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1. Indledning og problemformulering  
1.1. Indledning 

Dansk rets oprindelige udgangspunkt er, at der gælder aftalefrihed på selskabsrettens område. Dette 

indebærer, at erhvervsdrivende som udgangspunkt selv kan aftale sig frem til lige netop den 

selskabsform, der passer til de konkrete behov. 

Figur 1 - Antal virksomheder fordelt på selskabsformer 
Virksomhedsformer Antal Procentdel 
      
Enkeltmandsfirma 281.189 44,78 % 
Interessentskab mv. 25.541 4,07 % 
Aktieselskab 43.197 6,88 % 
Fond, forening mv. 79.736 12,70 % 
Anpartsselskab 180.169 28,69 % 
Andelsforening 1.599 0,25 % 
Offentlig myndighed 294 0,05 % 
Anden ejer 16.237 2,59 % 
      
I ALT 627.962 100,00 % 
Egen tilvirkning1     

 

Af tabellen ovenfor ses fordelingen mellem antallet af selskaber i 2010. I Danmark er der d. 9. april 

2010 registret 627.962 selskaber, hvor størstedelen er enkeltmandsvirksomheder efterfulgt af 

anpartsselskaber. Enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber udgør til sammen 73 % af alle 

registrerede selskaber, hvilket gør de to selskabsformer til de mest udbredte i Danmark.  

 

Valget af selskabsformen har blandt andet betydning for den beskatningsform, som selskabet bliver 

underlagt i form af enten personbeskatning eller selskabsbeskatning. Selskabsformen har derfor 

skattemæssige konsekvenser for både selskabsdeltagerne og selskabet. 

 

På grund af den globale finanskrise og den udfordring, der ligger forud de næste år har regeringen 

udformet en skattereform, der skal styrke både vækst, velstand og forbedre grundlaget for 

finansiering af de offentlige ydelser i fremtiden. De centrale overordnede udfordringer de næste 

årtier er mangel på kvalificeret arbejdskraft på grund af den demografiske udvikling, begrænsede 

vækstmuligheder og pres på finansieringen af de offentlige ydelser.  

Hovedformålet med skattereformen fremgår af regeringsgrundlaget ”Mulighedernes Samfund”: 

”Tiden er kommet til at gennemføre en reform af skattesystemet. En skattereform skal gøre det mere 

attraktivt at yde en ekstra indsats. Sigtet er en markant sænkning af skatten på arbejdsindkomst,  

som skal stimulere arbejde og virkelyst. Reformen skal samtidig understøtte regeringens ambitioner 

                                                 
1 Figur 1 er udarbejdet på udtræk fra www.cvr.dk den 9. april 2010.  

http://www.cvr.dk
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på klima- og energiområdet, være fordelingsmæssigt afbalanceret og økonomisk holdbar.”2 

 

Vedtagelse af den nye skattereform vil også få betydning for beskatningsformerne og kan derfor 

være med til at påvirke valget af selskabsformen fremover. 

 

1.2. Problemformulering 

Opgavens formål er at redegøre for og vurdere de selskabsretlige og skatteretlige aspekter ved valg 

af selskabsform, herunder at analyserer, redegøre og vurdere om den nye selskabslov, vedtaget den 

29. maj 2009 samt den nye skattereform ”Forårspakken 2.0”, kan have indflydelse på valget af 

selskabsformen.  

 

Hovedspørgsmål: 

• Kan valget af selskabsformen ændres/påvirkes efter vedtagelse af selskabsloven den 29. maj 

2009 samt den nye skattereform ”Forårspakken 2.0”? 

 

For at understøtte hovedspørgsmålet har jeg valgt at stille følgende underspørgsmål: 

• Hvilke fordele og ulemper har ændringerne i selskabsloven af betydning for valget af 

selskabsformen? 

• Hvordan beskattes lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende og hovedaktionær i forhold 

til hinanden efter den nye skattereform? Herunder kombinationsmuligheder med udlodning 

af udbytte. 

• Har ændringer af pensionsbeskatningen betydning for, hvilke opsparingsmuligheder der 

vælges i fremtiden? 

 

Da dette er en bred problemstilling, tages der udgangspunkt i en eksisterende personligdrevet 

virksomhed. Virksomheden benyttes til beregningerne vedrørende personskatteloven og 

virksomhedsordningen.  

 

1.3. Case virksomhed 

Case virksomheden anvendes til analyse og sammenholdelse på forskellene af beskatningen for en 

selvstændig erhvervsdrivende efter reglerne i personskatteloven og virksomhedsordningen. Der 

tages udgangspunkt i regnskabet for konsulentvirksomheden ved Holger Hansen, se bilag 2.  

                                                 
2 Laver skat på arbejde, skattekommissionens forslag til skattereform, februar 2009, side 7 
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1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden 

• Det antages, at hele virksomhedsejerens personlige indkomst kommer fra konsulent-

virksomheden ved Holger Hansen.  

• Der er tale om en real person med tilhørende virksomhed, dog under dæknavn.  

• I beregningerne er kommune- og kirkeskatten fastsat til den gennemsnitlige kommunesats 

for 2010, som er 25,60 %, jf. afsnit 7.3.5. Kommune og kirkeskat.  

• I beregningerne af virksomhedsordningen, er forudsat, at Holger Hansen ved hvert 

indkomstår vil indtræde i virksomhedsordningen og derfor indtil gældende år kun er 

beskattet efter personskatteloven. Det skal dog bemærkes, at indskudskontoen fastsættes i 

alle årene ud fra de oplysninger, der er fra 2009.  

• Beregningerne er fortaget ud fra samme resultat alle årene, og der er ikke taget højde for 

inflation. 

 
1.4. Afgrænsning 

• Ved valg af selskabsform har jeg valgt at analysere og beskrive følgende selskabsformer: 

o Enkeltmandsvirksomhed (ikke en selskabsform) 

o Aktie- og anpartsselskaber 

• Der findes flere selskabsformer i Danmark, men jeg har valgt ikke at beskrive disse i denne 

opgave, da jeg vil sætte fokus og besvare spørgsmålene i problemformuleringen ud fra de 

selskabsformer, der er mest anvendt i Danmark.3  

• For at kunne vurdere om selskabsloven har haft indflydelse på valget af selskabsform, er 

gennemgangen af aktie- og anpartsselskaber foretaget med udgangspunkt i henholdsvis 

aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven.  

• Ændringer i den nye selskabslov vedrørende statslige og børsnoterede aktieselskaber er ikke 

medtaget, da jeg vurderer, at de ikke har relevans for opgavens problemformulering. 

• Opgaven vil kun blive behandlet efter danske skatteregler. Da CFC-indkomst ikke har 

betydning for opgavens problemstilling, uddybes den ikke nærmere i opgaven.  

• Der er ikke taget højde for kompensationsordningen i beregningerne.  

• Kapitalafkastordningen vil ikke blive gennemgået i opgaven.  

• Der er opstillet forudsætninger i opgaven, der løbende vil blive anvendt til forskellige 

beregninger. De vil dog ikke blive oplistet her. 

• Ved sammenholdelse af pensioner og frie midler vil beregningerne ikke omfatte opspring i 

aktier og obligationer.  

                                                 
3 80,35 % af de samlede selskaber i Danmark jf. figur 1 i opgaven. 
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1.5. Metode 

For at besvare problemformuleringen er indledningsvis valgt at foretage en beskrivelse af de 

generelle aspekter, der knytter sig til de enkelte selskabsformer. Herefter beskrives de 

beskatningsformer, der tilhører de udvalgte selskabsformer samt redegøre for de væsentligste 

forskelle på beskatningsformerne.  

 

Opgaven er udarbejdet på baggrund af gældende dansk lovgivning. I opgaven vil der blive henvist 

til love med paragrafhenvisninger, hvor det vurderes relevant for at beskrive selskabsreglerne for 

aktie- og anpartsselskaber, beskatningsreglerne for en selvstændig erhvervsdrivende eller en 

hovedaktionær. Endvidere anføres der paragrafhenvisninger, hvor det er nødvendigt for at beskrive 

lovens regler vedrørende pensionsbeskatning. Anvendte forkortelser i opgaven er vedlagt i bilag 1. 

 

For at vurdere om følgerne af den nye selskabslov kan påvirke valget af selskabsform, foretages en 

gennemgang af aktie- og anpartsselskabsloven, som sammenholdes med den nye selskabslov. 

Gennemgangen er ikke udtømmende, og punkterne er udvalgt med henblik på opgavens 

problemformulering. 

 

For at kunne sammenligne beskatningsformerne vil personskatteloven vedrørende beskatning af 

indkomsten blive behandlet, da reglerne danner grundlag for de senere beregninger af skatten for 

henholdsvis en selvstændig erhvervsdrivende og en hovedaktionær. Herefter foretages en 

gennemgang af den selvstændig erhvervsdrivendes mulighed for at anvende virksomhedsordningen 

samt hovedaktionærens mulighed for beskatning i et selskab, herunder mulighed for kombination af 

løn og udbytte. Gennemgangen vil heller ikke her blive udtømmende men udvalgt med relevans for 

opgaven.  

