modregnet overførsler til medarbejdende ægtefælle) 

- Negativ nettokapitalindkomst.  

 

Begrænsningerne betyder, at der ikke kan opstå en situation, hvor den personlige indkomst fra 

virksomheden efter korrektionen af kapitalafkastet er negativ, og at nettokapitalindkomsten 

bliver positiv efter indarbejdelsen af kapitalafkastet. 

 

Det beregnede kapitalafkast fragår i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. 

Det medfører et bedre fradrag for renteomkostningerne, da kapitalafkastet kan modregnes 

heri. Samtidig bliver bruttoskatten mindre, som følge af at grundlaget herfor nedsættes med 

kapitalafkastet. 

 

Formålet med kapitalafkastet i ordningen er at opnå fuldt fradrag for de erhvervsmæssige 

renteomkostninger. Dette sker ved at flytte disse fra kapitalindkomst til den personlige 

indkomst. Dette er forskelligt fra virksomhedsordningen, hvor kapitalafkastet benyttes som et 

værktøj til at opnå en rentefordel svarende til det afkast, der kan opnås på en passiv 
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investering, beskattet som kapitalindkomst. Det er derfor vigtigt at understrege, at der på 

trods af den samme betegnelse er tale om to forskellige begreber. 

 

6.3.3. Konjunkturudligning 

Kapitalafkastordningen indeholder ligesom virksomhedsordningen mulighed for at opspare en 

del af årets overskud i virksomheden mod betaling af en acontoskat svarende til 

selskabsskatten af det opsparede beløb76. I kapitalafkastordningen kaldes dette værktøj 

”hensættelser til konjunkturudligning”. Fordelen ved dette værktøj er, at den skattepligtige 

kan opnå en indtjeningsudligning, så der i år med stor indtjening kan opspares, og i år med 

mindre indtjening kan hæves af henlæggelsen. Hermed opnås en mere jævn indtjening og 

beskatning.  

 

I kapitalafkastordningen kan der maksimalt opspares 25 % af årets overskud før renter. 

Samtidig skal en eventuel henlæggelse minimum udgøre 5.000 kr.77 Der er samtidig krav om, 

at den opsparede konjunkturhenlæggelse indsættes på en bundet bankkonto i et dansk 

pengeinstitut. Kontoen skal have betegnelsen konjunkturudligningskonto og indeholde 

oplysninger om indehaverens navn og personnummer, virksomhedens regnskabsår samt 

tidspunktet for henlæggelsen. Beløbet skal være indbetalt på kontoen inden 

selvangivelsesfristens udløb (den 30. juni efter indkomstårets afslutning).78 

 

6.4. Sammenfatning på beskatning af personselskaber 

De selskabsformer, som beskattes efter reglerne i personskatteloven eller virksomhedsloven, 

er selskabsformer, hvor en eller flere af deltagerne hæfter personligt og ubegrænset for 

selskabets kreditorer. Af selskabsformer kan man nævne enkeltmandsvirksomheden, 

interessentskaber, kommanditselskaber og partrederier. med flere. 

 

Det er muligt for selskabsdeltageren at vælge mellem flere forskellige former for beskatning. 

Som udgangspunkt bliver selskabsdeltageren beskattet efter reglerne i personskatteloven, 

men en selskabsdeltager kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsskatteloven, herunder 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. 

 

Personskattelovens regler anvendes hovedsageligt af selskabsdeltagere, som har meget få 

renteudgifter og en lille erhvervsmæssig aktivitet. Det sker med baggrund i, at der ikke er 

fuldt fradrag for renteudgifterne, og beskatningsformen er mindst administrationskrævende. 

                                                 

76 Virksomhedsskatteloven § 22b 
77 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 1 
78 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 622-623 
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Der findes ingen mulighed for at konjunkturudligne eller opspare overskud i virksomheden, 

hvis selskabsdeltageren vælger at blive beskattet efter reglerne i personskatteloven. 

 

Virksomhedsordningen er oprettet for at give selskabsdeltagere i personlige virksomheder 

samme vilkår som selskabsdeltagere i kapitalselskaber. Det betyder, at selskabsdeltagerne har 

fuldt fradrag for de erhvervsmæssige renter og samtidig har mulighed for at opspare eller 

hæve penge i virksomheden. 

 

Vælger selskabsdeltageren at benytte virksomhedsordningen, følger der en del administration 

og krav med. Dette inkluderer, at der skal opgøres en indskudskonto ved etableringen af 

beskatningen, der er krav om adskillelse af den personlige økonomi og selskabets økonomi og 

krav om udarbejdelse af regnskab m.m. 

 

I virksomhedsordningen fordeles årets skattepligtige indkomst på forskellige 

indkomstkategorier, herunder kapitalindkomst, personlig indkomst og virksomhedsindkomst. 

Selskabsdeltageren modtager som udgangspunkt ikke løn fra selskabet, men har muligheden 

for at hæve i selskabet. Hævningerne skal dog følge hæverækkefølgen, der er beskrevet i 

virksomhedsskatteloven og er bestemmende for, om hævningen er skattefri, kapitalindkomst 

eller personlig indkomst.  

 

Virksomhedsordningen giver selskabsdeltageren mulighed for at opspare et overskud i 

virksomheden til en acontoskat på 25 %. Når selskabsdeltageren hæver de opsparede beløb, 

bliver acontoskatten modregnet i den skat, han skal betale. 

 

Virksomhedsordningen er anvendelig for selskabsdeltagere, som har betydelige 

erhvervsmæssige renteudgifter. Derudover giver ordningen mulighed for at opspare i 

virksomheden, hvilket giver selskabsdeltageren mulighed for at konsolidere virksomheden og 

benytte de opsparede midler til at udvikle virksomheden. Virksomhedsdeltageren kan også 

benytte muligheden for at opspare midler til at styre sin skattepligtige indkomst.  

 

Kapitalafkastordningen blev oprettet pga. den komplicerede virksomhedsordning. Ordningen 

kræver mindre administration, men har de samme muligheder som virksomhedsordningen: 

fuldt fradrag for renteomkostninger og mulighed for at konjunkturudligne. Der er dog den 

forskel, at det opsparede beløb skal stå på en spærret konto, og det må ikke benyttes til 

virksomhedens drift. Derudover kan der maksimalt opspares 25 % af årets overskud før 

renter. 
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Valget af beskatningsform for selskabsdeltagere afhænger meget af den enkelte 

selskabsdeltagers økonomiske forhold, og derfor kræver det en grundig analyse for at vælge 

den skattemæssigt mest fordelagtige beskatningsform for selskabsdeltageren. 

 

Beregningerne i det fiktive regneeksempel vil tage udgangspunkt i virksomhedsordningen. 
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7. Beskatning af kapitalselskaber 

Dette kapitel vil redegøre for beskatningen af kapitalselskaber. Kapitlet indeholder en 

beskrivelse af, hvordan kapitalselskaber beskattes, og lovgrundlaget bag beskatningen. 

 

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i et nyopstartet aktieselskab og vil redegøre for 

indtræden, hvilke muligheder der findes for transaktioner mellem selskabet og dets ejere, 

samt hvorledes disse påvirker beskatningen af kapitalselskabet og ejerne. 

 

Kapitlet afsluttes med en sammenfatning om de skattemæssige forhold for et nyopstartet 

kapitalselskab samt en delkonklusion på de skattemæssige aspekter ved valg af selskabsform. 

 

7.1. Lovgrundlaget for kapitalselskaber 

Selskabsskatteloven (SEL) opregner, hvilke juridiske personer der er skattepligtige efter 

selskabsskattelovens regler. Aktie- og anpartsselskaber nævnes i SEL § 4, stk. 1, som 

selvstændige skattesubjekter ved stiftelsen. 

Statsskatteloven (SSL) er ud over SEL en af kilderne til skatteretten for selskaber. SSL 

fastlægger grundprincipperne for globalindkomst, skattefrie formuebevægelser, 

fradragsberettigede driftsudgifter etc.79 

 

SEL skelner mellem tre beskatningsformer, og det er præciseret i loven, hvilke kategorier 

forskellige juridiske personer tilhører. 

 

De tre forskellige beskatningsformer er som følger: 

 

Den normale 25-%-selskabsbeskatning, som beregnes proportionelt af den 

skattepligtige indkomst. 

 

Følgende selskaber er omfattet af denne bestemmelse: 

- Registrerede aktie- og anpartsselskaber samt andre selskaber, hvor ingen af 

selskabsdeltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og selskabets 

overskud fordeles i forhold til deltagernes indskudte kapitalandel. 

- Desuden nævnes en række særlige selskabstyper, fx sparekasser og elselskaber, også i 

loven under denne beskatningsform. 

 

                                                 

79 Werlauff, Selskabs Skatteret, 2007/2008, s. 19 
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Kooperationsbeskatning, hvorved forstås foreninger, hvis skattepligtige indkomst 

opgøres som en procentdel af foreningens formue ved årets udgang. 

- Selskaber/foreninger, som er omfattet af denne beskatningsform, er andelsforeninger, 

som har til formål at fremme mindst ti medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser 

gennem deres deltagelse i foreningen. 

 

Institutionsbeskatning, hvorved forstås, at skattepligten alene omfatter indtægter 

fra erhvervsmæssig virksomhed og herudover fortjeneste eller tab ved afhændelse af 

formuegoder, som har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Andre 

former for indtægter beskattes ikke. 

- Kapitalselskaber, der er omfattet af denne beskatningsform, er almindelige foreninger, 

stiftelser, legater, kooperationer samt selvejende institutioner. Undtagelsen er dog de i 

SEL § 3 nævnte kapitalformer samt de kapitalselskaber, som er omfattet af 

fondsbeskatningsloven. 

 

Det er hovedsageligt den normale 25-%-beskatningsform, der har betydning i forbindelse med 

valg af beskatningsform. 

Hvis selskabsformen ikke er nævnt udtømmende i SEL § 1, og den samtidig ikke er omfattet af 

fondsbeskatningsloven, er den ikke skattepligtig. Det betyder, at beskatningen vil ske hos de 

enkelte selskabsdeltagere. Dette gælder fx de føromtalte personlige selskaber m.m.80 

 

7.2. Skattepligtens indtræden 

Skattepligten for kapitalselskaber indtræder jf. SEL 4, stk. 1. For aktieselskaber er det den 

dato, hvor den stiftende generalforsamling har besluttet at stifte selskabet. For 

anpartsselskaber er det den dato, hvor stiftelsesdokumentet underskrives. Det er dog en 

forudsætning, at selskabet senere registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

 

Er betingelserne for stiftelsen ikke opfyldt, anses selskabet ikke som et selvstændigt 

skattesubjekt. Herefter får selskabet status som en personlig virksomhed, som skattemæssigt 

er transparent. En eventuel indkomst vil blive beskattet hos selskabsdeltagerne, som har skudt 

kapital i det ikke-registrerede selskab.81 

 

Selskabets første indkomstperiode kan variere i længde og nå helt op på 18 måneder82 og 

finder sted for det indkomstår, som perioden vedrører. 
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Hovedreglen er, at indkomståret derefter følger kalenderåret, men selskabet kan ved stiftelsen 

vælge en anden periode (forskudt indkomstår). Indkomståret kan ændres senere, men det 

kræver en særlig tilladelse83. Hvis selskabet vælger forskudt indkomstår, opgøres den 

skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det forskudte 

indkomstår træder i stedet for. 

 

7.3. Opgørelse af den skattepligtiges indkomst 

Kapitalselskabernes skattepligtige indkomst opgøres efter SEL § 8, altså efter skattelovens 

almindelige regler, hvis de er anvendelige på de selskaber, foreninger mv., der er omfattet af 

selskabsloven. 

Hovedreglen er altså, at de almindelige regler, som er beskrevet i statsskatteloven, 

ligningsloven, afskrivningsloven m.fl., er bestemmende for, om en indtægt er skattepligtig, og 

om der kan gives fradrag for en udgift. 

 

Den skattepligtiges indkomst opdeles ikke – som ved beskatning af personlig virksomhed – i 

personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssig indkomst og aktieindkomst. Dette er 

begrundet i, at de klassiske kapitalselskaber ikke opfattes som fysiske personer, jf. 

personskatteloven. Derfor kan de klassiske personselskaber ikke anvende 

virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. 

 

Kapitalselskabets skattepligtige indkomst udgør, som udgangspunkt, selskabets 

regnskabsmæssige resultat før skat efter eventuelle skatte- og regnskabsmæssige 

korrektioner. Korrektionerne foretages, da der er forskel på de skattemæssige og 

regnskabsmæssige regler og opgørelsesprincipper. Der er fx omkostninger, som ikke giver 

skattemæssigfradrag, og der kan være forskel på periodiseringsprincipper m.m. 

 

Helt grundlæggende er det § 4-6 i SSL, som udgør delelementerne i reglerne om selskabets 

samlede skattepligtige indkomst. SSL § 4 omtaler de indtægter, som er skattepligtige. SSL § 5 

omtaler de indtægter, som er skattefrie, herunder også formueforøgelse og -tab. § 6 i SSL 

omfatter de driftsudgifter, som kan fratrækkes de skattepligtige indtægter.  

I SSL findes der særregler vedrørende opgørelse af den skattepligtige indkomst, ved fx køb og 

salg af aktier i kildebeskatningen. Dertil findes der detailregler i 

ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, afskrivningsloven og 

ligningsloven etc. 
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Der findes dog tre betydningsfulde forskelle fra personlig beskatning til beskatning af 

kapitalselskaber. 

 

Udbytte  

Udbytter medregnes ikke i den skattepligtige indkomst for kapitalselskaber, hvis udbyttet 

modtages fra aktier eller andele i selskaber, som er omfattet af SEL § 1. Der er dog krav om, 

at selskabet skal eje mindst 15 % af kapitalen i det udbyttegivende selskab. Fra 2009 er denne 

grænse dog nedsat til 10 %. Samtidig skal det udbyttemodtagende selskab have ejet det 

udbyttegivende selskab i en sammenhængende periode på mindst ét år, inden for hvilken 

periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge84. Man skal dog være opmærksom på, at 

udbyttemodtageren ikke nødvendigvis skal have opfyldt ejertiden på et år ved 

udlodningstidspunktet for at opnå, at udbyttet bliver skattefrit. Det dog en forudsætning for 

det skattefri udbytte, at selskabet opretholder sin ejerandel, så den samlede 

sammenhængende ejertid bliver et år.  

Modtager selskabet udbyttet fra et selskab, hvor ejerandelen er under 15 %, skal 66 % af 

udbyttebeløbet medregnes i selskabet skattepligtige indkomst, medmindre der er tale om 

tilfælde med næringsaktier, jf. aktieavancebeskatningsloven (ABL), som skal indtægtsføres 

fuldt.85, 86, 87 

 

Aktieavancer 

Selskaber bliver ikke skattepligtige af fortjeneste på aktier som afhændes efter tre års ejertid. 