 

For at kunne analysere, vurdere og konkludere om Forårspakken 2.0 har haft indvirkning på valget 

af hvilken selskabsform, der er bedst at blive beskattet efter, vil der i de beregninger, hvor det giver 

mening, foretage en sammenligning af årene 2009, 2010 og 2019.  

 

Sidste del af opgaven er en diskussion af, hvorvidt andre elementer kan påvirke valget af 

selskabsform. Jeg har her valgt at fokusere på Forårspakken 2.0´s indvirkning på 

pensionsopsparinger, set i forhold til andre opsparingsmuligheder herunder frie midler.  
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1.5.1. Kritik af metode 

Til udarbejdelse af opgaven anvendes primært sekundær data i form af dansk lovgivning, relevante 

lærebøger, informationssøgning på nettet, artikler omhandlende emner, der er relevante for 

opgaven, samt tidsskrifter udarbejdet af fagfolk.  

 

Jeg vil være kritisk i udvælgelsen af anvendte kilder, idet jeg tilstræber at anvende litteratur, der er 

opdateret og pålideligt.  

 

1.6. Opgavens struktur 

Opgavens struktur er illustreret i nedenstående figur: 

Figur 2. 
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2. Beskrivelse af selskabsformer 
Overordnet kan selskabsformerne opdeles i tre grupper:  

• Personselskaber (Interessentskaber, kommanditselskaber, indre selskaber, partrederier og 

andelsselskaber med personligt ansvar) 

• Kapitalselskaber (aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber med begrænset ansvar 

og fonde)  

• Kommanditaktieselskaber (partnerselskaber, selskaber med begrænset ansvar og 

partsselskaber). Sidstnævnte har fået betegnelsen ”de nyere selskabsformer”4. 

 

Personselskabernes kreditgrundlag5 er baseret på, at alle eller nogle af selskabsdeltagere hæfter 

personligt for selskabets gæld. I kapitalselskaber er kreditgrundlaget derimod den kapital, der 

indestår i selskabet. Selskabsdeltagerne har kun begrænset hæftelse – hvilket betyder, at ingen 

personligt hæfter for hele selskabsgælden. I kommanditaktieselskaber er kreditgrundlaget baseret 

på, at selskabsdeltagerne hæfter proratarisk for selskabets gæld. Dette betyder, at en kreditor alene 

kan kræve en selskabsdeltager for dennes egen andel af gælden, da det er selskabsdeltagerne og 

ikke selskabet, der hæfter for gælden6.  

 

I det følgende vil kendetegnene ved en enkeltmandsvirksomhed (jf. kapitel 3) og aktie- og 

anpartsselskaber (jf. kapitel 4) blive gennemgået. Gennemgangen af aktie- og anpartsselskaber er 

foretaget efter henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven for i kapitel 5 at kunne 

vurdere, om ændringerne af den nye selskabslov kan gøre det nemmere at opstarte et selskab. 

 

3. Personselskaber 
3.1. Enkeltmandsvirksomhed 

Som beskrevet i indledningen er enkeltmandsvirksomheden den mest udbredte ”organisationsform” 

for erhvervsmæssig virksomhed, vi har i Danmark. Enkeltmandsvirksomheden er ikke et selskab og 

derfor ikke en selskabsform. Denne driftsform omtales alligevel i forbindelse med en selskabsretlig 

fremstilling, da en enkeltmandsvirksomhed er et alternativ til virksomhedsdrift i selskabsform for 

eksempel aktie- eller anpartsselskaber7.   

 

 

 

                                                 
4 Kommanditaktieselskaber gennemgås ikke ydereligere i denne opgave jf. afgrænsningerne.  
5 Hermed menes selskabets økonomisk grundlag. Hvor pengene til selskabet kommer fra og hvem der hæfter hvis der bliver skabt gæld.  
6 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 6.udgave, side 205 og side 210-211. 
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3.1.1. Definition af selskabsform 

Som navnet antyder, er enkeltmandsvirksomheden en privat ejet virksomhedsform, der drives og 

ejes af kun én person. Denne person er ejer og råder derved over alle virksomhedens aktiver og 

forpligtelser. Ejeren har således eneretten til at tage alle beslutninger vedrørende virksomhedens 

drift og udvikling. 

 

3.1.2. Lovgrundlag 

Enkeltmandsvirksomheder er underlagt bestemmelserne i bekendtgørelsen af loven om visse 

erhvervsdrivende virksomheder jf. LEV § 1, stk. 2. Loven medfører, at enkeltmandsvirksomheder 

er underlagt reglerne i LEV § 6, jf. § 2, stk. 3, vedrørende virksomhedens navn. I LEV § 6, stk. 1. 

defineres virksomhedens navn, som det navn, hvorunder virksomheden udøver sin erhvervsdrift 

eller en del af denne, og som anvendes ved underskrift for virksomheden.8 Den danske 

selskabsnavneret er bygget op omkring 3 grundprincipper: 

1. Princippet om navnets sandhed, dvs. navnet skal give et sandfærdigt udtryk for selskabets 

organisationsform og aktivitet.  

2. Princippet om navnets særpræg, dvs. krav om, at firmanavnet skal være egnet til at 

adskille/differentiere virksomheden fra andre virksomheder, således at navnet ikke er 

forveksleligt med andre beskyttede firmanavne. Navnet skal således have et individuelt 

præg og må ikke blot være en erhvervsbetegnelse eller en selskabsbetegnelse som for 

eksempel ”Frisørsalonen” eller ”Andelsselskabet”. 

3. Princippet om navnets retsmæssighed, dvs. et krav om, at anvendelsen af navnet ikke må 

indebære retsstridig krænkelse af nogen virksomhed, selskab eller person mv. der har 

adkomst til navnet.9   

 

Det skal her bemærkes, at der ikke længere stilles noget krav om, at der skal knyttes et 

indehavernavn til det anvendte virksomhedsnavn. Det er tilstrækkeligt alene som firmanavn, at 

anvende en tidligere indehavers navn, navnet på en fast ejendom, en stedbetegnelse sammenholdt 

med en branche eller et konstrueret navn10, eksempelvis ”Mørkhøj Auto”.    

 

3.1.3. Registrering og stiftelse 

I henhold til bekendtgørelsen af loven om det centrale virksomhedsregister er der registreringspligt 

for alle juridiske enheder. Efter § 3, stk. 1 er en juridisk person blandt andet en fysisk person i 

                                                                                                                                                                  
7 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 6 udgave, side 53. 
8 LBK nr 651 af 15/06/2006, kapitel 2. 
9 Grundprincipperne er beskrevet i Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 6.udgave, side 83.  
10 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 6.udgave, side 54. 
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dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende. Alle juridiske enheder som 

anmeldes til registrering får efter § 5, stk. 2 tildelt et CVR–nummer.  

 

Ikke alle enkeltmandsvirksomheder behøves at registre sig hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen.  

Det gælder enkeltmandsvirksomheder, som ikke har nogen ansatte og virksomheder, der ikke 

betaler lønsumsafgift, moms, punktafgift samt ikke eksporterer eller importerer vare til lande uden 

for EU.11  

Loven stiller ikke særlige krav til stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed. Der forligger heller ikke 

krav om, at der skal være indskudt penge i virksomheden. Derfor opstår enkeltmandsvirksomheden, 

når den erhvervsmæssige virksomhed påbegyndes. 

 

3.1.4. Beslutningskompetence og tegningsret 

Beslutningskompetencen ligger hos ejeren, da denne person udgør den eneste ejer og derved også 

ledelsen i enkeltmandsvirksomheden. Der er ofte begrænset aktivitet i en enkeltmandsvirksomhed, 

hvilket medfører, at ejeren ofte leder den daglige drift alene, og ene træffer beslutninger og 

afgørelser i alle anliggender vedrørende virksomheden. Det er typisk virksomhedens ejer, der 

udarbejder og fastlægger de overordnede strategier og planer for selskabet. I tilfælde hvor der er 

større aktivitet, og hvor der er ansatte i enkeltmandsvirksomheden, kan ejeren uddelegere dele af 

beslutningskompetencen til de ansatte. 

 

Den juridiske enhed er ikke enkeltmandsvirksomheden, men derimod ejeren af virksomheden. Dette 

betyder, at virksomheden som udgangspunkt kun forpligtes gennem ejerens dispositioner. Såfremt 

enkeltmandsvirksomheden har ansatte, kan disse tildeles prokura i henhold til LEV § 7. Herved 

bliver prokuristen, på lige fod med ejeren, bemyndiget til at handle i alle forhold, der tilhører 

selskabet, og er ligeledes bemyndiget til at forpligte virksomheden. Den eneste begrænsning er, at 

prokuristen ikke kan afsætte eller pantsætte fast ejendom. Udover prokura er der også den mulighed 

at give andre personer fuldmagt til at disponere på ejerens vegne. Reglerne om fuldmagt fremgår af 

aftaleloven afsnit 2, §§ 10 – 27.  