Her er ikke noget krav om en bestemt ejerandel. Samtidig har selskabet ikke fradag for 

eventuelle tab på aktier hvis ejertiden er over tre år.88 

Sælges aktierne inden for tre år, indgår fortjenesten i den skattepligtige indkomst, og tab kan 

fratrækkes i eventuelle fortjenester, som er opnået på andre aktier, som er solgt inden for tre 

år.89, 90 

 

Kursgevinster og kurstab 

I kursgevinstloven (KGL) sondres der skarpt mellem personer og selskaber. Det betyder, at 

reglerne er meget forskellige. For selskaberne gælder det, at de i den skattepligtige indkomst 

skal medregne gevinster og tab på fordringer og gæld. Dette er en generel regel, og der skal 

ikke differentieres mellem dansk og udenlandsk gæld. Samtidig er det også lige meget om 

                                                 

84 Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2 
85 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 636-637 
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87 Aktieavancebeskatningsloven § 3  
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89 Aktieavancebeskatningsloven § 8  
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Kapitel 7. Beskatning af kapitalselskaber 

46 

 

fordringen/gælden er opnået i eller uden og næring. Der findes dog enkelte undtagelser til det 

i KGL § 4 og § 8, som omhandler fordringer og gæld til koncernforbundne selskaber. 

Hovedreglen er, at tab og gevinster ikke medtages i den skattepligtige indkomst, dog med 

visse undtagelser, som ses i KGL § 5 og § 7. 

For personer er reglerne mere komplicerede, og der findes ingen symmetri i behandlingen af 

tab og gevinster.91 

  

7.4. Overførsler fra virksomheden til selskabsdeltageren 

Kapitalselskabet og selskabsdeltageren er to forskellige juridiske enheder. Det betyder, at der 

skal være en klar adskillelse mellem selskabet og selskabsdeltagerens økonomi. Denne klare 

adskillelse skal blandt andet sikre, at der ikke gives fradrag for private udgifter. Efter SSL § 6a 

gives der kun fradrag for de driftsomkostninger, som er med til at erhverve, sikre og 

vedligeholde selskabets indkomst i årets løb. 

 

Overførsler mellem selskabet og selskabsdeltageren kan som udgangspunkt ske på to 

forskellige måder: 

- Løn og vederlag for udført arbejde 

- Udbytte i kraft af selskabsdeltagerens ejerskab af selskabet. 

 

Selskabsdeltageren kan stille arbejdskraft, serviceydelser, aktiver eller andet til rådighed for 

selskabet. I langt den overvejende andel af de mindre kapitalselskaber deltager 

selskabsdeltageren aktivt i ledelsen af selskabet som direktør eller som medlem af bestyrelsen 

og får løn eller vederlag for dette arbejde. Disse aftaler skal indgås på forretningsmæssige 

vilkår, og i selskaber med kun én ejer skal disse aftaler være skriftlige for at være gyldige.92 

 

Den udbetalte løn eller vederlag skal beskattes som personlig indkomst hos selskabsdeltageren 

i henhold til PSL § 3, stk. 1. Selskabet har jf. SSL § 6a fradrag for lønomkostningen. 

Fradragsretten for lønomkostningen kan medføre, at selskabsdeltageren kan have interesse i 

at kvalificere udbytte som løn. Dette kan være en fordel i situationer, hvor selskabsdeltageren 

har en høj aktieindkomst og en lav personlig indkomst.93 

  

Selskabsdeltageren kan i kraft af sin status som ejer af selskabet trække udbytte ud af 

selskabet. Der er mulighed for flere forskellige former for udbytte: 

- Udbytte uddelt på grundlag af den reviderede årsrapport 

                                                 

91 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 637 
92 Pedersen m.fl., Skatteretten 2, 2005, s. 484 
93 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 644-645 
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- Ekstraordinært udbytte i henhold til ASL § 109a 

- Udlodning i forbindelse med nedsættelse af aktiekapitalen 

- Udbetalt provenu i forbindelse med opløsning af selskabet. 

 

I det efterfølgende redegøres der for udbytte og ekstraordinært udbytte, da de to andre ikke 

har relevans i forhold til denne afhandlings problemformulering. 

 

Udbyttebegrebet er generelt for både selskaber og selskabsdeltageren. Der er dog forskel på, 

hvordan beskatningen af udbytte er. For selskabsdeltageren gælder ligningsloven og 

personskatteloven, og for selskaber, som er en juridisk person, gælder ligningsloven og 

statsskatteloven.94 

 

Den forskellige lovgivning gør, at skatteeffekten er forskellig, alt efter om udlodningen af 

udbytte sker til et selskab eller en person. I begge tilfælde er der tale om dobbeltbeskatning, 

idet overskuddet allerede er beskattet med 25 %, og der derefter sker yderligere beskatning af 

det udloddede udbytte. 

 

Som udgangspunkt er alle former for udbytte skattepligtige for modtageren. Der findes dog 

undtagelser fra dette: Det gælder udlodning af udbytte i koncernforhold. Herunder udbytter 

som er udbetalt fra et kapitalselskab til et andet kapitalselskab, hvor det udbyttemodtagende 

selskab ejer mindst 15 % af aktie- eller anpartskapitalen og samtidig har ejet selskabet i en 

sammenhængende periode på et år, skattefrie.  

 

Skattefriheden betyder, at kapitalselskaber i koncernforhold kan opnå en lempelse på 66 % i 

forhold til hovedreglen om udbytte. 

 

For personer, som modtager udbytte fra selskaber efter LL § 16a, stk. 1, skal udbyttet 

medregnes i personens aktieindkomst i henhold til PSL § 4a. 

 

Udbytte, som udbetales fra selskaber til fysiske personer, hvor udbyttet ikke overstiger 

bundgrænsen på 46.700 kr., beskattes med 28 %.95 Udbytte, der overstiger bundgrænsen, 

beskattes med 43 %. For indkomståret 2008 er det indført, at udbytte over 102.600 kr. 

beskattes med 48 %.96 

 

                                                 

94 Ligningsloven § 16a og b 
95 Personskatteloven § 8a 
96

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133800 
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7.5. Lån mellem selskabsdeltager og kapitalselskabet 

Der skal som tidligere beskrevet være en klar adskillelse mellem selskabsdeltagerens og 

kapitalselskabet økonomi. Derfor er det forbudt for selskabsdeltageren at optage lån hos 

kapitalselskabet. Et sådant udlån omtales skatteretligt som et ulovligt anparts- eller 

aktionærlån. Et ulovligt anparts- eller aktionærlån kan i yderste tilfælde føre til, at selskabet 

tvangsopløses. 

 

Det er lovligt for selskabsdeltageren at yde lån til kapitalselskabet. Lån mellem 

selskabsdeltageren og kapitalselskabet skal efter LL § 2 forrentes med markedsrenten; det 

gælder også for ulovlige anparts- og aktionærlån. Markedsrenten er defineret som værende 

Nationalbankens diskonto på tidspunktet for lånets stiftelse med et tillæg på 4 %. 

 

7.6. Underskud i kapitalselskaber 

Et selskabs skattemæssige underskud kan fradrages i den skattepligtige indkomst for de 

efterfølgende indkomstår uden tidsbegrænsning. Underskudsfremførslen kan dog kun ske i 

selskabets egen indkomst. Det har den konsekvens, at fradragsværdien for underskuddet 

bliver den samme procentsats, som gælder for selskabsskatten, nemlig 25 %.97, 98 

Der findes dog særlige situationer, hvor retten til underskudsfremførsel er begrænset. Det er 

fx i forbindelse med tvangsakkorder, gældsnedsættelser m.m., jf. LL § 15, stk. 4, eller hvis der 

sker stor udskiftning i ejerkredsen, jf. LL § 15, stk. 7-12. 

Derudover regulerer LL § 15, stk. 7, at selskaber uden erhvervsmæssig aktivitet, men som 

tidligere har oparbejdet et skattemæssigt underskud, kan sælges, og det skattemæssige 

underskud kan anvendes til at reducere et andet selskabs skattemæssige indkomst.  

 

7.7. Sammenfatning på beskatning af kapitalselskaber 

De selskaber, som er omfattet af selskabsbeskatningen, er de selskaber, som er registreret 

hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og samtidig er omfattet selskabsskattelovens § 1, stk. 1. 

Kapitalselskabet er en selvstændig juridisk enhed og bliver samtidig et selvstændigt 

skattesubjekt i forbindelse med stiftelsen. 

 

Lovgivningsmæssigt er kapitalselskabernes skattepligt reguleret i statsskatteloven under 

hensyntagen til særregler i fx ligningsloven, afskrivningsloven m.fl. 

  

                                                 

97 Ligningsloven § 15 
98 Fode m.fl., Valg af selskabsform, 2007, s. 644 
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Beskatningen af kapitalselskaberne adskiller sig på mange punkter fra beskatning af personlig 

virksomhed og personer. En af de betydelige forskelle er, at kapitalselskaberne har mulighed 

for at udbetale udbytte til ejerne. Kapitalselskaberne har dog ikke mulighed for at få fradrag 

for det udbetalte udbytte. Udbyttemodtagerne beskattes af det modtagne udbytte – der er 

derfor tale om dobbeltbeskatning.  

 

Kapitalselskaberne har ud over udbytte mulighed for at udbetale løn eller vederlag til ejere og 

ansatte. Denne udgift har kapitalselskaberne fradag for. Udbetalinger af løn skal dog ske på 

markedsmæssige forhold.  

 

Der er krav om, at selskabsdeltagernes private økonomi er skarpt adskilt fra kapitalselskabet. 

Herunder er det ikke lovligt, at selskabsdeltageren optager lån hos selskabet. Et sådant lån 

kan i yderste tilfælde føre til tvangsopløsning af selskabet. 

 

Kapitalselskabernes indkomstår udgør som udgangspunkt 12 måneder, men ved opstart er der 

mulighed for at udvide indkomståret op til 18 måneder.  

 

Kapitalselskaberne har mulighed for at fremføre et eventuelt underskud til fradrag i kommende 

indkomst år. Der findes enkelte situationer, hvor muligheden for underskudsfremførsel er 

begrænset. Dette er fx ved tvangsakkorder og gældsnedsættelser. 
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7.8. Delkonklusion på de skattemæssige aspekter 

Gennemgangen af de skattemæssige forhold for de forskellige beskatningsmuligheder for et 

nyopstartet selskab viser, at der er forskel mellem beskatning af personselskaber og  

kapitalselskaber. 

Den grundlæggende forskel er, at beskatningen hos personselskaber er transparent, hvilket 

betyder, at beskatningen sker hos selskabsdeltageren. 

Hos kapitalselskaberne sker beskatningen hos selskabet selv, da selskabet er en juridisk enhed 

og derfor også et selvstændigt skattesubjekt. Valget af selskabsform er derfor afgørende for 

beskatningsformen. 

 

Lovgiverne har med indførelsen af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen udlignet 

nogle af forskellene mellem beskatningen af kapitalselskaberne og de personlige selskaber. 

Det giver ejerne af en personlig virksomhed mulighed for at opnå selskabslignende forhold, 

herunder fx mulighed for fuldt fradrag for renteudgifter og opsparing i selskabet. 

 

Ejere af en personlig virksomhed kan vælge mellem flere forskellige beskatningsmuligheder. 

Som udgangspunkt bliver ejeren af en personlig virksomhed beskattet efter personskatteloven, 

men der er mulighed for at vælge beskatning efter virksomhedsskatteloven. 

Virksomhedsskatteloven giver to muligheder: virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen. Indkomsten deles op i forskellige indkomstgrupper, herunder personlig 

indkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst. Årets samlede skat afhænger derfor af, 

hvilken fordeling der er mellem de forskellige indkomsttyper. 

 

Vælger selskabsdeltageren beskatning efter personskatteloven, beskattes hele indkomsten 

som personlig indkomst eller kapitalindkomst i indkomståret. Virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen er mere komplekse. Beskatningen afhænger af flere faktorer, fx hvor 

meget der hæves eller opspares.  

 

Kapitalselskabet er et selvstændigt skattesubjekt. Derfor sker beskatningen hos selskabet. 

Selskabsdeltagerne oplever ikke beskatning af selskabets indkomst. Kapitalselskabets 

indkomst beskattes med en fast procent på 25 % (2008). Selskabsdeltagerne oplever kun 

beskatningen, hvis der trækkes midler ud af selskabet, fx i form af løn eller udbytte.  

 

Begge selskabsformer giver selskabsdeltagerne mulighed for at optimere skattebetalingen ved 

at kombinere de forskellige udbetalingsmuligheder inden for de skatteordninger, der findes. 

For kapitalselskaber kan selskabsdeltagerne kombinere udbytte og løn, mens deltagere i 

personselskaber kan spare op eller hæve i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. 
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Der er mulighed for at indkomstudjævne for begge selskabsformerne og derved opspare i 

virksomheden eller hæve noget mere. Der er dog en begrænsning i kapitalafkastordningen, 

hvor de opsparede midler skal stå på en spærret konto, hvilket betyder, at virksomheden ikke 

kan bruge likviditeten til at investere med. Dette er muligt i de andre ordninger. Muligheden 

for at opspare findes ikke inden for personskatteloven. 

 

En af de større forskelle mellem personbeskatning og kapitalselskabsbeskatning findes mht. 

underskud. For personbeskatning gælder det, at underskuddet kan modregnes i anden 

personlig indkomst, herunder også indkomst hos ægtefællen. For kapitalselskabsbeskatning 

kan underskuddet kun modregnes i fremtidigt overskud i selskabet. 

 

Hvad det bedste valg af selskabsform og herigennem beskatningsform ud fra en skattemæssig 

betragtningsmåde er, er ikke entydigt. Valget afhænger af en konkret vurdering af 

indkomstforholdene samt de fremtidige forventninger for både virksomheden og 

selskabsdeltageren. Derudover har selskabsdeltagerens behov for at trække kapital ud af 

selskabet noget betydning. 

  

De vigtigste forskelle mellem beskatning af kapitalselskaber og personselskaber er oplistet 

herunder: 

 

- Hos personselskabet sker beskatning hos selskabsdeltageren (transparent). 

Kapitalselskabet er et selvstændigt skattesubjekt. 

- Selskabsdeltageren i et personselskab beskattes efter personskatteloven eller 

virksomhedsskatteloven og kan vælge mellem tre forskellige beskatningsordninger. 

Kapitalselskaberne beskattes efter selskabsloven. 

- For begge selskabsformer gælder det, at der er mulighed for at fremføre et underskud; 

dog gælder det for selskabsdeltageren i en personligt drevet virksomhed, at 

underskuddet kan modregnes i anden personlig indkomst. For kapitalselskaber gælder 

det, at underskuddet kun kan modregnes i et fremtidigt overskud i selskabet. 

- For kapitalselskabet er der krav om en skarp adskillelse mellem kapitalselskabets og 

selskabsdeltagerens økonomier. Derudover er det ikke lovligt for selskabsdeltageren at 

låne penge fra selskabet. For personselskaberne er der ikke krav om en adskillelse, 

medmindre virksomhedsordningen vælges. 

- Kapitalselskabet kan udbetale penge til selskabsdeltageren på flere forskellige måder: 

Selskabet har mulighed for at udbetale løn og udbytte. For personselskabet gælder det, 
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at selskabsdeltageren foretager hævninger, og der er ikke mulighed for at udbetale løn 

eller udbytte.  

- For begge selskabsformer er der mulighed for at optimere skattebetalingen – 

metoderne er dog meget forskellige. 
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8. Forudsætninger for udregningerne samt præsentation af selskab AB  

Dette kapitel indeholder en præsentation af den virksomhed, som anvendes i det fiktive 

regneeksempel, samt en gennemgang af de forudsætninger, der ligger til grund for 

beregningerne. Kapitlet vil have fokus på virksomhedens interne forhold, ejerstruktur, produkt, 

økonomi m.m. samt de eksterne forhold, herunder markeder, kunder m.m.  

 

8.1. Om stifteren og selskabets ejerstruktur 

Jens Petersen har gennem mange år arbejdet som centerleder i en større fitnesskæde. I sin 

fritid har han gennem længere tid arbejdet på at udvikle et helt nyt træningsredskab, som kan 

hjælpe folk til at opnå en bedre træning. Jens har opnået patent på produktet og påtænker at 

starte en virksomhed, som producerer og sælger det nye produkt. 

 

Jens Petersen har gennem de sidste mange år sparet en del penge sammen, og han ønsker at 

starte virksomheden alene, selvom flere andre har vist interesse for at skyde penge i 

projektet. Jens Petersen er sidst i 20’erne og har gennem de sidste fem år været gift. 

 

Jens Petersens kone har en indkomst fra sit arbejde på ca. 400.000 kr. årligt. Sammen har de 

en ejerbolig, som er værdsat til 3 mio. kr. I boligen har de optaget et prioritetslån på ca. 1,5 

mio. kr. Lånet medfører renteudgifter på ca. 75.000 kr. årligt. Jens og hans ægtefælle er ikke 

medlem af nogen a-kasse og arbejder tæt på deres hjem, hvorfor der heller ikke har nogen 

ligningsmæssige fradrag.  

 

Jens Petersen har altid ønsket at være ejer af et aktieselskab eller et anpartsselskab og ønsker 

som udgangspunkt ikke at hæfte personligt for virksomheden, da han godt ved, at projektet er 

risikofyldt. Men han er også klar over, at der kan være skattefordele ved at drive selskabet i 

personligt regi, og derfor vil han ikke udelukke et personligt ejet selskab.  

 

Det er meningen, at Jens Petersen skal fungere som direktør og stå for salget. Derudover vil 

han ansætte to personer, som skal stå for produktionen af det specielle fitnessredskab. 

Han har lavet en aftale med en ekstern bogholder, som skal holde styr på økonomien. 

Planen er, at der inden for fem år skal være 15 ansatte i produktionen og tre i 

administrationen. 

Jens Petersen regner med, at han skal være direktør og derudover stå for produktudviklingen. 
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8.2. Produktet 

Produktet er et specielt fitnessredskab, som kan forbedre styrketræningen af mavemusklerne. 

Derudover har Jens Petersen en del andre produkter på vej, som også kan forbedre 

styrketræningen af forskellige muskelgrupper. 

 

8.3. Markedet, kunderne og leverandører 

Jens Petersen har i første omgang Danmark som marked, både de store fitnesskæder og 

mindre fitnesscentre, men han tror på, at han kan udvide markedet til de andre nordiske lande 

efter et par opstartsår. Denne tro bestyrkes af, at flere af de store kæder dækker dele af eller 

hele Norden.  

 

Selskabet AB har ikke den store afhængighed af leverandører. Produktet består af noget 

plastik, jern og andre materialer, som ikke er unikke og derfor kan købes mange steder. 

 

8.4. De økonomiske og finansielle forhold 

Jens Petersen har udarbejdet et budget for de første fem år, som efter hans mening er 

realistisk. Derudover har Jens Petersen sparet 1 mio. kr. sammen, som han vil skyde ind i 

selskabet. Ud over de 1 mio. kr. vil Jens Petersen ikke kunne tabe flere penge på projektet. 

Derfor ønsker han en løsning, hvor hans private aktiver ikke kan blive inddraget i et 

konkursbo. 

 

Se budget på næste side: 
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Tabel 1 – Budget for selskab AB            

    

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Beløb i 1.000 DKK   

    

Omsætning 1.500 3.000 6.000 8.000 14.000 

Vareforbrug -300 -600 -1.200 -1.600 -2.800 

Bruttofortjenete 1.200 2.400 4.800 6.400 11.200 

    

Andre eksterne omk. -600 -450 -1.400 -2.000 -5.000 

Personale omk. -600 -900 -1.500 -2.000 -3.100 

Hævet til selskabsdeltageren -200 -300 -400 -550 -800 

Resultat for afskrivninger -200 750 1.500 1.850 2.300 

    

Afskrivninger -300 -425 -556 -820 -825 

    

Renter -10 -150 -125 -110 -90 

Årets resultat før skat   -510 175 819 920 1.385 

    

    

Anlægsaktiver 1.200 1.400 1.500 2.000 2.200 

Varelager 350 500 500 550 1050 

Tilgodehavende 150 250 300 350 550 

Likvider 1.000 0 500 849 708 1043 

Aktiver i alt 1.000 1.700 2.650 3.149 3.608 4.843 

    

Egenkapital 1.000 490 665 1.484 2.404 3.789 

Lånt kapital 946 1.585 1.165 554 354 

Kreditorer 125 200 250 350 400 

Anden gæld 125 200 250 300 300 

Passiver i alt 1.000 1.686 2.650 3.149 3.608 4.843 

 

 

Omsætningen er baseret på de erfaringer, Jens Petersen har fra sit arbejde i fitnessbranchen. 

Stykprisen er sat til 15.000 kr., og Jens Petersen vurderer, at et salg på 100 stk. det første år 

er realistisk. Salget vurderes til at være ca. 500 i 2013. Derudover regner Jens Petersen med 

at have to-tre nye produkter klar til 2012, som i 2013 vil omsætte for ca. 6 mio. kr.  

 

Vareforbruget udgør 20 % af omsætningen. Herudover er der andre eksterne omkostninger og 

personaleomkostninger, som forøges, i takt med at medarbejdsstaben stiger til 15 ansatte 

frem mod 2013.  

 

Jens Petersen har valgt at udbetale relativt lidt løn i starten, men der vil være behov for at 

udbetale noget løn til ham selv. I 2013 regner Jens med at få udbetalt ca. 800.000 kr. fra 

selskabet, da det er den indkomst, som vil passe til hans private forbrug på det tidspunkt. 
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Jens Petersen regner med, at produktionsudstyrets levetid er 4 år, og derfor afskrives 

anlægsaktiverne over denne tidsperiode. Efter de 4 år er anlægsaktivernes værdi 0 kr.  

 

Jens Petersen har sparet 1 mio. kr. sammen, som han vil skyde ind i virksomheden. Derudover 

har han været i banken og fået lovning på en bankkredit på op til 2,2 mio. kr. Han har 

samtidig lovet banken, at han fra 2011 vil begynde at nedbringe gælden til banken. Lånet skal 

hovedsageligt bruges til at indkøbe og udvikle nogle specielle produktionsmaskiner. 

 

8.5. Vurdering af risikoen  

Jens Petersen er klar over, at det er en stor satsning, og at springet fra lønmodtager til 

selvstændig erhvervsdrivende er meget stort. Han er dog overbevist om, at det produkt, han 

har udviklet, er et så godt produkt, at hans beregninger er realistiske. Derudover har han et 

gennemtænkt forretningskoncept, som hans bank tror på. 

 

Det store usikkerhedsmoment er antallet af kunder, men Jens har mange gode kontakter i 

fitnessmiljøet og har allerede fået god feedback fra de fitnesscentre, som han har lånt en 

prøvemodel til. Fitnessmarkedet består af mange kæder, og her kan det være svært at komme 

ind. For at opnå den budgetterede omsætning kræver det, at Jens kan få produktet ind hos 

mindst to kæder, og det er her, det store usikkerhedsmoment ligger. Men hvis det lykkes, er 

succesen næsten helt sikker. 
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9. De selskabsretlige aspekter for selskab AB 

Kapitlet vil analysere de selskabsretlige aspekter i forhold til de behov, interesser og 

forventninger, Jens Petersen har. Analysen vil tage udgangspunkt i den gennemgang, som er 

foretaget i kapitel 2, 3 og 4. 

 

Jens Petersen har altid ønsket sig et kapitalselskab, men han har den holdning, at hvis noget 

andet bedst kan betale sig, så vælger han det. Derfor vil gennemgangen både angå personlige 

virksomheder og kapitalselskaber. 

 

Jens Petersen ønsker ikke at have andre selskabsdeltagere med i virksomheden. Dette 

udelukker interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber. Derfor kan Jens 

Petersen vælge mellem en enkeltmandsvirksomhed, et aktieselskab og et anpartsselskab. 

 

9.1. Stiftelse, registrering og selskabskontrakt i selskab AB 

Jens Petersens har ingen særlige krav vedrørende registreringen af selskabet, men han er 

selvfølgelig interesseret i at overholde lovgivningen. 

 

Lige meget hvilken selskabsform Jens vælger, skal der foregå en form for registrering. For alle 

selskaber gælder det, at de skal registreres i det centrale virksomhedsregister (CVR). 

Derudover har selskabet ansatte og momspligtige aktiviteter, det kræver, at selskabet bliver 

tilmeldt hos SKAT, så det kan afregne moms og kildeskat. 

 

Vælger Jens at starte et kapitalselskab, kræver det ud over registreringen hos CVR en 

registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registreringen skal ske seks uger efter 

stiftelsen for anpartsselskaber; for aktieselskaber er fristen seks måneder efter stiftelsen. 

 

Kravene til registrering har ingen betydelig indflydelse på, hvilken selskabsform Jens skal 

vælge. Dog kræver det ikke registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis han starter 

en enkeltmandsvirksomhed. 

 

Jens ønsker at komme i gang med driften af virksomheden. Derfor skal stiftelsen ske uden de 

store omkostninger, men samtidig er det vigtigt for Jens, at alle formalia overholdes. 

Jens ønsker at have så stor frihed som muligt, da han ikke er til regulering. Han ønsker selv at 

kunne bestemme så meget som overhovedet muligt, da det er hans investering. Dette peger 

på, at han skal vælge enkeltmandsvirksomheden, som er klart mindre reguleret end 

kapitalselskaberne. 
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Stiftelsen af selskabet kan ske forholdsvist simpelt, idet selskabet er stiftet, når Jens begynder 

den erhvervsmæssige drift. Dog ønsker Jens også, at der skal være styr på formalia, og derfor 

bør han tage kontakt til en rådgiver, som kan hjælpe ham med det formelle, herunder 

kontakten til myndighederne. 

 

Vælger Jens at starte i et kapitalselskab, hvor der er lovgivningen, som i høj grad regulerer, vil 

han opleve, at der er en del mere formalia, end hvis han vælger enkeltmandsvirksomheden. 

Hvis han følger anvisningerne i aktie- og anpartsselskabsloven samt fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, så vil alle formalia og regler været overholdt.  

 

9.2. Ledelse og beslutningskompetencer i selskab AB  

Jens Petersen ønsker at stå for ledelsen af selskabet, og han ønsker ikke at inddrage eksterne 

parter til det. Herudover er Jens opmærksom på, at hans virksomhed vil opleve en stor vækst 

gennem de først fem år, og derfor ønsker han en fleksibel løsning, som ikke kræver megen 

administration. 

 

Jens Petersen opnår mindst mulig administration og stor fleksibilitet, hvis han vælger 

enkeltmandsvirksomheden. Herudover kan han selv stå for ledelsen af selskabet, uden at 

andre skal inddrages. Ved at vælge et anpartsselskab skal der afholdes en årlig 

generalforsamling, men der er dog ikke krav om en bestyrelse og dermed kan han alene stå 

for ledelsen af selskabet. For aktieselskaber gælder det, at der både skal afholdes en årlig 

generalforsamling, og at der skal vælges en bestyrelse. Dette betyder, at Jens Petersen skal 

inddrage andre i ledelsen af selskabet, og det ønsker Jens Petersen ikke. 

 

Både enkeltmandsvirksomheden og anpartsselskabsformen kan opfylde de krav, som Jens 

Petersen har til selskabsformen. Den størst mulige fleksibilitet opnås dog ved valget af 

enkeltmandsvirksomheden, da den selskabsform ikke er underlagt samme lovmæssige 

regulering som aktie- og anpartsselskaberne. 

 

9.3. Økonomiske overvejelser og kapitalkrav i selskab AB 

For Jens Petersen er det vigtigt selv at have de økonomiske beføjelser over selskabet. Derfor 

vil han heller ikke have nogen medejere eller investorer. 

 

Både for personligt drevne virksomheder og kapitalselskaber er det muligt at eje virksomheden 

alene. Der er dog nogle administrative krav, som skal overholdes, hvis Jens vælger at drive 

virksomheden som et kapitalselskab. 
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Alle aftaler, som Jens Petersen indgår med selskabet, skal være skriftlige. Det gælder fx 

ansættelseskontrakter. Det giver selvfølgelig noget mere administration for Jens, men på den 

anden side kan det være en fordel at have aftalerne på skrift, da de er med til at give et bedre 

overblik for Jens selv. Det er jo vigtigt for ham, at der er styr på de økonomiske ting, så han 

kan koncentrere sig om at lede virksomheden og stå for produktudviklingen. 

 

Jens har valgt at skyde 1 mio. kr. ind i virksomheden. Derfor har han ikke noget problem med 

kapitalkravene for aktie- eller anpartsselskaber. Jens anser det som en fordel, hvis han 

løbende kan indbetale pengene i virksomheden, når behovet opstår. 

 

For kapitalselskaberne gælder det, at der ved starttidspunktet skal indbetales en 

minimumskapital. Derudover er der en række formelle krav, der skal overholdes, hvis Jens 

senere ønsker at forhøje kapitalen i selskabet. 

 

Vælger Jens at starte virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, er der ikke krav om en 

startkapital. Her kan han skyde penge ind i virksomheden, i takt med at der er behov for det. 

Dette medfører en stor fleksibilitet, og samtidig er de administrative krav meget begrænsede, 

hvorfor enkeltmandsvirksomheden vil passe bedst til Jens på dette punkt. 

 

Jens skal ud over overvejelserne om indskud af minimumskapital også inddrage overvejelse 

om reetablering af selskabskapitalen. For kapitalselskaber gælder det, at der er krav om 

reetablering eller en plan for reetablering af selskabskapitalen, hvis mere end halvdelen af den 

er gået tabt. Dette krav findes ikke for selskaber drevet i personligt regi. 

 

Af det budget, som Jens har udarbejdet for selskab AB, fremgår det, at halvdelen af 

aktiekapitalen er tabt allerede i 2009. Men fra 2010 forventes det, at egenkapitalen forbedres, 

og i 2011 vil denne være fuldt genetableret.  

Udviklingen i budgettet gør, at ledelsen i selskabet skal følge op på budgetterne, og hvis de 

afviger i negativ retning, skal Jens være klar til at skyde mere kapital ind i virksomheden eller 

opløse selskabet. Misligholdes denne opfølgning, kan ledelsen ifalde ansvar og blive 

erstatningspligtige. 

 

9.4. Udarbejdelse af regnskab og anden administration 

Jens’ interesse for den administrative del af at drive en virksomhed er meget begrænset. Det 

gælder især bogføring, løn m.m. Han ved dog, hvor vigtigt det er at have styr på dette, og 
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derfor har han valgt et eksternt firma, som skal hjælpe ham med dette i starten. Dog har han 

planer om, at virksomheden selv skal overtage dette med tiden. 

 

Jens har som tidligere nævnt ingen planer om at få eksterne investorer ind i projektet. Det 

betyder, at de væsentligste eksterne interessenter er hans bankforbindelse, virksomhedens 

kreditorer og SKAT. 

 

Jens ønsker af konkurrencemæssige grunde at offentliggøre mindst muligt af selskabets 

regnskab. 