 

3.1.5. Kapitalkrav og hæftelse 

Der er ingen lovmæssige krav til indskud i en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor denne selskabsform 

i teorien kan startes uden nogen form for kapital. Det skal dog bemærkes, at ved opstart af en 

virksomhed, uanset hvilken selskabsform, skal der bruges kapital til anskaffelse af for eksempel 

                                                 
11 www.skat.dk  

http://www.skat.dk
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maskiner, lokaler, materiale og lignende. I praksis kræver opstart af en enkeltmandsvirksomhed 

kapital til etablering af selve forretningsgrundlaget. 

Indskud og hævninger føres typisk via mellemregningskontoen mellem virksomheden og ejeren, 

men der er ikke krav om etablering af en mellemregning. Ejeren kan hæve og indskyde penge i 

selskabet uden begrænsning, hvilket skyldes ejerens personlige ubegrænsede hæftelse.  

 

Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt og med hele sin formue. Det er ikke muligt 

at begrænse hæftelsen, da en enkeltmandsvirksomhed ikke er en juridisk enhed. Hvis der skal være 

begrænset hæftelse af virksomhedens gæld, skal der indgås aftale om dette individuelt med 

kreditorerne. 

 

3.1.6. Fordele og ulemper ved valg af enkeltmandsvirksomhed som selskabsform 

Fordele ved enkeltmandsvirksomheden: 

• Simpel at opstarte. Stiftelsen kræver ikke en række fastsatte procedurer og formalia. 

• Intet krav om indskud ved opstart. 

• Intet krav om offentliggørelse af regnskab og udførelse af lovpligtig revision.  

• Simpel ledelsesstruktur.  

 

Ulemper ved enkeltmandsvirksomhed: 

• Ubegrænset personlig hæftelse med hele sin formue. 

• At stifter har kapital til opstarten af virksomheden, bl.a. kapital til køb af maskiner, lokaler, 

materialer mm.  

• Den manglende kapital i selskabet kræver omverdens tillid til personen i virksomheden. 
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4. Kapitalselskaber 
4.1. Aktie- og anpartsselskab 

Som omtalt i indledningen udgør disse to selskabsformer den største omsætning af de forskellige 

selskabsformer i Danmark. Juridisk set er der enkelte forskelle på aktie- og anpartsselskaber i 

modsætning til de regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, hvor de to selskabsformer bliver 

behandlet ens. På baggrund af dette vil aktie- og anpartsselskaber blive behandlet under et.  

 

4.1.1. Definition af selskabsform 

Da aktieselskabsformen blev en mere fremtrædende selskabsform i takt med industrialiseringen, 

steg behovet for en lovregulering, og i 1917 blev den første aktieselskabslov vedtaget. Ved 

reformen af aktieselskabsloven indførtes anpartsselskabet som selskabsform. Vedtagelsen af aktie- 

og anpartsselskabslovene fra 1973 betød en markant fornyelse af den danske selskabsret. Siden er 

der sket væsentlige ændringer både selskabs- og skatteretligt.12 

 

Baggrunden for at aktie- og anpartsselskaber bliver betegnet som kapitalselskaber er, at der 

indskydes en minimumskapital i forbindelsen med stiftelsen. Begge selskabsformer er karakteriseret 

ved, at deltagernes hæftelse er begrænset til deres indskud. I tilfælde af selskabets konkurs er det 

kun det indskudte beløb, der går tabt for aktionæren. 

 

Af Aktieselskabsloven § 1 (ASL) og Anpartsselskabsloven § 1 (APSL) defineres selskaber således:   

• At selskabet er erhvervsdrivende.  

• At deltagerne ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser.  

• At selskabets kapital ved stiftelsen er på minimum kr. 500.000 for aktieselskaber og på 

minimum kr. 80.000 for anpartsselskaber13. 

• At selskabet ikke er et andelsselskab. 

 

4.1.2. Lovgrundlag 

De to selskabsformer bliver reguleret efter hver deres lov ASL og APSL14. Grunden til at disse 

selskabsformer er lovreguleret, er blandt andet af hensyn til selskabets kreditorer og 

minoritetsdeltagere samt af hensyn til offentlighedens kontrol af disse selskaber. 

 

                                                 
12 Artikel 4.7 fra Revifora, Rådgivning om valg af selskabsform, side 2. 
13 Nedsat fra t.kr. 125 til t.kr. 80, ved vedtagelse af den nye selskabslov. 
14 Samlet til én lov ved vedtagelse af den nye selskabslov, mere herom kapitel 5, afsnit 5.1. 
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4.1.3. Registrering og stiftelse 

Aktie- og anpartsselskaber skal anmeldes og registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Registreringspligten er central i forbindelse med stiftelsen af et aktie- eller anpartsselskab, da 

selskabet først får status som juridisk enhed ved stiftelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. ASL 

§ 12 og APSL § 1215.  

 

Aktie- og anpartsselskaber skal ligeledes registreres hos SKAT, som vurderer selskabets 

kreditværdighed. SKAT står for kontrol af diverse registreringer, blandt andet selskabsbeskatning, 

afregning af skatter for ansatte samt afregning af eventuelt momspligtige aktiviteter.16 

 

Stiftelsen af et aktie- eller anpartsselskab følger en ret fast og formaliseret procedure, som er 

beskrevet i Aktieselskabslovens kapitel 2 og i Anpartsselskabslovens kapitel 2.  

 

Udgangspunktet for stiftelsen af et aktieselskab er en såkaldt ”successiv stiftelse”17og er i teorien en 

flerleddet proces, som består af følgende: 

1. Oprettelse og underskrivelse af stiftelsesdokument med vedtægter, jf. ASL §§ 3-6. 

2. Aktietegning samt accept heraf og indbetaling af aktiekapitalen, jf. ASL §§ 7-8 og § 11. 

3. Afholdelse af stiftende – konstituerende generalforsamling, hvor der blandt andet vælges 

bestyrelse og direktion, jf. ASL §§ 9-10 

4. Anmeldelse og registrering af selskabet, jf. ASL § 11 og §§ 154-159.18  

 

Der er ikke helt de samme formkrav til stiftelsen af et anpartsselskab. Anpartsselskaber er ofte 

enkeltmandsselskaber eller selskaber med meget begrænset ejerkreds, hvor beslutninger ikke 

behøves at blive truffet på en generelforsamling. Dette gør stiftelsen af et anpartsselskab mere 

enkel, idet stiftelsesdokumentet, som indeholder vedtægter, bestemmelser om fordelingen af 

anparter og selskabets fremtidige ledelse og revision, blot underskrives af stifterne. Stiftelse af et 

anpartsselskab bliver kaldt for ”simultanstiftelse”19.  

 

4.1.3.1. Vedtægter 

Aktie- og anpartsselskaber har pligt til, at stiftelsesdokumentet indeholder et udkast til selskabets 

vedtægter i henhold til ASL § 3 og APSL § 4. Vedtægterne er et ”regelsæt”, der sammen med 

                                                 
15 www.retsinformation.dk 
16 www.skat.dk, på vej mod egen virksomhed.  
17 Stiftelse i flere arbejdsgange frem for en simulantstiftelse, som sker i en arbejdsgang bl.a. ved stiftelse af et ApS. 
18 Kapitalselskaber – aktie- og anpartsselskabsret. 2.udgave, side 279. 
19 Kapitalselskaber – aktie og anpartsselskabsret, 2.udgave, side 280. 

http://www.retsinformation.dk
http://www.skat.dk
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selskabslovgivningen, udgør retsgrundlaget for selskabets eksistens og virksomhed. Således kan 

vedtægterne betegnes som selskabets grundlov.  

 

Der er i ASL § 4 og i APSL § 5 opstillet nogle minimumskrav til, hvad der skal indgå i 

vedtægterne. Dette er krav til selskabets navn, hjemsted og formål, kapitalens størrelse, deltagernes 

stemmeret, selskabets ledelse og regnskabsår.  

Dog har stifterne fri adgang til at udforme selskabets vedtægter, så længe mindstekravet i 

selskabsloven bliver overholdt. Vedtægtsbestemmelserne kan senere ændres, men typisk kun med 

kvalificeret majoritet.20 

 

Der er pligt til at registrere og offentliggøre selskabets vedtægter, således at bestemmelserne i 

vedtægterne er bekendt af tredjemand.  

 

Selskabsdeltagerne kan endvidere vælge at træffe bestemmelser uden for vedtægterne i en aktionær- 

eller anpartshaveroverenskomst. Aktionær- eller anpartshaveroverenskomst indgås ved stiftelsen, 

fusion, virksomhedsoverdragelser eller et generationsskifte. Aktionær- eller 

anpartshaveroverenskomster er som andre aftaler underlagt reglerne om indgåelse og ugyldighed i 

aftaleloven. Ejendomsretten og stemmeretten følger princippet i ASL § 17 om, at alle aktier har lige 

ret, medmindre vedtægterne eller en overenskomst regulerer dette forhold21.  

 

Ofte anvendes aktionær- og anpartshaveroverenskomster i forbindelse med stemmeoverførsel eller 

stemmebinding. Stemmebindingen sikrer, at der er enighed om visse anliggender, hvorved 

selskabsdeltagerne bliver forpligtet til at stemme på en bestemt måde.  

 

4.1.4. Beslutningskompetence og tegningsret 

Den øverste myndighed i et aktie- eller anpartsselskab er ejerne af selskabet, der træffer 

beslutningerne på selskabets generalforsamling om for eksempel vedtægtsændringer, valg af 

flertallet af bestyrelsens medlemmer, valg af revisor, godkendelse af selskabets årsrapport samt 

anvendelse af overskud eller dækning af underskud22. Aktionærerne kan ikke give uformelle 

instrukser til selskabets ledelse uden om generalforsamlingen. Dog har aktionærerne på 

generalforsamlingen møde-, tale- og stemmeret, hvilket er aktionærens mulighed for at yde 

indflydelse i selskabet.  

 

                                                 
20 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 5.udgave, side 223. 
21 Dansk selskabsret 2 – kapitalselskaber, 2. udgave, side 169 og 170.  
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Bestyrelsen er ansat af generalforsamlingen til at sørge for en forsvarlig organisation af selskabets 

virksomhed. Det er bestyrelsen, der træffer beslutninger, som efter selskabets forhold er af 

usædvanlig art eller af stor betydning. Det er for eksempel bestyrelsen, der fastsætter udbyttets 

størrelse, og generalforsamlingen kan ikke beslutte en større udbyttebetaling end bestyrelsen har 

foreslået. 

 

Det er ligeledes bestyrelsen, der udnævner og afskediger direktionen eller direktøren. Direktionen 

eller direktøren, som forestår den daglige ledelse af selskabet skal følge de retningslinjer, der er 

udstukket af bestyrelsen. Det er bestyrelsens ansvar at føre tilsyn med sin direktion eller direktør 

samt holde øje med selskabets økonomiske situation. 

 

Aktie- og anpartsselskaber eksisterer og handler uafhængigt af selskabsdeltagerne. Hvilket gør disse 

selskabsformer til en juridisk konstruktion, som opnår samme evne som den fysiske person. Alle 

beslutninger og dispositioner, der foretages på selskabets vegne, er af personer, som er betroet til at 

forestå ledelsen heraf23. Aktie- og anpartsselskaber opnår juridisk personlighed ved registrering hos 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til ASL § 12 og APSL § 12, hvorefter selskabet overtager 

selskabsdeltagernes forpligtelser og rettigheder. 

 

Hvert medlem af bestyrelsen og direktionen har som udgangspunkt ret til at tegne selskabet alene. 

Der kan dog i vedtægterne laves begrænsninger, så flere medlemmer af ledelsen for eksempel skal 

tegne selskabet i forening, jf. ASL § 60 og APSL § 24. Tegningsretten forudsætter, at personer, der 

handler på selskabets vegne, er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som 

tegningsberettigede24.  

 

4.1.4.1. Ledelsesorgan 

I aktieselskaber skal der være både en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af 

minimum tre medlemmer og vælges af generalforsamlingen. Flertallet af medlemmerne må ikke 

være i direktionen, jf. ASL § 49 og § 51. Direktionen eller direktøren udvælges af bestyrelsen, som 

beskrevet i afsnit 4.1.4 ang. beslutningskompetencer. 

 

I et anpartsselskab kan anpartshaverne vælge, om de vil have en direktion, bestyrelse eller begge 

ledelsesorganer, da der ikke er krav om, at anpartsselskaber skal have begge organer jf. APSL § 19.  

 

                                                                                                                                                                  
22 Dansk selskabsret 2 – kapitalselskaber, 2. udgave, side 324 og 325. 
23 Kapitalselskaber – aktie- og anpartsselskabsret, 2. udgave, side 419. 
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Aktie- og anpartsselskabets øverste ledelsesorgan er generalforsamlingen. Der skal afholdes mindst 

en ordinær generalforsamling om året. Der er mulighed for at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling i løbet af året, såfremt bestyrelsen, repræsentantskabet, revisor eller aktionærer, 

som ejer mere end 10 % af aktierne, finder dette hensigtsmæssigt, jf. ASL § 70. 

 

Anpartsselskabet har mulighed for, hvis samtlige anpartshavere er enige herom, at træffe 

beslutninger uden om generalforsamlingen jf. APSL § 28. Der kan indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling af øverste ledelse, revisor og alle anpartshavere, jf. APSL § 30. 

 

4.1.5. Kapitalkrav og hæftelse 

4.1.5.1. Kapitalkrav 

Som tidligere nævnt er der et mindstekrav til selskabskapitalen på DKK 500.000 for aktieselskaber 

og DKK 80.000 for anpartsselskaber. Kapitaltilførsel kan ske ved kontant indbetaling, 

apportindskud af aktiver25 (eller ved konvertering af gæld26.) 

 

Aktier og anparter må ikke (jf. ASL of APSL § 13) tegnes til en værdi, der er lavere end 

pålydende27. Den nominelle værdi bruges blandt andet til aktionærernes fortegningsret28. 

Fortegningsretten er baseret på den enkelte aktionærs forholdsmæssige andel af selskabets samlede 

aktiekapital og benyttes eksempelvis ved stillingstagen til, om et forslag på generalforsamlingen har 

opnået den nødvendige tilslutning29.  

 

Størrelsen af selskabets aktie- og anpartskapital vil typisk afhænge af, hvilke midler selskabet råder 

over, samt hvad der anses som rimelige i forhold til selskabets størrelse og de økonomiske risici. 

Hvis et kapitalselskab har tabt 50% af sin kapital, er det et krav, at bestyrelsen afholder 

generalforsamling inden 6 måneder efter, at kapitaltabet er konstateret. Bestyrelsen skal stille 

forslag til foranstaltninger, der bør træffes30. I værste fald kan det betyde opløsning af selskabet31. 

En kapitalforhøjelse eller kapitalnedsættelse kræver en ændring af vedtægterne, som kun kan 

ændres på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning, der er truffet med vedtægtsændrings- 

                                                                                                                                                                  
24 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 5. udgave, side 265 og 266, 
25 Alle værdier, som kan gøres til genstand for en økonomisk vurdering, kan anvendes som apportindskud, Værdiansættelsen af indskud skal være 
forsvarlig for eksempel af en sagkyndig vurderingsmand jf. ASL § 6 b. 
26 Ved en gældskonvertering til aktie- eller anpartskapital forstås den situation, hvor en kreditor anvender sin fordring på et selskab til at tegne aktier 
eller anparter i selskabet. 
27 Aktier har pålydende værdi og kurs. En akties pålydende værdi kan være et hvilket som helst beløb, men aktiens kurs derimod siger, hvor meget 
man skal betale for en enkelt aktie. 
28 Jf. ASL § 30. 
29 Blandt andet 2/3-kravet i ASL § 78 og 1/10-kravet i ASL § 70 om aktionærers ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er opfyldt. 
30 Jf. ASL § 69 a og APSL § 52 
31 Kapitalselskaber – aktie- og anpartsselskabsret, 2.udgave, side 150-151. 
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majoritet. Ved kapitalforhøjelse har de nuværende aktionærer fortrinsret til at tegne nye aktier. Der 

kan ske en forhøjelse af kapitalen uden, at der indbetales midler til selskabet. Dette betegnes som en 

fondsemission32. En kapitalnedsættelse kan gennemføres ved, at nedsættelsesbeløbet udbetales til 

selskabsdeltagerne eller til dækning af underskud. Udbetaling til selskabsdeltagerne forringer 

egenkapitalen, hvorfor det er nødvendigt at sikre beskyttelse af selskabets kreditorer33. 

 

4.1.5.2. Lån 

I modsætning til personselskaber skal der i kapitalselskaber være en klar adskillelse mellem 

selskabsdeltagernes privatøkonomi og selskabets økonomi. I kapitalselskaber er det ulovligt at låne 

penge til eller stille sikkerhed for selskabsdeltagerne og deres pårørende, bestyrelsen, direktionen 

samt andre nærtståendes privatøkonomi jf. ASL § 115 og APSL § 49. Udføres det ulovlige 

aktionærlån, skal personen, som har modtaget udbetalingen, tilbagebetale beløbet med tillæg af 

rente til selskabet34.   

 

Et aktie- og anpartsselskab kan etablere sig med ansvarlig lånekapital, hvilket betyder, at går 

selskabet konkurs, er det lånegiveren, der står tilbage med de økonomiske krav fra kreditorer eller 

selskabsdeltagerne om tilbagebetaling af selskabskapitalen35. 

 

4.1.5.3. Hæftelse 

Hæftelsen i et aktie- og anpartsselskab er begrænset til indskudskapitalen, og selskabsdeltagerne 

kan ikke tabe mere end, hvad de har indskudt i selskabet jf. ASL og APSL § 1. 