 

For kapitalselskaberne gælder det, at der er regnskabspligt, og at det reviderede regnskab skal 

indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Derfor passer denne selskabsform ikke til de 

krav, som Jens har. Derudover vil der være omkostninger til en revisor, som skal revidere 

regnskabet. 

 

For enkeltmandsvirksomheder er der ingen krav om udarbejdelse og offentliggørelse af 

regnskab. Derfor vil denne selskabsform som udgangspunkt passe bedst til Jens. Han må dog 

forvente, at hans bankforbindelser vil kræve et revideret regnskab. For skattevæsenet er et 

skatteregnskab tilstrækkeligt, men her lægger man også vægt på, at skatteregnskabet er 

udarbejdet med hjælp fra revisor. 

 

Vælger Jens at benytte virksomhedsordningen, er der krav om udarbejdelse af et regnskab for 

virksomheden. Praksis er dog noget lempeligere, og adskillelsen mellem selskabsdeltageren og 

virksomhedens økonomier kan foretages skønsmæssigt. 

 

Jens’ behov bliver bedst opfyldt, hvis han vælger enkeltmandsvirksomheden, da kravene her 

klart er de mest lempelige. Fordelene må dog betragtes som begrænsede, da hans 

interessenter formentlig vil kræve et regnskab, som er revideret af en tredjepart. Samtidig vil 

revisoren være en sparringspartner, som vil være med til at udvikle virksomheden. 

 

9.5 Hæftelse 

Jens er som udgangspunkt interesseret i ikke at hæfte personligt for virksomhedens gæld og 

forpligtelser. Hvis det kan gavne hans personlige økonomi og selskabet, er han dog villig til at 

hæfte personligt. 

 

Jens opnår begrænset hæftelse, hvis han vælger at starte virksomheden som et 

kapitalselskab. For aktieselskaber gælder det, at aktiekapitalen mindst skal udgøre 500.000 
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kr., og for anpartsselskaber gælder det, at minimumskapitalkravet er 125.000 kr. Derfor vil 

Jens’ mindst opnåeligt hæftelse være 125.000 kr., hvis han vælger et anpartsselskab.  

Det vil være svært for Jens at rejse den resterende kapital, som behøves for at drive 

virksomheden og dens vækst, hos bankerne, medmindre han vil hæfte personligt for de lån, 

virksomheden optager. Derfor vil han i realiteten komme til at hæfte for mere end de 125.000 

kr. Langt de fleste banker kræver en form for personlig hæftelse, hvis et mindre eller 

nyopstartet anpartsselskab ønsker at optage større lån. 

 

Vælger Jens at starte virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, hæfter han personligt og 

ubegrænset for virksomhedens gæld og andre forpligtelser. Derfor vil 

enkeltmandsvirksomheden ikke være hensigtsmæssig for Jens. Han er dog opmærksom på, at 

der kan være andre fordele ved denne virksomhedsform. 

 

Jens er villig til at indskyde 1 mio. kr. i virksomheden. Derfor er det muligt for ham at vælge 

frit mellem de to former for kapitalselskaber og enkeltmandsvirksomheden.  

 

9.6. Delkonklusion på de selskabsmæssige forhold for selskab AB 

De forskellige selskabsformer har hver især deres fordele og ulemper. Derfor skal 

selskabsdeltageren prioritere, hvilke behov og interesser som er de vigtigste for at opnå den 

mest optimale selskabsform. 

 

Der er både forhold, som taler for, at Jens Petersen skal vælge et kapitalselskab, og forhold, 

som taler for, at han skal vælge en enkeltmandsvirksomhed. Men ud fra de behov, han har, 

virker en enkeltmandsvirksomhed som det mest oplagte valg. Dette skyldes flere forskellige 

forhold. Jens ønsker en fleksibel selskabsform, som kræver et minimum af administration. Det 

opfylder enkeltmandsvirksomheden til fulde, da der i forhold til stiftelse og drift er meget få 

administrative krav, regler og formalia, som skal opfyldes.  

 

Jens ønsker at skyde op mod en 1 mio. kr. i virksomheden. Han vil helst skyde pengene ind 

løbende, når der er behov for kapitalen, hvilket alle selskabsformer giver mulighed for. Men 

vælger han at starte et kapitalselskab, er der meget mere administration forbundet med at 

skyde penge ind i selskabet løbende. 

 

Den store ulempe ved enkeltmandsvirksomheden er hæftelsen. Vælger Jens 

enkeltmandsvirksomheden, kommer han til at hæfte personligt og ubegrænset for selskabets 

gæld og andre forpligtelser. Som udgangspunkt ønsker Jens ikke at skyde mere end 1 mio. kr. 

ind i selskabet, og han vil helst undgå at hæfte for selskabet, men han er dog villig til at hæfte 
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for selskabet, hvis det giver andre fordele. Hvis kravet om minimal hæftelse er ultimativt, står 

valget mellem et aktieselskab og et anpartsselskab. I den forbindelse skal det dog nævnes, at 

Jens’ bankforbindelse sikkert vil kræve, at han hæfter personligt for de lån, han optager i 

virksomheden, især i opstartsfasen. 

 

Vælger Jens anpartsselskabet, opfyldes hans krav om minimal hæftelse. Valget vil dog 

medføre flere administrative krav. Det bliver sværere at indskyde kapital i virksomheden 

løbende, der er krav om skriftlige aftaler mellem Jens og selskabet, og der kræves mere 

registrering m.m.  

Anpartsselskabet skal dog seriøst overvejes af Jens, og han må prioritere sine behov. 

 

Aktieselskabet bør Jens fravælge. Dette skyldes især de mange administrative krav til 

selskabsformen samt krav om en todelt ledelse. Jens ønsker ikke at inddrage andre i ledelsen 

af virksomheden, Dette gør blandt andet, at anpartsselskabet ville være et bedre valg end 

aktieselskabet. 

 

Endvidere gælder det for anparts- og aktieselskaber, at egenkapitalen skal genetableres, hvis 

selskabet taber over halvdelen af sin kapital. Alternativt skal der udarbejdes en plan for, 

hvordan selskabet vil genetablere selskabskapitalen. 

 

Jens’ valg står mellem enkeltmandsvirksomheden og anpartsselskabet. Begge selskabsformer 

opfylder nogle af de behov og præferencer, Jens har. Der er dog ingen af dem, som opfylder 

hans krav fuldt ud, og derfor må Jens vægte sine krav og derigennem finde den selskabsform, 

som passer bedst til hans situation. Enkeltmandsvirksomheden virker dog som det mest 

oplagte valg i Jens’ situation. Jens kan, hvis hans præferencer ændrer sig, altid ændre 

selskabsform. Valget er altså ikke endeligt. 
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10. De skatteretlige aspekter for deltagerne i selskab AB 

Dette kapitel gennemgår de skattemæssige aspekter for Jens Petersen, ud fra Jens’ og hans 

ægtefælles personlige økonomi og de forventninger, som han har til selskabets 

vækstpotentiale. Beregningerne vil tage udgangspunkt i det budget, som Jens Petersen har 

lagt for selskabet, og de behov, han har for at få udbetalt penge fra selskabet. 

 

Analysen af de selskabsmæssige forhold viste, at de selskabsformer, som er mest interessante 

for Jens, er en enkeltmandsvirksomhed og et anpartsselskab. Derfor vil der blive taget 

udgangspunkt i disse to selskabsformer i gennemgangen af de skattemæssige forhold for Jens 

Petersen og hans familie. 

 

10.1. Skatteberegningen for Jens Petersen 

Skatteberegningerne tager udgangspunkt i beskatning i virksomhedsordningen for 

enkeltmandsvirksomhed og beskatningen, hvis Jens vælger at starte virksomheden som 

anpartsselskab. 

 

Beregningerne tager udgangspunkt i de forudsætninger, som Jens Petersen har for at hæve 

penge ud af selskabet. Der er foretaget korrektioner af årets resultat, da udgiften til løn indgår 

som en driftsomkostning i kapitalselskabet, hvorimod omkostningen er en hævning, som ikke 

har resultatpåvirkning i enkeltmandsvirksomheden. 

 

I forbindelse med skatteberegningerne er der foretaget skatteoptimering i form af fordelingen 

mellem udbytte og løn i anpartsselskabet og regulering af hævninger i 

enkeltmandsvirksomheden. 

 

Det er en forudsætning for beregningerne, at de regnskabsmæssige og skattemæssige 

afskrivninger er ens. Denne forudsætning medfører, at beregningerne bliver enklere, uden at 

det går ud over konklusionen på afhandlingen. Boligbeskatningen af Jens og ægtefællens 

fælles bolig er undladt i beregningerne, da dette vil komplicere udregningerne, og de har ingen 

betydning for resultatet. 

 

Derudover er der taget udgangspunkt i de forudsætninger og den beskrivelse af virksomheden, 

som findes i kapitel 8. 
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Virksomheden udvikler sig hurtigt, og derfor kan der opstå en situation, hvor en indtræden i 

kapitalafkastordningen vil være tilrådelig, men den situation vil ikke blive gennemgået, da 

afhandlingen er afgrænset fra dette.  

 

Tabellen viser den samlede skattebetaling, hvis Jens Petersen henholdsvis vælger 

anpartsselskab eller enkeltmandsvirksomhed. 

  

Analysen viser, at det ud fra et skattemæssigt udgangspunkt bedst kan betale sig at vælge 

enkeltmandsvirksomheden. Den samlede skattebetaling er 243 TDKK lavere, hvis 

enkeltmandsvirksomheden vælges. Den største forskel ses i opstartsfasen, hvilket skyldes, at 

hævningerne er begrænsede, og at Jens Petersen har mulighed for at overføre det 

skattemæssige underskud i virksomheden til modregning i hans ægtefælles skat. 

 

Det skattemæssige underskud kan, hvis Jens vælger anpartsselskabet, først anvendes, hvis 

selskabet opnår en positiv skattepligtig indkomst, hvilket først sker i det andet år. Derfor kan 

Jens og ægtefællen udnytte underskuddet tidligere, hvis de vælger enkeltmandsvirksomheden, 

og derved opnår de en likviditetsfordel.  

 

Tabel 2 – Opgørelse over skattebetalingen i henholdsvis virksomhedsordningen og et 
anpartsselskab 

 

        

Beløb i 1.000 kr.        

Virksomhedsordningen  2009 2010 2011 2012 2013 Total 

AM-bidrag, Jens  - 29 29 29 29  

Personlig skat, Jens  - 101 113 127 161  

AM-bidrag, ægtefælle  32 32 32 32 32  

Personlig skat, ægtefælle  - 121 121 121 121  

Virksomhedsskat  - 21 205 258 425  

Skattebetaling  32 304 500 567 768 2.171 

        

        

Anpartsselskab  2009 2010 2011 2012 2013 Total 

AM-bidrag, Jens  16 24 25 29 29  

Personlig skat, Jens  40 74 76 100 100  

Aktiebeskatning  -  26 66 178  

AM-bidrag, ægtefælle  32 32 32 32 32  

Personlig skat, ægtefælle  114 121 121 121 121  

Virksomhedsskat  - - 144 276 455  

Skattebetaling  201 251 424 624 915 2.414 

        

Kilde: bilag 3 og 4        
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For enkeltmandsvirksomheden gælder det, at der fra det andet år er positivt 

kapitalafkastgrundlag. Det medfører, at der bliver beregnet et kapitalafkast, som modregnes i 

Jens’ personlige renteudgifter. Fra det tredje år (2011) er kapitalafkastet så stort, at Jens’ 

kapitalindkomst bliver positiv, og i det femte år (2013) gør det, at den positive kapitalindkomst 

udgør 83 TDKK. Derfor kunne Jens overveje at benytte kapitalafkastningsordningen i stedet for 

virksomhedsordningen. 

 

Allerede i det andet år opnår virksomheden et overskud, hvilket betyder, at anpartsselskabet 

kan begynde at benytte det skattemæssige underskud fra året før. Det betyder, at selvom 

Jens i enkeltmandsvirksomheden kan benytte det resterende underskud fra året før, er 

skattebetalingen i anpartsselskabet mindre. Det samme gælder for det tredje år, hvor det 

skattemæssige underskud i enkeltmandsvirksomheden er opbrugt, hvorimod der stadig er et 

resterende underskud fra første år til modregning i anpartsselskabet og derfor den mindre 

skattebetaling.  

 

Egenkapitalen bliver først fuldt reetableret i det tredje år. Det betyder, at det først fra det 

tredje år er muligt at optimere skatteudbetalingen i anpartsselskabet. Optimeringen sker ved 

at fordele udbetalingen mellem udbytte og løn, hvorimod optimeringen i 

virksomhedsordningen sker fra det andet år, hvor opsparingen i virksomhedsordningen 

påbegyndes. 

 

Skattebetalingen i anpartsselskabet for 2011 er også mindre end for 

enkeltmandsvirksomheden. Dette skyldes, at der stadig er et fremført skattemæssigt 

underskud, som anpartsselskabet kan benytte. Derudover har Jens mulighed for at udbetale 

udbytte, da egenkapitalen er genetableret. Det betyder, at han kan udbetale 94 TDKK til sig 

selv til en beskatning på 28 %. Det gælder dog for denne udbetaling, at der ikke er fradrag i 

virksomheden for beløbet, og der derfor sker en dobbeltbeskatning, men udbetalingen kan 

stadig betale sig, da beskatningen er så lav. I det femte år (2013) udgør udbyttet 435 TDKK. 

Det store udbytte udbetales for at undgå topskatten. 

 

I det fjerde år (2012) er skattebetalingen igen mindst ved valg af enkeltmandsvirksomheden. 

Hovedgrunden til dette er, at der ikke længere er noget underskud til fremførsel i 

anpartsselskabet. Derudover hæver Jens Petersen ikke hele overskuddet i 

enkeltmandsvirksomheden, hvilket betyder, at den personlige indkomst bliver reduceret. Det 

udlignes dog til dels af, at der i anpartsselskabet foretages skatteoptimering, ved at noget af 

lønnen udbetales som udbytte, men det er ikke tilstrækkeligt til at udligne effekten fra 

opsparingen af underskuddet.  
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Ud fra de skatteberegninger, der er foretaget for de to selskabsformer med baggrund i de 

forudsætninger og økonomiske forventninger, som er opstillet, kan det konstateres, at 

skattebetalingen er 243 TDKK mindre, hvis Jens vælger enkeltmandsvirksomheden. Det svarer 

til 10 % højere skattebetaling, over den femårige periode, hvis anpartsselskabet vælges. 

Dertil kommer likviditetsfordelen ved at vælge enkeltmandsvirksomheden frem for 

anpartsselskabet, idet det skattemæssige underskud kan anvendes tidligere.  
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10.2. Følsomhedsanalyse 

Jens har udarbejdet et budget, men der er selvfølgelig noget usikkerhed om budgettet. Derfor 

udarbejdes en analyse af, hvordan situationen vil være, hvis de økonomiske forventninger ikke 

holder. Analysen tager udgangspunkt i en ændring af resultatet på henholdsvis en forbedring 

og forværring på 25 %. Alle andre forudsætninger for analysen forbliver uændrede. 

 

 

 

Analysen viser den samme tendens som den forrige analyse – dog er forskellen mellem de to 

selskabsformer mindsket til 226 TDKK. Den mindre forskel kan henføres til muligheden for at 

opspare i virksomhedsordningen, dog er ændringen minimal og stort set ubetydelig. Den 

overordnede konklusion er den samme, at enkeltmandsvirksomheden bedst kan betale sig.  

 

Likviditetsfordelen ved at vælge enkeltmandsvirksomheden er stadig eksisterende, da der 

endnu, men dog i mindre grad, er mulighed for at modregne i ægtefællens indkomst allerede i 

det første år. Fra det andet år genererer virksomheden overskud, hvorfor det bliver muligt at 

modregne i anpartsselskabet, og dette betyder, at skattebetalingen ved denne selskabsform er 

mindre i det andet og det tredje år. Herefter kan enkeltmandsvirksomheden igen bedst betale 

sig.  

Tabel 3 – Opgørelse over skattebetalingen i henholdsvis virksomhedsordningen og et 
anpartsselskab, hvis resultatet bliver 25 % bedre end forventet. 

        

Beløb i 1.000 kr.        

Virksomhedsordningen  2009 2010 2011 2012 2013 Total 

AM-bidrag, Jens  - 29 29 29 29  

Personlig skat, Jens  - 111 111 148 187  

AM-bidrag, ægtefælle  32 32 32 32 32  

Personlig skat, ægtefælle  - 121 121 121 121  

Virksomhedsskat  - 50 279 343 551  

Skattebetaling  32 343 572 674 919 2.541 

        

        

Anpartsselskab  2009 2010 2011 2012 2013 Total 

AM-bidrag, Jens  16 24 24 29 29  

Personlig skat, Jens  40 74 76 100 100  

Aktiebeskatning  - - 26 66 178  

AM-bidrag, ægtefælle  32 32 32 32 32  

Personlig skat, ægtefælle  114 121 121 121 121  

Virksomhedsskat  - - 270 368 592  

Skattebetaling  201 251 548 716 1.051 2.767 

        

Kilde: bilag 5 og 6        
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Overordnet er forløbet stort set det samme, selvom resultatet bliver bedre end forventet. 

Skattebetalingen er i dette tilfælde ca. 8 % højere over den femårige periode, hvis Jens vælger 

anpartsselskabet i stedet for enkeltmandsvirksomheden. Ud fra et skattemæssigt perspektiv vil 

det være mest fordelagtigt at vælge enkeltmandsvirksomheden, selvom forskellen mellem de 

selskabsformer er reduceret. 

 

 

 

Overordnet set viser analysen af skattebetalingen ved et resultat, der er 25 % dårligere end 

det forventede, det samme som ved de andre analyser. Nemlig at det er 

enkeltmandsvirksomheden, som er den mest fordelagtige i forhold til skat. Hvis Jens vælger 

anpartsselskabet, skal han betale 267 TDKK mere i skat over de fem år.  

 

Til forskel fra de to andre analyser er det først i det tredje år, at skattebetalingen i 

anpartsselskabet bliver mindre. Det skyldes, at årsresultatet bliver dårligere, og derfor opnår 

virksomheden først den fulde udnyttelse af det fremførte skatteunderskud i år 3. 

 

Tabel 4 – Opgørelse over skattebetalingen i henholdsvis virksomhedsordningen og et 
anpartsselskab, hvis resultatet bliver 25 % dårligere end forventet. 

        

Beløb i 1.000 kr.        

Virksomhedsordningen  2009 2010 2011 2012 2013 Total 

AM-bidrag, Jens  - 27 29 29 35  

Personlig skat, Jens  - 53 110 118 171  

AM-bidrag, ægtefælle  32 32 32 32 32  

Personlig skat, ægtefælle  - 116 121 121 121  

Virksomhedsskat  - - 131 172 280  

Skattebetaling  32 228 423 473 639 1.795 

        

        

Anpartsselskab  2009 2010 2011 2012 2013 Total 

AM-bidrag, Jens  16 24 29 29 29  

Personlig skat, Jens  40 74 119 100 100  

Aktiebeskatning  - - - 66 178  

AM-bidrag, ægtefælle  32 32 32 32 32  

Personlig skat, ægtefælle  114 121 121 121 121  

Virksomhedsskat  - - - 180 319  

Skattebetaling  201 251 304 528 778 2.062 

        

Kilde: bilag 7 og 8        
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Likviditetsfordelen er særlig stor, hvis resultatet bliver 25 % mindre end budgetteret, da det 

først er i det tredje år, at skattebetalingen bliver mindre for anpartsselskabet. 

Skattebetalingen er over den femårige periode 13 % højere, hvis Jens vælger anpartsselskabet 

frem for enkeltmandsvirksomheden. Samlet set kan Jens spare 267 TDKK i skat, hvis han 

vælger enkeltmandsvirksomheden. Bliver resultatet 25 % mindre end det, som Jens har 

budgetteret med, kan enkeltmandsvirksomheden klart bedst betale sig rent skattemæssigt.  

  

Ud fra analysen kan man udlede, at jo bedre et resultat der opnås i virksomheden, desto 

mindre er fordelen ved at vælge enkeltmandsvirksomheden. Det skyldes, at resultatet det 

første år bliver reduceret, og derved reduceres modregningen i ægtefællens indkomst. 

  

10.3. Delkonklusion på de skattemæssige forhold for selskab AB 

Analysen af de skattemæssige forhold for Jens Petersen og hans ægtefælle viser ud fra de 

opstillede forudsætninger, at han bør vælge at opstarte virksomheden som en 

enkeltmandsvirksomhed. Valget medfører den mindste samlede skattebetaling og er samtidig 

den bedste løsning likviditetsmæssigt, hvor det skattemæssige underskud, som opstår i 

virksomhedens første leveår, bliver udnyttet hurtigst. 

 

De faktorer, som har betydning for, at enkeltmandsvirksomheden er den bedste løsning, er 

som nævnt ovenfor, at den giver mulighed for at modregne virksomhedens skattemæssige 

underskud i ægtefællens og Jens’ indkomst allerede det første år. Hertil kommer, at 

skatteværdien af underskuddet er større, hvis enkeltmandsvirksomheden vælges, fordi det 

modregnes i deltagerens eller ægtefællens indkomst, hvorimod den ved selskabsbeskatning 

modregnes i et senere overskud. 

 

Likviditetsfordelen er en anden fordel ved enkeltmandsvirksomheden. Alle regneeksemplerne 

viser, at skattebetalingen vil være klart mindst det første år, hvis enkeltmandsvirksomheden 

vælges. Dette skyldes, at der er mulighed for modregning i ægtefællens skat. 

 

Oplever Jens, at resultatet bliver 25 % bedre, end han har budgetteret, er konklusionen den 

samme: Enkeltmandsvirksomheden kan bedst betale sig skattemæssigt. Forskellen mellem 

skattebetalingerne er større, på 226 TDKK over den femårige periode.  

 

Bliver resultatet 25 % dårligere end forventet, bliver den samlede skattebetaling 267 TDKK 

højere, hvis anpartsselskabet vælges. Det er 13 % mere end enkeltmandsvirksomheden.  
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Alle regneeksemplerne viser, at det ud fra et skattemæssigt synspunkt vil være fordelagtigt at 

vælge enkeltmandsvirksomheden.  

 

Ud fra de opstillede forudsætninger vil det ud fra en skattemæssig synsvinkel være en fordel 

at vælge enkeltmandsvirksomheden. Dette skyldes til dels, at der kan opspares overskud, 

hvorved den personlige indkomst bliver mindre, end hvis de samme hævninger foretages i et 

anpartsselskab.  
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11. Forslag til valg af virksomhedsform 

Dette kapitel vil ud fra analyserne af de selskabsretlige og skatteretlige forhold for Jens og 

selskabet AB komme med et forslag til, hvilken virksomhedsform Jens skal vælge til sin 

virksomhed. 

 

Analysen af de selskabsretlige aspekter viste, at der ikke var nogen virksomhedsform, som 

passede perfekt til de ønsker og præferencer, som Jens har. De virksomhedsformer, som 

passede bedst til Jens’ behov, var enten et anpartsselskab eller en enkeltmandsvirksomhed. 

Vælger han anpartsselskabet, opnår han begrænset hæftelse, lille indskudskapital samt 

fleksibilitet, og han kan selv bevare kontrollen med selskabet og behøver ikke at inddrage 

andre i ledelsen. 

Vælger Jens enkeltmandsvirksomheden, opnår han en større grad af fleksibilitet, muligheden 

for let at kunne skyde ekstra penge ind i virksomheden og kontrol med virksomheden. 

 

De skattemæssige forhold for selskabet viste klart, at enkeltmandsvirksomheden vil være det 

mest oplagte valg. Det kræver, at Jens vælger at blive beskattet efter virksomhedsordningen.  

Beskatningen af en enkeltmandsvirksomhed sker hos selskabsdeltageren. Det betyder, at der 

er mulighed for at modregne det budgetterede underskud i opstartsfasen i ægtefællens 

indkomst. Dét sammen med de forventede hævninger gør, at der vil være en akkumuleret 

skattebesparelse 243 TDDK over den femårige periode.  

Følsomhedsanalyserne viser det samme billede: Selv når resultatet ændres med +/- 25 %, 

bliver den samlede skattebetaling stadig højere, hvis anpartsselskabet vælges. 

 

Valget står efter en selskabsmæssig analyse mellem enkeltmandsvirksomheden og 

anpartsselskabet. Den skattemæssige analyse viste, at enkeltmandsvirksomheden er den mest 

fordelagtige, hvorfor enkeltmandsvirksomheden virker som den mest oplagte selskabsform. 

 

Jens foretrækker en selskabsform med begrænset hæftelse, og det får han ikke, hvis han 

vælger enkeltmandsvirksomheden. Derfor må han gøre op med sig selv, om han kan leve med 

den hæftelse og dermed opnå en skattefordel på 243 TDKK. 

Det kan diskuteres, hvor stor en fordel det vil være for Jens at have begrænset hæftelse – som 

nyopstartet virksomhed vil banken højst sandsynligt kræve, at han hæfter personligt for 

banklånet alligevel. Derfor vil det kun være over for kreditorerne, at der er begrænset 

hæftelse. Disse udgør 1782 TDKK, når de er størst i år 5.  
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Vælger Jens at prioritere den begrænsede hæftelse højest, bør han vælge anpartsselskabet. 

Prioriterer han skattebesparelsen, den store fleksibilitet og den mindre administration højest, 

skal han vælge enkeltmandsvirksomheden. 

 

Valget af selskabsform er ikke endeligt. Derfor bør Jens overveje sin og selskabets situation 

inden for en rimelig fremtid, da der kan være opstået forhold, som gør, at en anden 

selskabsform er bedre for ham og selskabet. Det er muligt at ændre selskabsformen rimelig 

nemt, og derudover kan det være, at den begrænsede hæftelse på et senere tidspunkt vil 

vægte højere, især hvis virksomheden vokser. 
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12. Retningslinjer for valg af virksomhedsform 

Dette kapitel vil ud fra gennemgangen af de selskabsretlige og skatteretlige beskrivelser og 

analyser forsøge at opstille nogle retningslinjer for valg af virksomhedsform ved opstart af ny 

virksomhed. 

 

Gennemgangen har vist, at valget af virksomhedsform kommer an på de personlige ønsker og 

forhold, som selskabsdeltageren har. Der kan som udgangspunkt ikke opstilles generelle 

retningslinjer for valget af virksomhedsform, da de personlige forhold har stor indflydelse på 

valget. 

 

I det nedenstående forsøges det at opstille nogle vejledende sætninger, som kan benyttes til 

inspiration før en dybdeborende analyse af de personlige forhold: 

 

- Ønsker man begrænset hæftelse, er et kapitalselskab den eneste mulighed. Dog kræver 

de fleste kreditorer en personlig kaution for deres tilgodehavende, især for 

nyopstartede kapitalselskaber.  

- Et kapitalselskab kræver mere administration pga. de lovgivningsmæssige krav. Derfor 

skal man som selskabsdeltager være klar til at investere noget tid i stiftelse, 

administration m.m., hvis man vælger et kapitalselskab. Personselskaberne kræver 

som udgangspunkt mindre administration. 

- Er der høj usikkerhed om, om virksomheden vil give overskud, er det personlige 

selskab at foretrække, da et eventuelt underskud kan modregnes i anden indkomst hos 

selskabsdeltageren eller hos dennes ægtefælle. 

- Ønsker man at holde sine regnskaber hemmelige for konkurrenter m.m., så skal man 

vælge et personselskab, da der så ikke er pligt til at offentliggøre et regnskab. 

 

Ovenstående sætninger er kun vejledende, og det kræver en større analyse af 

selskabsdeltagernes personlige forhold og præferencer for at kunne finde den helt rigtige 

selskabsform i det enkelte tilfælde. 

 

Der kan altså ikke laves generelle retningslinjer, og et valg afhænger af de personlige forhold.  



Kapitel 13. Virkningerne af den nye selskabslov 

74 

 

13. Virkningerne af den nye selskabslov 

Mens arbejdet med afhandlingen har stået på, er der blevet vedtaget en modernisering af 

aktie- og anpartsselskabsloven. Moderniseringen, samt hvilken indflydelse ændringerne vil 

have for regneeksemplet, vil kort blive gennemgået i dette kapitel. 

 

Målet med moderniseringen er at gøre det enklere at drive virksomhed i selskabsform i 

Danmark. Dette forsøger man at opnå ved at reducere de administrative byrder gennem mere 

selvbestemmelse. Moderniseringen vil især have betydning for de mindre virksomheder, som 

vil opleve mindre administration. 

 

Den store udfordring i forbindelse med moderniseringen er den øgede risiko, som vil opstå, når 

de administrative byrder reduceres, og revisor eller rådgiver i mindre grad inddrages i kontrol 

og rådgivning af selskabet. 

 

De væsentligste ændringer er: 

- Stiftelsesprocessen forenkles ved, at kravet om en konstituerende generalforsamling og 

udarbejdelse af tegningslister i aktieselskaber ophæves. Herudover fjernes kravet om 

vurderingsberetning i visse tilfælde. 

- Kapitalkravene lempes, hvilket medfører, at et anpartsselskab kan stiftes med en 

anpartskapital på 80.000 DKK. For aktieselskaber fastholdes kapitalkravet på 500.000 

DKK. Selskaber kan nøjes med at indbetale 25 % af aktiekapitalen, dog altid mindst 

80.000 DKK. Eventuelle apportindskud eller overkurs skal altid indbetales fuldt ud.  

Kravet om afholdelse af en generalforsamling mindst 6 måneder efter, at det er 

konstateret, at halvdelen af selskabskapitalen er tabt, opretholdes. Kravet gælder også, 

hvis egenkapitalen udgør mindre end 62.500 DKK. 

- Mulighed for at organisere ledelsen på en ny måde. Der er mulighed for at have et 

tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. Tilsynsrådets opgave er at føre tilsyn med ledelsen, 

og det har således ikke bestyrelsens overordnede ledelsesopgaver. 

- Forbedrede muligheder for, at selskabet kan erhverve egne kapitalandele. Dette 

medfører, at anpartsselskaber bliver sidestillet med aktieselskaber og kan eje op til 

10 % af egne kapitalandele. 

- Mulighed for selvfinansiering. Selskabet vil fremover have mulighed for at stille 

sikkerhed i forbindelse med, at en selskabsdeltager køber yderligere kapitalandele i 

selskabet.  

- Kravene til dokumentation i forbindelse med fusioner og spaltninger lempes. 