 

Et selskab, der ikke er registret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan som udgangspunkt ikke 

erhverve rettigheder og indgå forpligtelser. Under stiftelsen og indtil registreringen er foretaget, 

ligger hæftelsen af selskabets forpligtelser solidarisk hos dem, som har indgået forpligtelsen eller 

har medansvar herfor jf. ASL og APSL § 12. Ved registreringen overgår alle forpligtelser til 

selskabet. 

 

 

 

                                                 
32 Kapitalforhøjelsen gennemføres ved, at der udstedes fondsaktier, ved at der bliver overført midler fra selskabets reserver til selskabskapitalen. Alle 
reserver udover reserver for egne aktier og kapitalandele jf. ÅRL § 35, kan overføres til selskabskapitalen ved udstedelse af fondsaktier jf. ASL § 39 
og APSL § 43. De reserver som overføres til selskabskapitalen ved udstedelse af fondsaktier, skal være renset for latent og udskudt skat. 
33 Dansk selskabsret 2 – kapitalselskaber, 2.udgave, side 186-187 og 220. 
34 Dansk selskabsret 2 – kapitalselskaber, 2. udgave, side 280 -283 og 296-297. 
35 Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 5. udgave, side 239. 
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4.1.6. Fordele og ulemper ved valg af aktie- og anpartsselskab som selskabsform  

Fordele ved aktie- og anpartsselskaber: 

• Selskabsdeltagere hæfter begrænset med den indskudte kapital og ikke for selskabets 

forpligtelser.  

• Offentliggørelse af årsrapporten gør selskabet mere troværdig overfor forretningspartner, da 

de kan indhente oplysninger om selskabet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved handel 

kan tegningsreglerne også indhentes fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

• Tredjemand kan få en forpligtende underskrift fra en tegningsberettiget, som er 

offentliggjort hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  

• Selskabsdeltagerne har møderet, taleret og stemmeret ved generalforsamlingen. 

• Der er formaliserede regler og en aftaleramme som er lovreguleret.  

 

Ulemper ved aktie- og anpartsselskaber:  

• Selskaberne er underlagt en omfattende præceptiv lovregulering, der i høj grad begrænser 

deltagernes aftalefrihed. Dette er især udpræget for aktieselskabernes vedkommende.  

• Krav om kapitalindskud og rekonstruktion ved kapitaltab eller at ledelsen foretager de 

fornødne foranstaltninger. 

• Selskabsdeltagerne kan ikke frit trække kapital ud af selskabet. Herunder forbud mod 

aktionærlån, begrænsning i køb af egne aktier, formaliseret procedure ved kapitalforhøjelse 

og -nedsættelse samt en reguleret adgang til udbetalt udbytte. 

• Krav til formel ledelsesstruktur, hvor anpartsselskabets struktur er mere fleksibel. 

• Selskabet og selskabsdeltagerne er underlagt en del formalia og procedurer blandt andet 

stiftelse, ændring af selskabets struktur og kapitalen. 

• Offentlighed omkring selskabet og pligten til at udarbejde årsrapport og revision36, hvilket 

pålægger selskabet omkostninger.  

 

 

 

                                                 
36 Der er selskaber i Danmark, som ikke er underlagt revisionspligten og derfor kan spare omkostningerne til revision.  
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5. Sammenfatning af den nye selskabslov 
I dette kapitel vil kort blive gennemgået den nye selskabslov. Der vil ikke blive foretaget en total 

gennemgang af hele lovgrundlaget og loven. Gennemgangen vil blive foretaget med fokus på at 

identificere et par af de områder, der kan have betydning for, om den nye selskabslov har gjort det 

nemmere at starte et selskab end tidligere. Herefter vurderes der på baggrund af gennemgangen, om 

det kan være fordelagtigt, set ud fra et selskabsretligt perspektiv, at starte et selskab som et aktie- 

eller anpartsselskab, frem for at starte som selvstændig erhvervsdrivende i en 

enkeltmandsvirksomhed efter den nye selskabslov.  

 

5.1. Den nye selskabslovs tilblivelse og formål 

Da det er regeringens mål, at Danmark bliver et af verdens mest konkurrencedygtige samfund, 

nedsatte regeringen ultimo 2006 et udvalg, der fik til opgave at komme med forslag til, hvordan den 

danske selskabslovgivning kunne moderniseres. Udvalget afgav sin betænkning i november 2008 

og på baggrund heraf blev der fremsat forsalg til en ny selskabslov i Folketinget i marts 2009. 

Lovforslaget blev med flere ændringer vedtaget i Folketinget den 29. maj 2009.  

 

Den nye selskabslov samler de førhen gældende aktie- og anpartsselskabslove i én 

sammenhængende selskabslov. Formålet med den nye selskabslov er at gøre danske virksomheder 

mere konkurrencedygtige bl.a. ved at nedbringe de administrative byrder. 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at den nye selskabslov efter flere udskydelser træder i 

kraft d. 1. marts 2010 ved bekendtgørelse 172 af 22. februar 2010. Loven vil blive sat i kraft af 3 

omgange37: 

1. De dele af loven, som ikke kræver it-tilpasning, og de dele af loven, hvor it-tilpasningerne er 
på plads, træder i kraft d. 1. marts 2010. 

2. De bestemmelser, der forudsætter tilpasning af styrelsens it-system, hvilket angår 
registrering og offentliggørelse, og hvor it-tilpasningerne endnu ikke er afsluttet. 

3. Ejerregister og andre ændringer, der forudsætter udvikling af nye it-systemer. 
 

Den trinvise ikrafttræden betyder, at selskabsloven i en periode vil indeholde bestemmelser, som pt. 

ikke er trådt i kraft. 

 

 

 

                                                 
37 Erhvervs- og selskabsstyrelsen publikation angående ”Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)”. 
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5.2. Kommentar på effekt af den nye selskabslov 

Effekten af den nye selskabslov vil blive foretaget med henblik på at vurdere, om det er blevet 

nemmere at starte et aktie- eller anpartsselskab i Danmark. For at belyse dette ses på følgende 

områder: 

• Stiftelse, herunder kapitalkrav 

• Generalforsamling 

• Ejeraftaler, herunder skævdeling af udbytte 

 

5.3. Stiftelse 

Proceduren for at stifte et selskab er med den nye selskabslov blevet forenklet, og stiftelsesreglerne 

vil fremover være mere ensartede for aktie- og anpartsselskaber, der i loven betegnes som 

kapitalselskaber. Det formaliserede krav om afholdelse af en konstituerende generalforsamling ved 

stiftelsen af et aktieselskab ophæves. Endvidere ophæves kravet om, at der skal udarbejdes 

tegningslister ved aktieselskaber, hvilket medfører større fleksibilitet med hensyn til, hvorledes 

tegnerne af kapitalandele skal identificeres. Den forenklede stiftelsesprocedure medfører, at alle 

stiftelser kan foregå i én arbejdsgang.  

 

For at tilgodese de mindre selskabers behov har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen planer om at 

etablere et it-system, der gør det muligt at få overført de registrerede oplysninger til et sæt 

standardiserede vedtægter. Dette kan og vil næppe give de store problemer, da selskabsvedtægterne 

i forvejen er meget standardiserede og kun giver den lovfastsatte minimumsinformation, der er 

yderligere reduceret jf. SL § 28. Endvidere er der flere steder i loven angivet forhold, der, hvis de 

vedtages, skal medtages i vedtægterne38. 

 

Som noget nyt kan et kapitalselskab stiftes med tidsmæssig fremadrettet virkning, hvilket gør 

selskabsloven mere fleksibel. Dette øger mulighederne for en god planlægning inden opstart af 

selskabet, da man i august 2010 kan få registreret selskabet, der først kommer til at eksistere den 1. 

januar 2011. Der kan ikke disponeres og dermed heller ikke påtages forpligtelser på selskabets 

vegne, før stiftelsen har fundet sted, her altså pr. 1. januar 2011.  

 

5.3.1. Selskabets kapital 

Ved udformningen af betænkningen påpegede moderniseringsudvalget, at det tidligere kapitalkrav 

ved stiftelse af anpartsselskaber på kr. 125.000 ikke var i overensstemmelse med de internationale 

tendenser til at lempe kapitalkravet for denne selskabstype. Endvidere påpegede moderniserings-
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udvalget, at kapitalkravet ikke giver en tilstrækkelig reel sikkerhed for selskabets kreditorer, men 

mere er en falsk tryghed. På baggrund heraf foreslog moderniseringsudvalget at afskaffe 

kapitalkravet for anpartsselskaber, da kapitalberedskabet i et anpartsselskab bør være den aktivitet, 

der driver selskabet og ikke opfyldelsen af et formelt krav ved stiftelsen. Dette mødte stor kritik i 

pressen og på Christiansborg, og ved det endelig lovforslag blev der fastsat en minimumskapital på 

kr. 80.000 suppleret af en pligt til reaktion, såfremt egenkapitalen falder under kr. 62.500. 