- Der etableres et offentligt tilgængeligt ejerregister. 
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- Mindre administration i forbindelse med generationsskifte og overførsler af kapital 

mellem selskabet og selskabsdeltageren. 

- Engelsk som koncernsprog bliver tilladt.99 

 

Moderniseringen af aktie- og anpartsselskabsloven påfører bestyrelsen og kreditorerne større 

risiko, og de må derfor gå i dialog med selskabets ledelse omkring de nye regler og om, 

hvorvidt de vil acceptere den øgede risiko. 

 

Moderniseringen af loven medfører mindre administration for de små og mellemstore 

kapitalselskaber, og derfor har den også en vis betydning for Jens Petersens virksomhed og 

for, hvilken virksomhedsform han skal vælge. 

 

De mere fleksible krav til stiftelse, de lempede kapitalkrav samt de øgede muligheder for at 

overføre kapital mellem selskabet og selskabsdeltageren medfører, at Jens Petersen seriøst 

kan overveje, om anpartsselskabet er den mest fordelagtige løsning for ham. Ved at vælge 

anpartsselskabsformen kan han få den begrænsede hæftelse samt den høje grad af 

fleksibilitet, han ønsker. 

 

Ændringerne i forhold til ny organisering af ledelsen, erhvervelse af egne kapitalandele, 

mulighed for selvfinansiering, dokumentation i forbindelse med fusioner og spaltninger og 

muligheden for engelsk som koncernsprog har i første omgang ikke den store betydning for 

den virksomhed, Jens Petersen ønsker at starte, men der kan selvfølgelig komme et tidspunkt, 

hvor ændringerne kan medføre mindre administration. 

 

Efter ændringerne vil anpartsselskabsformen være den mest fordelagtige løsning ud fra de 

selskabsretlige regler, da anpartsselskabet i højere grad end andre selskabsformer opfylder 

Jens Petersens ønsker, krav og forventninger.  

                                                 

99

 Steffensen m.fl., Ajourspots, 2009, s. 13-14 
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14. Konklusion 

Formålet med afhandlingen er at give et svar på, hvilken virksomhedsform der skal vælges, 

hvis man skal opstarte en virksomhed. For at besvare hovedspørgsmålet er der gennem 

opgaven svaret på nogle delspørgsmål, som skulle være med til at give et fyldestgørende svar 

på hovedspørgsmålet. 

 

Lovgivningen og praksis omkring selskabsretten er meget fleksible og giver selskabsdeltageren 

fri mulighed for at kunne vælge mellem forskellige, allerede beskrevne virksomhedsformer 

samt muligheden for at etablere nye og endnu ikke afprøvede virksmhedsformer. 

 

Afhandlingen har været afgrænset til at fokusere på allerede eksisterende virksomhedsformer. 

Der har været fokus på et personselskab og de klassiske kapitalselskaber, da afhandlingen er 

afgrænset til at omhandle en virksomhedsopstart for en enkelt person. Det personselskab, der 

har været gennemgået, er enkeltmandsvirksomheden og de tilhørende ordninger i 

virksomhedsskatteloven. Gennemgangen af kapitalselskaberne omfatter aktie- og 

anpartsselskaber. 

 

De selskabsretlige regler for personselskabet og kapitalselskaberne er på mange områder 

meget forskellige. Forskellighederne kommer til udtryk på en lang række områder som fx 

stiftelse, registrering, regnskabsudarbejdelse, ledelse af selskabet, mellemværender mellem 

selskabet og deltageren, hæftelse, kapitalkrav m.m. 

 

Kapitalselskaberne er i høj grad styret af lovgivningen og derfor ikke så fleksible som 

personselskaberne. Lovgivningen fastsætter en masse krav og procedurer, som 

kapitalselskaberne skal følge, hvorimod reglerne for personselskaberne er deklaratoriske. Det 

gør, at selskabsdeltageren opnår større fleksibilitet ved valg af et personselskab. 

 

Virksomhedsformernes fordel og ulemper skal vurderes ud fra den enkelte selskabsdeltagers 

ønsker og behov. Det kunne fx være risikovillighed, hvor meget kapital der skydes i 

virksomheden, behovet for fleksibilitet m.m. 

 

Selskabsdeltagerens behov og ønsker vil aldrig helt matche virksomhedsformerne, og derfor 

må der ligge en prioritering af fordele og ulemper ved de enkelte virksomhedsformer til grund 

for valget af virksomhedsform. Overordnet set bør selskabsdeltageren tage stilling til hæftelse, 

fleksibilitet, kapitalkrav, mellemværender, selskabets interne forhold, herunder 

regnskabsudarbejde og ledelse af selskabet, samt om selskabet vil offentliggøre regnskab. 
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Vægter selskabsdeltageren den begrænsede hæftelse som det vigtigste aspekt, skal 

kapitalselskaberne vælges. Ulemperne ved kapitalselskaberne er den begrænsede fleksibilitet, 

de mange formalia og kravet om indskudskapital. Mangler selskabsdeltageren kapital til at 

skyde ind i selskabet, er personselskabet den ideelle selskabsform. Her opnås også den største 

fleksibilitet. En af ulemperne ved personselskaberne er den personlige hæftelse for selskabet. 

 

Der kan ikke ud fra de selskabsretlige regler laves nogle generelle retningslinjer for valg af 

selskabsform. Det kræver en analyse af selskabsdeltagerens ønsker og behov samt en 

prioritering af disse. 

 

Sammen med de selskabsmæssige regler har de skattemæssige regler indflydelse på, hvilken 

selskabsform selskabsdeltageren skal vælge. 

 

De skattemæssige regler er knyttet op til den enkelte virksomhedsform. Kapitalselskaberne 

beskattes efter ét sæt regler, og personselskaberne efter et andet. Kapitalselskaberne er et 

selvstændigt skattesubjekt, hvilket betyder, at beskatningen sker hos selskabet. 

Kapitalselskaberne er omfattet af reglerne i selskabsskatteloven. For personselskabet er 

transparensprincippet gældende, hvilket betyder, at beskatningen sker hos den enkelte 

selskabsdeltager og efter reglerne i personskatteloven eller virksomhedsskatteloven. 

 

Virksomhedsskatteloven giver gennem enten virksomhedsordningen eller 

kapitalafkastordningen deltagere i personselskaber mulighed for at opnå en selskabslignende 

beskatning. Ordningerne giver mulighed for at få fuldt fradrag for renteudgifter samt mulighed 

for at opspare overskud i virksomheden til den samme skattesats, som er den gældende for 

kapitalselskaber. 

 

Det er op til selskabsdeltageren i et personselskabs at vælge, hvilken form for beskatning der 

ønskes. Som udgangspunkt bliver han beskattet efter reglerne i personskatteloven, hvor hele 

indkomsten i selskabet bliver beskattet som personlig indkomst eller kapitalindkomst i 

skatteåret. Vælges virksomhedsordningen, afhænger beskatningen af en række faktorer, 

såsom hvor meget der er hævet i indkomståret samt hvor meget af årets overskud der er 

opsparet og dermed skal beskattes som virksomhedsindkomst. 

 

Ud over beskatning efter personskatteloven og virksomhedsordningen giver 

virksomhedsskatteloven mulighed for at blive beskattet efter kapitalafkastningsordningen. 

Kapitalafkastningsordningen giver som udgangspunkt de samme muligheder som 



Kapitel 14. Konklusion 

78 

 

virksomhedsordningen. Ordningen blev etableret, fordi virksomhedsordningen kan virke 

uoverskuelig. Administrativt ligner de to ordninger hinanden, men der er stor forskel på, 

hvordan skatte opgøres, og derudover er der krav om, at de opsparede midler i 

kapitalafkastningsordningen står på en spærret konto, og de kan dermed ikke videre 

investeres i virksomheden. 

 

For kapitalselskaber sker beskatningen hos kapitalselskabet. Det betyder, at kapitalselskabets 

indkomst ikke er skattepligtigt for selskabsdeltageren. Kapitalselskabets indkomst beskattes 

med selskabsskatteprocenten, som i øjeblikket er på 25 %. Beskatningen af 

selskabsdeltageren sker først i det øjeblik, der trækkes kapital ud af selskabet – det kan enten 

være som løn for udført arbejde eller som udbytte. 

 

For begge beskatningsformer gælder det, at der er mulighed for at optimere skattetilsvaret. 

Det gøres for kapitalselskaberne ved at kombinere udbetalinger af løn og udbytte. For 

personselskaberne optimeres skattebetalingen ved at regulere årets hævninger. 

 

Behandlingen af underskud er en anden forskel på de forskellige beskatningsformer. For begge 

gælder det, at et underskud kan modregnes i et senere overskud. For personselskabet er der 

endvidere mulighed for at modregne underskuddet i anden positiv indkomst samt i en eventuel 

ægtefælles indkomst. Dette vil i mange tilfælde give en likviditetsfordel, hvis 

selskabsdeltageren vælger personselskabet. 

 

Overordnet set kan man ud fra gennemgangen ikke anbefale den ene beskatningsform frem 

for den anden. Et valg hænger sammen med en vurdering af de samlede indkomstforhold for 

selskabsdeltageren og ægtefællen samt en vurdering af de fremtidige forhold og 

indtjeningsmuligheder for virksomheden. 

 

Ud fra et fiktivt regneeksempel forsøges det at give et svar på, hvilken selskabsform der skal 

vælges. Jens Petersen ønsker at starte en ny virksomhed og skal i den forbindelse vælge, 

hvilken selskabsform der er den mest fordelagtige for ham.  

Jens har udarbejdet et budget samt en plan for, hvilke behov og ønsker han har til 

selskabsformen. 

 

Med baggrund i de ønsker og behov, Jens har, viste analysen, at han ud fra de selskabsretlige 

aspekter skulle vælge enten en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab. De to 

virksomhedsformer ville på hver deres måde opfylde mange af Jens’ behov. For 

enkeltmandsvirksomheden var det den store fleksibilitet, de minimale stiftelseskrav og 
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muligheden for løbende at kunne skyde kapital ind i selskabet, som passede godt til Jens’ 

ønsker. Anpartsselskabet opfylder ønsket om begrænset hæftelse, og derudover er 

anpartsselskabet det kapitalselskab, som er mest fleksibelt, og Jens behøves ikke at inddrage 

andre i ledelsen af selskabet. 

 

Analysen af de skattemæssige forhold blev foretaget på baggrund af de opstillede budgetter og 

forudsætninger. Beregningerne viste, at enkeltmandsvirksomheden ud fra en totalbeskatnings-

betragtning bedst kunne betale sig. Den samlede skattebesparelse var på 243 TDKK over en 

femårig periode. Fordelen ved enkeltmandsvirksomheden opstår hovedsageligt i muligheden 

for at modregne underskuddet i ægtefællens indkomst, og fordi der først er mulighed for at 

udbetale udbytte i anpartsselskabet fra år 2012 pga. regler om kapitalkrav fra selskabsretten. 

 

Det opstillede budget indeholder en del usikkerheder. Derfor er der foretaget en 

følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen viste også, at enkeltmandsvirksomheden bedst kunne 

betale sig. Dog viste analysen også, at jo bedre resultatet var, jo mindre er fordelen ved 

enkeltmandsvirksomheden. 

 

Den samlede analyse viste, at enkeltmandsvirksomheden vil være det mest fordelagtige valg 

ud fra de opstillede forudsætninger. Valget af enkeltmandsvirksomheden kræver dog, at Jens 

ser bort fra ønsket om begrænset hæftelse, men afhandlingens anbefaling er, at han skal 

vælge enkeltmandsvirksomheden. 

 

Ud fra gennemgang af de selskabsretlige og skatteretlige muligheder samt analysen af 

regneeksemplet ville denne afhandling forsøge at opsætte nogle retningslinjer for valg af 

selskabsform. 

 

Det har ikke været muligt at opsætte nogen retningslinjer for valget af selskabsform, da valget 

er komplekst og afhænger af selskabsdeltagerens præferencer, ønsker, behov, de økonomiske 

forhold for selskabsdeltageren samt risikovillighed m.m. 

 

Man kan selvfølgelig opsætte nogle vejledende retningslinjer såsom ønskes begrænset 

hæftelse – så skal der vælges et kapitalselskab. Men den mest optimale selskabsform kan ikke 

findes på denne måde, men findes ved at foretage en dybere analyse af selskabsdeltagerens 

ønsker, behov, præferencer og økonomiske forhold. 
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16. Anvendte forkortelser 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

APL Anpartsselskabsloven 

ASL Aktieselskabsloven 

KGL Kursgevistloven 

LEV Lov om erhvervsdrivende virksomheder 

LL Ligningsloven 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SSL Skattestyrelsesloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

ÅRL Årsregnskabsloven 
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17. Bilagsfortegnelse 

 

Bilag 1 – Skattebudget  

Bilag 2 - Skatteberegning ved virksomhedsordningen 

Bilag 3 - Skatteberegning ved anpartsselskab 

Bilag 4 - Opgørelse over skattebetaling i henholdvis virksomhedsordningen og anpartsselskab 

Bilag 5 - Skattebudget ved -25 % 

Bilag 6 - Bilag 6 - Skatteberegning ved anpartsselskab ved -25 % 

Bilag 7 - Skatteberegning ved virksomhedsordningen ved -25 % 

Bilag 8 - Opgørelse over skattebetaling i henholdvis virksomhedsordningenog anpartsselskab 

ved -25 % 

Bilag 9 - Skattebudget ved +25 % 

Bilag 10 - Skatteberegning ved anpartsselskab ved +25 % 

Bilag 11 - Skatteberegning ved virksomhedsordningen ved +25 % 

Bilag 12 - Opgørelse over skattebetaling i henholdsvis virksomhedsordningen og 

anpartsselskab, hvis resultatet bliver 25 % bedre end forventet. 

 



Bilag 1 - Skattebudget

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beløb i 1.000 DKK

Omsætning 1.500 3.000 6.000 8.000 14.000
Vareforbrug -300 -600 -1.200 -1.600 -2.800
Bruttofortjenete 1.200 2.400 4.800 6.400 11.200

Andre eksterne omk. -600 -450 -1.400 -2.000 -5.000
Personale omk. -600 -900 -1.500 -2.000 -3.100

Resultat for afskrivninger 0 1.050 1.900 2.400 3.100

Afskrivninger -300 -425 -556 -820 -825

Renter -10 -150 -125 -110 -90
Årets resultat før skat        -   -310 475 1.219 1.470 2.185

Resultatdisponering
Opsparet -310 475 1.219 1.470 2.185
Hævet -200 -300 -400 -550 -800

-510 175 819 920 1.385

Anlægsaktiver 1.200 1.400 1.500 2.000 2.200
Varelager 350 500 500 550 1050
Tilgodehavende 150 250 300 350 550
Likvider 1.000 0 500 849 708 1043
Aktiver i alt 1.000 1.700 2.650 3.149 3.608 4.843

Egenkapital 1.000 490 665 1.484 2.404 3.789
Lånt kapital 946 1.585 1.165 554 354
Kreditorer 125 200 250 350 400
Anden gæld 125 200 250 300 300
Passiver i alt 1.000 1.686 2.650 3.149 3.608 4.843

Opgørelse af Kapitalafast

Skattemæssig egenkapital 490         665          1.484      2.404      3.789         
Hensat til senere hævning
Kapitalafkastgrundlag 490         665          1.484      2.404      3.789         

Kapitalafkast heraf, 5% 24,500    33,250     74,200    120,200  189,450     



Bilag 2 - Skatteberegning ved virksomhedsordningen

Indkomstopgørselse: Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle

Selskabsindkomst (310.000,00)     475.000,00     1.219.000,00    1.470.000,00     2.185.000,00     

Til virksomhedsbeskatning (85.497,00)     (821.247,00)     (1.030.797,00)    (1.699.797,00)    

Kapitalafkast (24.500,00)     (32.750,00)       (74.200,00)        (120.200,00)       

Lønindkomst 400.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   

Kapitaludgifter (37.500,00)       (37.500,00)    (37.500,00)     (37.500,00)    (37.500,00)       (37.500,00)    (37.500,00)        (37.500,00)    (37.500,00)        (37.500,00)    

Kapitalafkast 24.500,00      32.750,00        74.200,00          120.200,00        

AM-bidrag -                         (32.000,00)         (29.200,24)           (32.000,00)         (29.200,24)             (32.000,00)         (29.200,24)               (32.000,00)         (29.200,24)               (32.000,00)         

Beskæftigelsesfradrag (12.300,00)         (12.300,00)           (12.300,00)         (12.300,00)             (12.300,00)         (12.300,00)               (12.300,00)         (12.300,00)               (12.300,00)         

Overført underskud 318.200,00            (318.200,00)       

Fremført underskud (19.824,00)           

Skattepligtigt indkomst 19.824,00              -                     290.678,76          318.200,00        318.752,76            318.200,00        360.202,76              318.200,00        406.202,76              318.200,00        

Fordeling af indkomst

Selskabsindkomst (310.000,00)           475.000,00          1.219.000,00         1.470.000,00           2.185.000,00           

Virksomhedsindkomst -                         85.497,00            821.247,00            1.030.797,00           1.699.797,00           

Kontant hævning 200.000,00            300.000,00          400.000,00            550.000,00              800.000,00              

Kapitalafkast 24.500,00            32.750,00              74.200,00                120.200,00              

Virksomhedsskat (21.374,25)           (205.311,75)           (257.699,25)             (424.949,25)             

Hensat til senere hævning primo (86.377,25)             (256.692,00)             (329.394,25)             

Hensat til senere hævning ultimo 86.377,25            256.692,00            329.394,25              319.346,50              

Hævet på indskudskonto (200.000,00)           

Afstemning -                         475.000,00          1.219.000,00         1.470.000,00           2.185.000,00           

Personlig Indkomst (310.000,00)           365.003,00          365.003,00            365.003,00              365.003,00              

Skattetilsvar

Bundskat 15.069,00            17.919,00          16.155,00              17.919,00          16.155,00                17.919,00          20.686,00                17.919,00          

Mellemskat 2.171,00              5.292,00            3.360,00                5.292,00            3.360,00                  5.292,00            8.322,00                  5.292,00            

Topskat -                       4.830,00            -                         4.830,00            -                           4.830,00            12.405,00                4.830,00            

Sundhedsbidrag 19.974,00            22.176,00          22.220,00              22.176,00          25.536,00                22.176,00          29.216,00                22.176,00          

Kommuneskat 61.646,00            68.382,00          68.612,00              68.382,00          79.168,00                68.382,00          87.017,00                68.382,00          

Kirkeskat 2.122,00              2.323,00            2.327,00                2.323,00            2.629,00                  2.323,00            3.249,00                  2.323,00            

Virksomhedsskat -                         21.374,25            205.311,75            257.699,25              424.949,25              

AM-bidrag -                         32.000,00          29.200,24            32.000,00          29.200,24              32.000,00          29.200,24                32.000,00          29.200,24                32.000,00          

Samlet Skat -                         32.000,00          151.556,49          152.922,00        347.185,99            152.922,00        413.747,49              152.922,00        615.044,49              152.922,00        

Opsparet overskud -                         64.122,75            680.058,00            1.453.155,75           2.728.003,50           

Betalt acontoskat -                         21.374,25            226.686,00            484.385,25              909.334,50              

Inskudkonto primo 1.000.000,00         800.000,00          800.000,00            800.000,00              800.000,00              

Hævet på indskudskontoen (200.000,00)           -                       -                         -                           -                           

Indskudskontoen ultimo 800.000,00            800.000,00          800.000,00            800.000,00              800.000,00              

ok ok
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Bilag 3 - Skatteberegning ved anpartsselskab

Indkomstopgørselse: Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle

Lønindkomst 200.000,00      400.000,00   300.000,00   400.000,00   306.600,00   400.000,00   365.000,00     400.000,00   365.000,00     400.000,00   

Kapitaludgifter (37.500,00)      (37.500,00)   (37.500,00)   (37.500,00)   (37.500,00)    (37.500,00)   (37.500,00)     (37.500,00)   (37.500,00)     (37.500,00)   

AM-bidrag (16.000,00)            (32.000,00)        (24.000,00)        (32.000,00)        (24.528,00)        (32.000,00)        (29.200,00)          (32.000,00)        (29.200,00)          (32.000,00)        

Beskæftigelsesfradrag (8.000,00)              (12.300,00)        (12.000,00)        (12.300,00)        (12.300,00)        (12.300,00)        (12.300,00)          (12.300,00)        (12.300,00)          (12.300,00)        

Aktieindkomst 93.400,00         185.000,00         435.000,00         

138.500,00           318.200,00       226.500,00       318.200,00       325.672,00       318.200,00       471.000,00         318.200,00       721.000,00         318.200,00       

Skattetilsvar for Jensen og ægtefælle

Bundskat 7.837,00               17.920,00         12.878,00         17.919,00         13.211,00         17.919,00         16.155,00           17.919,00         16.155,00           17.919,00         

Mellemskat -                        -                    -                    5.292,00           136,00              5.292,00           3.360,00             5.292,00           3.360,00             5.292,00           

Topskat -                        4.830,00           -                    4.830,00           -                    4.830,00           -                      4.830,00           -                      4.830,00           

Sundhedsbidrag 7.800,00               22.176,00         14.840,00         22.176,00         15.304,00         22.176,00         19.600,00           22.176,00         19.600,00           22.176,00         

Kommuneskat 23.072,00             66.200,00         44.192,00         68.382,00         45.189,00         68.382,00         58.472,00           68.382,00         58.472,00           68.382,00         

Kirkeskat 1.108,00               2.545,00           1.812,00           2.323,00           1.858,00           2.323,00           2.288,00             2.323,00           2.288,00             2.323,00           

AM-bidrag 16.000,00             32.000,00         24.000,00         32.000,00         24.528,00         32.000,00         29.200,00           32.000,00         29.200,00           32.000,00         

Aktieskat 26.152,00         65.540,00           177.636,00         

Samlet Skat 55.817,00             145.671,00       97.722,00         152.922,00       126.378,00       152.922,00       194.615,00         152.922,00       306.711,00         152.922,00       

Skattetilsvar i kapitalselskab

Reslutat (510.000,00)          175.000,00       912.400,00       1.105.000,00      1.820.000,00      

Regnskabsmæssige afskrivninger 300.000,00           425.000,00       556.000,00       820.000,00         825.000,00         

Skattemæssige afskrivninger (300.000,00)          (425.000,00)      (556.000,00)      (820.000,00)        (825.000,00)        

Skattepligtigindkomst (510.000,00)          175.000,00       912.400,00       1.105.000,00      1.820.000,00      

Underskud til fremførsel (175.000,00)      (335.000,00)      -                      -                      

Indkomst til beskatning (510.000,00)          -                    577.400,00       1.105.000,00      1.820.000,00      

Kapitalselskabsskat 25% 144.350,00       276.250,00         455.000,00         

Totalbeskatning 55.817,00             145.671,00       97.722,00         152.922,00       270.728,00       152.922,00       470.865,00         152.922,00       761.711,00         152.922,00       

Skattemæssigt underskud til fremførsel

Primo -                        (510.000,00)      (335.000,00)      -                      

Tilgang (510.000,00)          -                    

Afgang -                        175.000,00       335.000,00       

Ultimo (510.000,00)          (335.000,00)      -                    

Skattepligtigt indkomst samt aktieindkomst i alt

20132009 2010 2011 2012



Bilag 4 - Opgørelse over skattebetaling i henholdvis virksomhedsordningen og anpartsselskab

Beløb i 1000 DKK

Virksomhedsordningen 2009 2010 2011 2012 2013 Total

AM-bidrag Petersen -               29                29                29                29                

Personlig skat Petersen -               101              113              127              161              

AM-bidrag ægtefælle 32                32                32                32                32                

Personlig skat ægtefælle -               121              121              121              121              

Virksomhedsskat -               21                205              258              425              

Skattebetaling 32               304             500             567             768             2.171     

Anpartsselskab 2009 2010 2011 2012 2013 Total

AM-bidrag Petersen 16                24                25                29                29                

Personlig skat Petersen 40                74                76                100              100              

Aktiebeskatning -               -               26                66                178              

AM-bidrag ægtefælle 32                32                32                32                32                

Personlig skat ægtefælle 114              121              121              121              121              

Virksomhedsskat -               -               144              276              455              

Skattebetaling 201             251             424             624             915             2.414     

Kilde bilag 1,2 og 3



Bilag 5 - Skattebudget ved -25%

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beløb i 1.000 DKK

Omsætning 1.500 3.000 6.000 8.000 14.000
Vareforbrug -300 -600 -1.200 -1.600 -2.800
Bruttofortjenete 1.200 2.400 4.800 6.400 11.200

Andre eksterne omk. -678 -569 -1.705 -2.367 -5.546
Personale omk. -600 -900 -1.500 -2.000 -3.100

Resultat for afskrivninger -78 931 1.595 2.033 2.554

Afskrivninger -300 -425 -556 -820 -825

Renter -10 -150 -125 -110 -90
Årets resultat før skat        -   -388 356 914 1.103 1.639

Resultatdisponering
Opsparet -388 356 914 1.103 1.639
Hævet -200 -300 -400 -550 -800

-588 56 514 553 839

Anlægsaktiver 1.200 1.400 1.500 2.000 2.200
Varelager 350 500 500 550 1050
Tilgodehavende 150 250 300 350 550
Likvider 1.000 0 500 849 708 1043
Aktiver i alt 1.000 1.700 2.650 3.149 3.608 4.843

Egenkapital 1.000 412 468 982 1.535 2.374
Lånt kapital 1.037 1.782 1.667 1.423 1.769
Kreditorer 125 200 250 350 400
Anden gæld 125 200 250 300 300
Passiver i alt 1.000 1.699 2.650 3.149 3.608 4.843

Opgørelse af Kapitalafast

Skattemæssig egenkapital 412         468          982         1.535      2.374         
Hensat til senere hævning
Kapitalafkastgrundlag 412         468          982         1.535      2.374         

Kapitalafkast heraf, 5% 20,600    23,400     49,100    76,750    118,700     



Bilag 6 - Skatteberegning ved anpartsselskab ved -25 %

Indkomstopgørselse: Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle

Lønindkomst 200.000,00      400.000,00   300.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   365.000,00     400.000,00   365.000,00     400.000,00   

Kapitaludgifter (37.500,00)      (37.500,00)   (37.500,00)   (37.500,00)   (37.500,00)    (37.500,00)   (37.500,00)     (37.500,00)   (37.500,00)     (37.500,00)   

AM-bidrag (16.000,00)            (32.000,00)        (24.000,00)        (32.000,00)        (32.000,00)        (32.000,00)        (29.200,00)          (32.000,00)        (29.200,00)          (32.000,00)        

Beskæftigelsesfradrag (8.000,00)              (12.300,00)        (12.000,00)        (12.300,00)        (12.300,00)        (12.300,00)        (12.300,00)          (12.300,00)        (12.300,00)          (12.300,00)        

Aktieindkomst 185.000,00         435.000,00         

138.500,00           318.200,00       226.500,00       318.200,00       318.200,00       318.200,00       471.000,00         318.200,00       721.000,00         318.200,00       

Skattetilsvar for Jensen og ægtefælle

Bundskat 7.837,00               17.920,00         12.878,00         17.919,00         17.920,00         17.919,00         16.155,00           17.919,00         16.155,00           17.919,00         

Mellemskat -                        -                    -                    5.292,00           5.292,00           5.292,00           3.360,00             5.292,00           3.360,00             5.292,00           

Topskat -                        4.830,00           -                    4.830,00           4.830,00           4.830,00           -                      4.830,00           -                      4.830,00           

Sundhedsbidrag 7.800,00               22.176,00         14.840,00         22.176,00         22.176,00         22.176,00         19.600,00           22.176,00         19.600,00           22.176,00         

Kommuneskat 23.072,00             66.200,00         44.192,00         68.382,00         66.200,00         68.382,00         58.472,00           68.382,00         58.472,00           68.382,00         

Kirkeskat 1.108,00               2.545,00           1.812,00           2.323,00           2.545,00           2.323,00           2.288,00             2.323,00           2.288,00             2.323,00           

AM-bidrag 16.000,00             32.000,00         24.000,00         32.000,00         32.000,00         32.000,00         29.200,00           32.000,00         29.200,00           32.000,00         

Aktieskat 65.540,00           177.636,00         

Samlet Skat 55.817,00             145.671,00       97.722,00         152.922,00       150.963,00       152.922,00       194.615,00         152.922,00       306.711,00         152.922,00       

Skattetilsvar i kapitalselskab

Reslutat (588.000,00)          56.000,00         514.000,00       738.000,00         1.274.000,00      

Regnskabsmæssige afskrivninger 300.000,00           425.000,00       556.000,00       820.000,00         825.000,00         

Skattemæssige afskrivninger (300.000,00)          (425.000,00)      (556.000,00)      (820.000,00)        (825.000,00)        

Skattepligtigindkomst (588.000,00)          56.000,00         514.000,00       738.000,00         1.274.000,00      

Underskud til fremførsel (56.250,00)        (514.250,00)      (17.000,00)          -                      

Indkomst til beskatning (588.000,00)          (250,00)             (250,00)             721.000,00         1.274.000,00      

Kapitalselskabsskat 25% (62,50)               180.250,00         318.500,00         

Totalbeskatning 55.817,00             145.671,00       97.722,00         152.922,00       150.900,50       152.922,00       374.865,00         152.922,00       625.211,00         152.922,00       

Skattemæssigt underskud til fremførsel

Primo -                        (588.000,00)      (531.750,00)      (17.500,00)          (500,00)               

Tilgang (588.000,00)          -                    

Afgang -                        56.250,00         514.250,00       17.000,00           

Ultimo (588.000,00)          (531.750,00)      (17.500,00)        (500,00)               (500,00)               

Skattepligtigt indkomst samt aktieindkomst i alt

20132009 2010 2011 2012



Bilag 7 - Skatteberegning ved virksomhedsordningen ved -25 %

Indkomstopgørselse: Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle

Selskabsindkomst (387.500,00)     356.000,00   914.000,00    1.103.000,00   1.639.000,00     

Til virksomhedsbeskatning (525.597,00)   (688.897,00)     (1.118.667,00)    

Kapitalafkast (20.600,00)   (23.400,00)     (49.100,00)       (76.750,00)        

Lønindkomst 400.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   

Kapitaludgifter (37.500,00)       (37.500,00)   (37.500,00)   (37.500,00)   (37.500,00)     (37.500,00)   (37.500,00)       (37.500,00)   (37.500,00)        (37.500,00)   