 

Minimumskapitalen ved stiftelse af et aktieselskab fastholdes som hidtil på kr. 500.000 dog med 

den ændring, at kun 25 % af en kontant selskabskapital skal være indskudt ved stiftelsen. De 25 % 

skal opfyldes for hver af de tegnede kapitalandele og ikke kun den samlede kapital39 og gælder kun 

tegning af kontant kapital til papirkurs. I selskaber stiftet med overkurs på kapitalandelene skal hele 

overkursbeløbet indbetales før stiftelse. Ligeledes gælder det, hvis selskabskapitalen indbetales ved 

indskud af andet end kontanter, så skal hele selskabskapitalen være indskudt før registrering. 

Apportindskud jf. SL § 35 vil stadigvæk være muligt, men skal dog fremover indbetales 100 % som 

selskabskapital.  

 

Selskabskapitalen kan tegnes af stifteren/stifterne eller kan helt eller delvis udbydes til tegning af 

andre. Anparter i et anpartsselskab kan dog ikke udbydes til offentligheden, men kan kun udbydes 

til en begrænset nærmere defineret gruppe. 

 

5.4. Generalforsamling 

Målet med de nye regler for afholdelse af generalforsamlinger er at styrke kapitalejernes rettigheder 

og skabe en klarere og mere effektiv regulering, der er let at efterleve. 

 

Kapitalejerne kan i enighed ved vedtægtsbestemmelse bestemme, at beslutninger på 

generalforsamlingen generelt kan træffes under fravigelse af lovens regler, form og frist40. 

Generalforsamlingen skal afholdes fysisk, hvis kapitalejere med tilsammen over 10 % af kapitalen 

fremsætter krav herom. Endvidere kan generalforsamlingen med vedtægtsmajoritet beslutte, at 

selskabets generalforsamling fremover skal afholdes elektronisk jf. SL § 106. Beslutningen skal 

optages i vedtægterne. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at 

generalforsamlingen afholdes på svensk, norsk, engelsk eller et helt andet sprog41. Dette åbner 

                                                                                                                                                                  
38 Eksempelvis generalforsamlingssproget, hvis det ikke er dansk.  
39 jf. SL §§ 33 og 40 skal der til hver en tid være indbetalt mindst 25 % , dog mindst 80.000 kr. af den kontant selskabskapital. 
40 Dette tilgodeser selskaber med begrænset ejerkreds hvor en lang række generalforsamlinger gennemførers som ”skrivebordsgeneralforsamlinger”. 
Her er det typisk selskabet advokat der er dirigent og protokollerer de beslutninger, som er aftalt. 
41 Vælges sproget af være svensk, norsk eller engelsk skal der ikke gives mulighed for simultantolkning. Vælges derimod et andet sprog ud over de 
nævnte skal der gives mulighed for simultantolkning.  



Valg af selskabsform – Påvirkning af den nye selskabslov og Forårspakken 2.0. 

20 

muligheder for flere internationale virksomheder, da de både kan afholde generalforsamlingen 

elektronisk og på et andet sprog end dansk.  

 

5.5. Ejeraftaler 

Der har i flere år været uklarhed om retstilstanden angående, hvorvidt kapitalselskaber kan tiltræde 

ejeraftaler, og hvorvidt kapitalselskabet kan blive bundet af disse aftaler. Derfor har 

moderniseringsudvalget fastsat en regulering, der opdeler det selskabsretlige retshierarki, hvor 

selskabsloven er øverst efterfulgt af kapitalselskabets vedtægter, og først herefter kommer en 

eventuel ejeraftale. Dette betyder, at en ejeraftale mellem kapitalejerne ikke er bindende for de 

beslutninger, der træffes på generalforsamlingen jf. SL § 8242. Kapitalejerne kan aftale, at 

ejeraftalen skal være de gældende bestemmelser frem for vedtægterne i deres indbyrdes forhold, 

men ved en overtrædelse er det alene aftaleretlige misligholdelsesbeføjelser, der finder anvendelse.  

 

5.5.1. Skævdeling af udbytte 

I den nye selskabslov § 1, stk. 2, 2 pkt. er videreført fra aktie- og anpartsselskabsloven samt fra 

grundlæggende selskabsretlige principper, at en kapitalejer har ret til andel i selskabets overskud i 

forhold til sin ejerandel, medmindre andet er fastsat i vedtægterne. Bestemmelsen giver 

kapitalejerne en ret til udbytte og kan derfor, som ved en hver anden ret, give afkald herpå.  

Det kan diskuteres, hvorvidt en ejeraftale om fordeling af udbyttet vil være uforenelig med 

selskabets vedtægter. Hvis der ikke specifikt står i vedtægterne, at udbyttet SKAL udloddes i 

forhold til kapitalejernes ejerandel, er skævdeling af udbyttet i en ejeraftale ikke i strid med 

selskabets vedtægter. 

Aftaler om skævdeling af udbyttet i en ejeraftale er bindende for selskabet. Derfor må kapitalejeren 

give afkald på retten til udbyttet i forbindelse med generalforsamlingen. Afkaldet kan gives ved blot 

at stemme for forslaget på generalforsamlingen. Herved har kapitalejeren givet sit selskabsretlige 

samtykke, og selskabet kan udlodde udbyttet som beskrevet i ejeraftalen. Opstår situationen, hvor 

kapitalejeren stemmer imod forslaget på generalforsamlingen og træffes der beslutning om, at 

udbyttet stadigvæk skal udloddes skævt i henhold til ejeraftalen, vil beslutningen være udgyldig jf. 

SL § 45 og 82.  

 

Det har hidtil været muligt med skatteretlig virkning at give afkald på økonomiske rettigheder43 i en 

ejeraftale. For at en skævdeling af udbyttet i en ejeraftale kan få skatteretlig virkning, er det ikke 

afgørende, at ejeraftalen er bindende for selskabet eller generalforsamlingens beslutninger. Men 

                                                 
42 Sl § 82 Ejeraftaler er ikke bindende for kapitalselskabet og de beslutninger , der traffes af generalforsamlingen.  
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derimod afgørende efter domsafsigelser om der er givet et civilretligt afkald på indkomsten44 inden 

retserhvervelsen.  

 

Det kan diskuteres, om afkald på udbyttet i et selskab kan gives ”blankt”, da en aktionær giver 

afkald på udbyttet, som kommer de andre aktionærer til gode i form af større udbytte eller forøgelse 

af aktierne. Hvis der holdes fast i kravet i ligningsvejledningen jf. note 39 om, at et afkald aldrig må 

være dispositivt45, vil det aldrig være muligt at skævdele udbyttet i en ejeraftale med skatteretslig 

virkning. Der findes flere afgørelser46, hvor Landsskatterettens opfattelse er, at det er muligt at give 

afkald på udbytte forud for generalforsamlingen med skatteretlig påvirkning. Lægges disse 

afgørelser til grund, kan afkaldet af udbyttet godt indgå i en ejeraftale og have skatteretslig 

virkning.  

 

Ud fra SL § 82 gives ikke en vurdering af, hvornår skævdeling af udbytte kan foretages i en 

ejeratale med skatteretlig virkning. Selv hvis kapitalejeren, som beskrevet ovenfor, vælger ikke at 

stemme for skævdelingen ved generalforsamlingen, og udbyttet således selskabsretligt ikke kan 

udbetales som fastlagt i ejeraftalen, må det antages, at skævdelingen stadigvæk vil få skatteretlig 

virkning, da afkaldet er givet i ejeraftalen og kan håndhæves af de andre kapitalejere.  

 

5.6. Delkonklusion vedrørende selskabslov 

Stiftelsen af kapitalselskaber er blevet forenklet ved indførelsen af den nye selskabslov, og 

oprettelsen af et selskab kan foregår i én arbejdsgang. Nye it-systemer tilgodeser mindre selskaber 

og giver disse hjælp til at få udformet deres vedtægter, så de kan spare penge ved anden rådgivning. 

Endvidere er der åbnet en mulighed for at kunne stifte kapitalselskaber frem i tiden, hvilket gør, at 

stiftelse af et selskab kan planlægges i god tid og giver mulighed for at kunne nå at skaffe den 

fornødne kapital til stiftelsen.  

 

Nedsættelse af selskabskapitalen gør det muligt for flere personer at opfylde det kapitalkrav, der er 

ved stiftelsen af et selskab. Dette er sket blandt andet, fordi kun 25 % af den samlede 

selskabskapital skal være indbetalt ved stiftelsen, samt at selskabskapitalen kan være tegnet af andre 

end stifteren selv. Hvis det på sigt bliver, som moderniseringsudvalget foreslog, forsvinder 

kapitalkravet helt ved stiftelsen af et anpartsselskab og vil derved, set fra en selskabsretlig vinkel, 

                                                                                                                                                                  
43 Økonomiske rettigheder er blandt andet udbyttet og likvidationsprovenu.  
44 Det er anført i ligningsvejledningen afsnit A.A. 1.3.10 at ”Hvis der gives afkald på en indtægt forud for ridspunktet for endelige retserhvervelse, 
skal der normalt ikke ske beskatning. Beskatning indtræder dog hvis modtageren i forbindelse med afkaldet træffer beslutning om, hvordan indtægten 
skal anvendes (kaldet dispositivt afkald)” 
45 Dispositive afkald, betyder at der indtræder beskatning hvis modtageren i forbindelse med et afkald træffer beslutning om, hvordan indtægten skal 
anvendes. 
46 SKM 2006, 164 LSR (TFS 2006, 397 LSR) og TFS 2000, 564 V. 
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gøre anpartsselskabet ligeså nemt at stifte som en enkeltmandsvirksomhed, da det eneste 

kapitalkrav vil være, at der er kapital til at købe materialer, maskiner, lokaler og ligende ved opstart 

af virksomhed eller selskab. 

 

Den nye selskabslov har også forenklet området omkring generalforsamlingen og bidraget til 

fleksible og enkle regler. Der er taget højde for fremtidens it-udvikling, og reglerne omkring 

elektroniske generalforsamlinger og kommunikation er ajourført. Forskellen mellem aktie- og 

anpartsselskaber er ligeledes blevet reduceret, overvejende ved at retssikkerheden for 

minoritetsanpartshavere er blevet forbedret. Endvidere er der opnået fleksible muligheder for 

afvikling af generalforsamlingen, således at formen kan tilpasses det enkelte selskab. 

 

Retshierarkiet er med vedtagelsen af den nye selskabslov blevet synlig og medfører nu, at 

selskabsloven er den øverste retsstilling. Herefter kommer selskabets vedtægter og så ejeraftalerne. 

Det medfører, at ejeraftalerne ikke er bindende for selskabet eller generalforsamlingen. Dette kan 

ikke i sig selv hindre, at skævdeling af udbytte kan reguleres i ejeraftalen uden tilføjelse i 

vedtægterne, da kapitalejerne har ret til at give afkald på deres ret til udbytte, som ikke 

nødvendigvis sker via vedtægterne.  

 

Der kan dog opstå strid mellem det, der er fastlagt i ejeraftalen og det, som bliver besluttet på 

generalforsamlingen, hvis den kapitalejer, der i en ejeraftale har givet afkald på sit udbytte, ikke 

giver sit samtykke hertil på generalforsamlingen. Sker dette, kan den kapitalejer, som skulle have 

haft det forhøjede udbytte, kun støtte sig til de kontraktretlige regler. Dette er en konsekvens af SL 

§ 82, da ejeraftalen ikke er bindende for selskabet eller generalforsamlingen.  

 

Hvorvidt en skævdeling af udbyttet i en ejeraftale har skatteretlig virkning, må det, ligesom før den 

nye selskabslov, konkluderes, at det afgørende er, hvorvidt der er givet et gyldigt civilretligt afkald 

på indkomsten inden retserhvervelsen. Det må som konklusion på de økonomiske rettigheder i et 

selskab anbefales, at alle forhold af denne art medtages i selskabets vedtægter. På den måde kan alle 

aktionærerne sikre sig, at udbyttet ikke ændrer sig på grund af enten strid eller kontraktsvigt.  

 

Den nye selskabslov har på flere områder gennemført en række lempelser, hvilket medfører, at det i 

fremtiden bliver nemmere at stifte selskab. Om det medfører, at flere vil vælge de to selskabsformer 

aktieselskab og anpartsselskabet, frem for enkeltmandsvirksomheden, kan ikke alene konkluderes 

på baggrund af de selskabs retlige regler. I konklusionen må ligeledes tages højde for 

beskatningsformerne, samt den enkelte persons situation. 
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6. Beskatningsformer 
De næste kapitler vil indeholde en kort gennemgang af det danske skattesystem samt 

redegøre for den skatteretlige afgrænsning mellem personselskaber og kapitalselskaber i 

Danmark. Kapitlerne vil således være med til at skabe en platform for forståelsen af 

selskabsbeskatningen både for personlige - og kapitalselskaber. 

 

Drives virksomheden personligt, som for eksempel en enkeltmandsvirksomhed, sker beskatningen 

hos den selvstændige erhvervsdrivende efter reglerne i personskatteloven. Den selvstændige 

erhvervsdrivende har dog mulighed for, at lade sig beskatte efter reglerne i virksomhedsordningen 

eller kapitalafkastordningen47. 

 

Kapitalselskaber, for eksempel aktie- og anpartsselskaber, er et selvstændigt skattesubjekt og 

beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven. Der er flere forskellige beskatningsformer i 

kapitalselskaber, alt efter hvilken funktion man har i selskabet. Er man ansat i selskabet som 

almindelig lønmodtager, beskattes efter reglerne om personlig indkomst i personskatteloven. Er 

man derimod aktionær eller anpartshaver, kan man for eksempel modtage udbytte, der beskattes 

som aktieindkomst efter reglerne i personskatteloven48. 

 

 

7. Beskatning af personlig virksomhed 
Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed har 3 muligheder for beskatning. De kan 

vælge at anvende de almindelige skatteregler, der finde i personskatteloven eller vælge at benytte 

reglerne i virksomhedsskatteloven om virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen49.  

 

Kapitel 7, 8 og 9 indeholder en gennemgang af, hvilke beskatningsmuligheder selskabsdeltagerne i 

en personlig drevet virksomhed kan anvende. Herunder redegøres for skattepligten til Danmark, 

personskatteloven og virksomhedsordningen. 

 

7.1. Skattepligt til Danmark 

En fysik eller juridisk person er forpligtet til at betale skat til Danmark, såfremt den pågældende 

person enten er fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark. Personer, der har bopæl i Danmark 

eller opholder sig her i over 6 måneder om året, er fuldt skattepligtige, jf. KSL § 1. Reglerne om 

                                                 
47 Valg af selskabsform – og omstrukturering af selskaber, 2.udgave, side 590-591. 
48 Valg af selskabsform – og omstrukturering af selskaber, 2.udgave, side 590 
49 Kapitalafkastordningen vil ikke blive gennemgået nærmere jf. afgrænsningerne.  
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begrænset skattepligt til Danmark, kan anvendes såfremt en person ikke er fuldt skattepligtig til 

Danmark og findes i KSL § 250.   

 

Fuld skattepligtige og andre juridiske personer skal betale indkomstskat til Danmark efter 

Statsskatteloven. Alle personer med skattepligt til Danmark skal årligt opgøre deres skattepligtige 

indkomst, som danner grundlag for beregningen af skatten. 

 

7.2. Beskatning efter personskatteloven  

Reglerne i personskatteloven er som udgangspunkt gældende for almindelige lønmodtager og 

indkomst erhvervet ved selvstændig virksomhed. Den skattepligtige indkomst opgøres efter PSL § 

1, der beskriver hvilke, indtægter der er skattepligtige og hvilke udgifter, der er fradrag for. Den 

selvstændig erhvervsdrivende kan dog vælge, at blive beskattet efter virksomhedsskatteloven jf. 

kapitel 8.  

 

Til brug for beregningerne af indkomstskatten skal den skattepligtige indkomst opgøres i fire 

indkomstformer efter reglerne i PSL § 2; 

• Personlig indkomst 
• Kapitalindkomst 
• Aktieindkomst 
• CFC indkomst51 

 

Opdelingen er ikke udtryk for flere indkomster, men er foretaget af beregningstekniske grunde, da 

skattesatserne er forskellige for hver enkelt indkomstart52. 

 

7.2.1. Skattepligtig indkomst 

Den skattepligtige indkomst udgør summen af den personlige indkomst, kapitalindkomst samt 

fradrag for ligningsmæssige fradrag. Opdelingen af indkomstarterne fremgår af PSL §§ 3 og 4.  

Figur 3: Opgørelse af den skattepligtige indkomst   
Personlig indkomst  + xx 
Kapitalindkomst  + xx 
Fradrag i kapitalindkomst  - xx 
Ligningsmæssige fradrag  - xx 
 = Skatteplig indkomst xx 
Kilde: Egen tilvirkning   

                                                 
50 Grundlæggende skatteret, 1.udagve 2009, side 96 og 129. 
51 CFC-indkomst (Contolled Foreign Company) omfatter finansieringsindkomst som optjenes i udenlandske selskaber og beskattes lavere end efter 
danske beskatningsregler, Grundlæggende skatteret, 1.udgave, side173. Dette vil ikke blive gennemgået nærmere jf. afgrænsningerne.  
52 Valg af selskabsform – og omstrukturering af selskaber, 2. udgave, side 591. 



Valg af selskabsform – Påvirkning af den nye selskabslov og Forårspakken 2.0. 

25 

Aktieindkomsten og CFC-indkomst indgår ikke i den almindelige, skattepligtige indkomst jf. PSL § 

4a og b. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst er illustreret i figur 3. 

 

7.2.2. Personlig indkomst 

PSL § 3 definerer den personlige indkomst som den indkomst, der indgår i den skattepligtige 

indkomst og som ikke er kapitalindkomst, aktieindkomst og CFC-indkomst53. Personlig indkomst er 

for eksempel lønindkomst, honorarer, pensionsindtægter og overskud af personlig virksomhed. 