Kapitalafkast 20.600,00     23.400,00      49.100,00        76.750,00         

AM-bidrag -                        (32.000,00)        (26.832,00)        (32.000,00)        (29.200,24)          (32.000,00)        (29.200,24)             (32.000,00)        (35.486,64)               (32.000,00)        

Beskæftigelsesfradrag (12.300,00)        (9.978,00)          (12.300,00)        (12.300,00)          (12.300,00)        (12.300,00)             (12.300,00)        (12.300,00)               (12.300,00)        

Overført underskud 318.200,00            (318.200,00)      

Fremført underskud 106.800,00            (106.800,00)      

Skattepligtigt indkomst -                        -                    174.890,00        318.200,00        309.402,76         318.200,00        335.102,76            318.200,00        435.046,36              318.200,00        

Fordeling af indkomst

Selskabsindkomst (387.500,00)          356.000,00        914.000,00         1.103.000,00         1.639.000,00           

Virksomhedsindkomst -                        -                    525.597,00         688.897,00            1.118.667,00           

Kontant hævning 200.000,00            300.000,00        400.000,00         550.000,00            800.000,00              

Kapitalafkast 20.600,00          23.400,00           49.100,00              76.750,00                

Virksomhedsskat -                    (131.399,25)        (172.224,25)           (279.666,75)             

Hensat til senere hævning primo (35.400,00)          (131.802,25)           (119.029,50)             

Hensat til senere hævning ultimo 35.400,00          131.802,25         119.029,50            42.279,25                

Hævet på indskudskonto (200.000,00)          

Afstemning -                        356.000,00        914.000,00         1.103.000,00         1.639.000,00           

Personlig Indkomst (387.500,00)          335.400,00        365.003,00         365.003,00            443.583,00              

Skattetilsvar

Bundskat 8.810,00            17.920,00          16.155,00           17.919,00          16.155,00              17.919,00          20.213,00                17.919,00          

Mellemskat -                    610,00               3.360,00             5.292,00            3.360,00                5.292,00            7.803,00                  5.292,00            

Topskat -                    4.830,00            -                      4.830,00            -                         4.830,00            11.107,00                4.830,00            

Sundhedsbidrag 10.525,00          22.176,00          21.472,00           22.176,00          23.528,00              22.176,00          31.524,00                22.176,00          

Kommuneskat 32.342,00          68.382,00          66.291,00           68.382,00          72.668,00              68.382,00          97.249,00                68.382,00          

Kirkeskat 1.260,00            2.323,00            2.259,00             2.323,00            2.446,00                2.323,00            3.176,00                  2.323,00            

Virksomhedsskat -                        -                    131.399,25         172.224,25            279.666,75              

AM-bidrag -                        32.000,00          26.832,00          32.000,00          29.200,24           32.000,00          29.200,24              32.000,00          35.486,64                32.000,00          

Samlet Skat -                        32.000,00          79.769,00          148.241,00        270.136,49         152.922,00        319.581,49            152.922,00        486.225,39              152.922,00        

Opsparet overskud -                        -                    394.197,75         910.870,50            1.749.870,75           

Betalt acontoskat -                        -                    131.399,25         303.623,50            583.290,25              

Inskudkonto primo 1.000.000,00         800.000,00        800.000,00         800.000,00            800.000,00              

Hævet på indskudskontoen (200.000,00)          -                    -                      -                         -                           

Indskudskontoen ultimo 800.000,00            800.000,00        800.000,00         800.000,00            800.000,00              

20132009 2010 2011 2012



Bilag 8 - Opgørelse over skattebetaling i henholdvis virksomhedsordningenog anpartsselskab ved -25 % 1000

Beløb i 1000 DKK

Virksomhedsordningen 2009 2010 2011 2012 2013 Total

AM-bidrag Petersen -               27                29                29                35                

Personlig skat Petersen -               53                110              118              171              

AM-bidrag ægtegælle 32                32                32                32                32                

Personlig skat ægtegælle -               116              121              121              121              

Virksomhedsskat -               -               131              172              280              

Skattebetaling 32               228             423             473             639             1.795        

Anpartsselskab 2009 2010 2011 2012 2013 Total

AM-bidrag Petersen 16                24                32                29                29                

Personlig skat Petersen 40                74                119              100              100              

Aktiebeskatning -               -               -               66                178              

AM-bidrag ægtegælle 32                32                32                32                32                

Personlig skat ægtegælle 114              121              121              121              121              

Virksomhedsskat -               -               (0)                180              319              

Skattebetaling 201             251             304             528             778             2.062        

Kilde bilag 5,6 og 7



Bilag 9 - Skattebudget ved +25%

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Beløb i 1.000 DKK

Omsætning 1.500 3.000 6.000 8.000 14.000
Vareforbrug -300 -600 -1.200 -1.600 -2.800
Bruttofortjenete 1.200 2.400 4.800 6.400 11.200

Andre eksterne omk. -523 -331 -1.095 -1.632 -4.454
Personale omk. -600 -900 -1.500 -2.000 -3.100

Resultat for afskrivninger 77 1.169 2.205 2.768 3.646

Afskrivninger -300 -425 -556 -820 -825

Renter -10 -150 -125 -110 -90
Årets resultat før skat        -   -233 594 1.524 1.838 2.731

Resultatdisponering
Opsparet -233 594 1.524 1.838 2.731
Hævet -200 -300 -400 -550 -800

-433 294 1.124 1.288 1.931

Anlægsaktiver 1.200 1.400 1.500 2.000 2.200
Varelager 350 500 500 550 1050
Tilgodehavende 150 250 300 350 550
Likvider 1.000 0 500 849 1023 2104
Aktiver i alt 1.000 1.700 2.650 3.149 3.923 5.904

Egenkapital 1.000 567 861 1.985 3.273 5.204
Lånt kapital 883 1.389 664 0 0
Kreditorer 125 200 250 350 400
Anden gæld 125 200 250 300 300
Passiver i alt 1.000 1.700 2.650 3.149 3.923 5.904

Opgørelse af Kapitalafast

Skattemæssig egenkapital 567         861          1.985      3.273      5.204         
Hensat til senere hævning
Kapitalafkastgrundlag 567         861          1.985      3.273      5.204         

Kapitalafkast heraf, 5% 28,350    43,050     99,250    163,650  260,200     



Bilag 10 - Skatteberegning ved anpartsselskab ved +25 %

Indkomstopgørselse: Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle

Lønindkomst 200.000,00      400.000,00   300.000,00   400.000,00   306.600,00   400.000,00   365.000,00     400.000,00   365.000,00     400.000,00   

Kapitaludgifter (37.500,00)      (37.500,00)   (37.500,00)   (37.500,00)   (37.500,00)    (37.500,00)   (37.500,00)     (37.500,00)   (37.500,00)     (37.500,00)   

AM-bidrag (16.000,00)            (32.000,00)        (24.000,00)        (32.000,00)        (24.528,00)        (32.000,00)        (29.200,00)          (32.000,00)        (29.200,00)          (32.000,00)        

Beskæftigelsesfradrag (8.000,00)              (12.300,00)        (12.000,00)        (12.300,00)        (12.300,00)        (12.300,00)        (12.300,00)          (12.300,00)        (12.300,00)          (12.300,00)        

Aktieindkomst 93.400,00         185.000,00         435.000,00         

138.500,00           318.200,00       226.500,00       318.200,00       325.672,00       318.200,00       471.000,00         318.200,00       721.000,00         318.200,00       

Skattetilsvar for Jensen og ægtefælle

Bundskat 7.837,00               17.920,00         12.878,00         17.919,00         13.211,00         17.919,00         16.155,00           17.919,00         16.155,00           17.919,00         

Mellemskat -                        -                    -                    5.292,00           136,00              5.292,00           3.360,00             5.292,00           3.360,00             5.292,00           

Topskat -                        4.830,00           -                    4.830,00           -                    4.830,00           -                      4.830,00           -                      4.830,00           

Sundhedsbidrag 7.800,00               22.176,00         14.840,00         22.176,00         15.304,00         22.176,00         19.600,00           22.176,00         19.600,00           22.176,00         

Kommuneskat 23.072,00             66.200,00         44.192,00         68.382,00         45.189,00         68.382,00         58.472,00           68.382,00         58.472,00           68.382,00         

Kirkeskat 1.108,00               2.545,00           1.812,00           2.323,00           1.858,00           2.323,00           2.288,00             2.323,00           2.288,00             2.323,00           

AM-bidrag 16.000,00             32.000,00         24.000,00         32.000,00         24.528,00         32.000,00         29.200,00           32.000,00         29.200,00           32.000,00         

Aktieskat 26.152,00         65.540,00           177.636,00         

Samlet Skat 55.817,00             145.671,00       97.722,00         152.922,00       126.378,00       152.922,00       194.615,00         152.922,00       306.711,00         152.922,00       

Skattetilsvar i kapitalselskab

Reslutat (433.000,00)          294.000,00       1.217.400,00    1.473.000,00      2.366.000,00      

Regnskabsmæssige afskrivninger 300.000,00           425.000,00       556.000,00       820.000,00         825.000,00         

Skattemæssige afskrivninger (300.000,00)          (425.000,00)      (556.000,00)      (820.000,00)        (825.000,00)        

Skattepligtigindkomst (433.000,00)          294.000,00       1.217.400,00    1.473.000,00      2.366.000,00      

Underskud til fremførsel (293.750,00)      (139.250,00)      -                      -                      

Indkomst til beskatning (433.000,00)          250,00              1.078.150,00    1.473.000,00      2.366.000,00      

Kapitalselskabsskat 25% 269.537,50       368.250,00         591.500,00         

Totalbeskatning 55.817,00             145.671,00       97.722,00         152.922,00       395.915,50       152.922,00       562.865,00         152.922,00       898.211,00         152.922,00       

Skattemæssigt underskud til fremførsel

Primo -                        (433.000,00)      (139.250,00)      (500,00)               

Tilgang (433.000,00)          -                    

Afgang -                        293.750,00       138.750,00       

Ultimo (433.000,00)          (139.250,00)      (500,00)             

Skattepligtigt indkomst samt aktieindkomst i alt

20132009 2010 2011 2012



Bilag 11 - Skatteberegning ved virksomhedsordningen ved +25 %

Indkomstopgørselse: Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle Petersen Ægtefælle

Selskabsindkomst (233.000,00)     594.000,00    1.524.000,00     1.838.000,00     2.731.000,00     

Til virksomhedsbeskatning (200.647,00)   (1.115.947,00)    (1.373.747,00)    (2.202.347,00)    

Kapitalafkast (28.350,00)     (43.050,00)        (99.250,00)        (163.650,00)      

Lønindkomst 400.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   400.000,00   

Kapitaludgifter (37.500,00)       (37.500,00)   (37.500,00)     (37.500,00)   (37.500,00)        (37.500,00)   (37.500,00)        (37.500,00)   (37.500,00)        (37.500,00)   

Kapitalafkast -                  28.350,00      43.050,00         99.250,00         163.650,00        

AM-bidrag -                        (32.000,00)        (29.200,24)          (32.000,00)        (29.200,24)               (32.000,00)        (29.200,24)               (32.000,00)        (29.200,24)               (32.000,00)        

Beskæftigelsesfradrag (12.300,00)        (12.300,00)          (12.300,00)        (12.300,00)               (12.300,00)        (857,00)                    (12.300,00)        (12.300,00)        

Overført underskud 270.500,00            (270.500,00)      

Fremført underskud

Skattepligtigt indkomst -                        47.700,00          314.352,76         318.200,00        329.052,76              318.200,00        396.695,76              318.200,00        461.952,76              318.200,00        

Fordeling af indkomst

Selskabsindkomst (233.000,00)          594.000,00         1.524.000,00           1.838.000,00           2.731.000,00           

Virksomhedsindkomst -                        200.647,00         1.115.947,00           1.373.747,00           2.202.347,00           

Kontant hævning 200.000,00            300.000,00         400.000,00              550.000,00              800.000,00              

Kapitalafkast 28.350,00           43.050,00                99.250,00                163.650,00              

Virksomhedsskat (50.161,75)          (278.986,75)             (343.436,75)             (550.586,75)             

Hensat til senere hævning primo (115.164,75)             (359.154,50)             (517.594,25)             

Hensat til senere hævning ultimo 115.164,75         359.154,50              517.594,25              633.184,00              

Hævet på indskudskonto (200.000,00)          

Afstemning -                        594.000,00         1.524.000,00           1.838.000,00           2.731.000,00           

Personlig Indkomst (233.000,00)          365.003,00         365.003,00              365.003,00              365.003,00              

Skattetilsvar

Bundskat 16.155,00           17.919,00          16.155,00                17.919,00          19.538,00                17.919,00          23.068,00                17.919,00          

Mellemskat 3.360,00             5.292,00            3.360,00                  5.292,00            7.065,00                  5.292,00            10.929,00                5.292,00            

Topskat -                      4.830,00            -                           4.830,00            9.262,00                  4.830,00            18.922,00                4.830,00            

Sundhedsbidrag 21.868,00           22.176,00          23.044,00                22.176,00          27.540,00                22.176,00          32.692,00                22.176,00          

Kommuneskat 67.519,00           68.382,00          71.167,00                68.382,00          81.989,00                68.382,00          97.445,00                68.382,00          

Kirkeskat 2.295,00             2.323,00            2.402,00                  2.323,00            3.082,00                  2.323,00            3.597,00                  2.323,00            

Virksomhedsskat -                        50.161,75           278.986,75              343.436,75              550.586,75              

AM-bidrag -                        32.000,00          29.200,24           32.000,00          29.200,24                32.000,00          29.200,24                32.000,00          29.200,24                32.000,00          

Samlet Skat -                        32.000,00          190.558,99         152.922,00        424.314,99              152.922,00        521.112,99              152.922,00        766.439,99              152.922,00        

Opsparet overskud -                        150.485,25         987.445,50              2.017.755,75           3.669.516,00           

Betalt acontoskat -                        50.161,75           329.148,50              672.585,25              1.223.172,00           

Inskudkonto primo 1.000.000,00         800.000,00         800.000,00              800.000,00              800.000,00              

Hævet på indskudskontoen (200.000,00)          -                      -                           -                           -                           

Indskudskontoen ultimo 800.000,00            800.000,00         800.000,00              800.000,00              800.000,00              

20132009 2010 2011 2012



Beløb i 1000 DKK

Virksomhedsordningen 2009 2010 2011 2012 2013 Total

AM-bidrag Petersen -               29                29                29                29                

Personlig skat Petersen -               111              111              148              187              

AM-bidrag ægtegælle 32                32                32                32                32                

Personlig skat ægtegælle -               121              121              121              121              

Virksomhedsskat -               50                279              343              551              

Skattebetaling 32               343             572             674             919             2.541        

Anpartsselskab 2009 2010 2011 2012 2013 Total

AM-bidrag Petersen 16                24                24                29                29                

Personlig skat Petersen 40                74                76                100              100              

Aktiebeskatning -               -               26                66                178              

AM-bidrag ægtegælle 32                32                32                32                32                

Personlig skat ægtegælle 114              121              121              121              121              

Virksomhedsskat -               -               270              368              592              

Skattebetaling 201             251             548             716             1.051          2.767        

Kilde bilag 9,10 og 11

Bilag 12 Tabel 3 - Opgørelse over skattebetaling i henholdsvis virksomhedsordningen og anpartsselskab, hvis resultatet 
bliver 25% bedre end forventet.
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