 

Den selvstændige erhvervsdrivende har efter PSL §§ 3, stk. 2 mulighed for at fradrage en række 

udgifter i den personlige indkomst. For at opnå fradrag gælder det, at udgifterne skal være 

driftsrelaterede og i årets løb have været med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed. Opgørelsen af den personlige indkomst følger ikke 

nettoindkomstprincippet, da det alene udgifter, der er angivet i PSL § 3, stk. 2 der kan fradrages.  

 

7.2.3. Kapitalindkomst 

Kapitalindkomst er summen af de indtægter og udgifter, der relatere sig til den skattepligtiges 

formue. Kapitalindkomsten opgøres som et nettobeløb af positive indkomst beløb og negative 

fradragsbeløb også kaldet nettoindkomstprincippet.  

 

Kapitalindkomst består hovedsagligt af renter, provisioner og kapitalafkast fra virksomheder i 

virksomhedsordningen. I PSL § 4, er der udtømmende beskrivelse af de indtægter og udgifter, der 

er omfattet af kapitalindkomst. Endvidere fremgår det af PSL § 4, stk.2, at omkostninger, der i årets 

løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde kapitalindkomsten, kan fradrages i opgørelsen 

af denne. Dette omfatter ikke almindelig driftsomkostninger, som kan fradrages i den personlig 

indkomst, men derimod i stedet for omfatter de omkostninger, der er relateret til kapitalindkomsten.  

 

Positiv kapitalindkomst tillægges i den personlige indkomst og beskattes marginalt, når den 

samlede indkomst overstiger mellemskatte- og topskattegrænsen. Da nettoindkomstprincippet 

benyttes, kan kapitalindkomsten blive negativ. Den negative kapitalindkomst kan ikke modregnes i 

den personlige indkomst, men modregnes i den skattepligtige indkomst jf. figur 3.  

For ægtefæller er der mulighed for at udligne i hinandens positive og negative kapitalindkomst før 

beregning af skatten, så der kun sker beskatning af positiv nettokapitalindkomst, såfremt den 

samlede kapitalindkomst er positiv.  
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Som led i den nye skattereform har regeringen besluttet, at ændre på skatteværdien af negativ 

kapitalindkomst. Fradragsværdien af renteudgifter, der overstiger bundfradraget på kr. 50.000 (kr. 

100.000 for ægtefæller), vil i årene 2012 til 2019 falde fra 33,5 % til 25,5 % med 1 % årligt. Det 

betyder, at personer, som har renteudgifter over kr. 50.000 vil miste 1 % årligt i årene 2012 til 2019 

af fradraget på deres negative kapitalindkomst og i 2019 vil fradragsværdien fremadrettet udgøre 

25,5 %. Hvis en person har negativ kapitalindkomst under bundfradraget, vil fradragsværdien 

forblive 33,5 %54. Isoleret set kommer dette til at ramme personer med en stor gæld og 

dertilhørende renteudgifter. Regeringen håber på, at det medfører, at færre stifter stor gæld og 

medvirker til, at boligejerne er bedre rustede næste gang, boligmarkedet er vigende55.   

 

Fra indkomståret 2010 indføres der et bundfradrag for indregning af positiv nettokapitalindkomst i 

topskatten. Fradraget vil udgøre kr. 40.00056 (kr. 80.000 for ægtefæller) og er kun relevant for 

personer med indkomst over topskattegrænsen (2010 kr. 389.900).  

Ægtefæller skal beregne nettokapitalindkomsten under et. Er der således et uudnyttet bundfradrag 

hos den ene ægtefælle, kan dette overføres til den anden.  

Figur 4 beregning af nettokapitalindkomst 
   Mand Hustru 
Negativ kapitalindkomst 15.000   10.000 

Positiv kapitalindkomst 0 110.000 

Positiv nettokapitalindkomst for 
ægtefællerne 

0   85.000 

Bundfradrag 2 x 40.000 for ægtefællerne i alt 0  -80.000 

Indregning i topskattegrundlaget 0     5.000 

Kilde: www.skatteinform.dk   

 

7.2.3.1. Kompensationsordning 

I takt med indførelsen af loftet på fradragsberettigede renteudgifter indføres der en 

kompensationsordning. En kompensation, som skal sikre, at ingen personer stilles ringere end under 

de nuværende forhold. Kompensationsordningen betyder grundlæggende, at en person vil opnå 

kompensation, hvis den faldende fradragsværdi vil mindske rådighedsbeløbet mere, end hvad de 

øvrige skattelettelser vil forøge det. Kompensationsordningen baseres på værdien af fradragene i det 

aktuelle indkomstår. Ordningen løber til 2019, hvor det afgøres, om ordningen skal fortsætte.  

 

                                                                                                                                                                  
53 Valg af selskabsform – og omstrukturering, 2. udgave, s. 592. 
54 www.skatteinform.dk – ændring i kapitalindkomst herunder renter.  
55 Forårspakken 2.0 – vækst, klima, lavere skat, februar 2009, regeringen, side 7. 
56 Med andre ord skal der ikke betales topskat af positiv nettokapitalindkomst på kr.40.000 er under. Person men positiv nettokapitalindkomst på kr.  
50.000 skal indregner kr.10.000 i grundlaget for topskat.  

http://www.skatteinform.dk
http://www.skatteinform.dk
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7.2.4. Aktieindkomst 

Aktieindkomst bliver behandlet selvstændigt i skatteberegningen og indgår ikke i den skattepligtige 

indkomst. Aktieindkomsten beskattes separat og progressivt med tre skatteprocenter på 28, 43 og 

45%. Avancer på aktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, medregnes ved opgørelsen 

af den skattepligtige indkomst jf. aktieavancebeskatningslovens § 12. Beskatningsprocenten er 28 

% for avancer op til 48.300 kr., 48.300 – 106.100 kr. beskattes med 43 % og beløb herover 

beskattes med 45 %. Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 1 medregnes avancer og tab i 

det år, hvor de realiseres. 

 

Med skattereformen bliver den progressive aktieindkomstskat på avancer over kr. 48.300 (2010 – 

niveau)57 nedsat fra 43 % til 42 %, mens den højeste skattesats på 45 % ophæves. Fra og med 

indkomståret 2012 nedsættes skatten af aktieavancer op til kr. 48.300 til 27 % imod nuværende 28 

%. Der beskattes stadigvæk efter realisationsprincippet. 

Et eksempel på påvirkningen:  

Figur 5 opgørelse af aktieavancer 
2009 2010 2012 

Avance Skat Avance Skat Avance Skat 
40.000 11.200 40.000 11.200 40.000 10.800 

100.000 35.755 100.000 35.238 100.000 34.755 
160.000 62.633 160.000 60.438 160.000 59.955 

Kilde: Egen tilskrivning     
 

7.3. Skatteformer og skattegrænser 

Det danske skattesystem er progressivt, hvilket betyder, at jo højere indkomsten bliver, dets større 

bliver den procentandel, der betales i skat. Progressionen er indbygget i skattesystemet således, at 

den samlede skat består af flere skatter, som opkræves på forskellige grundlag. Forskellige 

bundfradrag gør ligeledes, at der ikke beregnes skat af indkomst under en vis grænse. 

Skattesystemet vil blive gennemgået nedenfor ved redegørelse af følgende punkter: 

 

                                                 
57 www.skm.dk – Personskatteloven. 

• Bundskat 
• Mellemskat 
• Topskat 
• Sundhedsbidrag 
• Kommune og kirkeskat 

• Skatteloft og struktur i 
personbeskatning 

• Ligningsmæssige fradrag 
• Beskæftigelsesfradrag  
• Befordringsfradrag 
• Grøn Check 

http://www.skm.dk
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7.3.1. Bundskat 

Bundskatten beregnes af den personlige indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og med 

tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Af den beregnede skat fratrækkes personfradraget, som 

udgør kr. 42.900 (personer under 18 år kr. 32.200) jf. PSL § 10. Personer, hvis personlige indkomst 

ikke overstiger kr. 42.900, betaler ikke bundskat.  

 

Bundskatten er i indkomståret 2009 blevet nedsat fra 5,48 til 5,04 %. Med vedtagelsen af 

skattereformen nedsættes bundskatten i 2010 til 3,76 %. Folketinget vedtog d. 18. december 2009 at 

nedsætte bundskatten med yderligere 0,09 procent enheder til 3,67 %. Nedsættelsen skal 

kompensere for det højere kommunale skatteniveau og sikre, at skattestoppet overholdes. Som led i 

skattereformen skal bundskatten gradvis forhøjes med 1 procentenhed, således at bundskatten i 

2012 bliver 4,67 stigende til 11,67 i 2019 og de efterfølgende år58.  

 

7.3.2. Mellemskat 

Mellemskatten beregnes med 6 % af personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, 

som for indkomståret 2009 overstiger et bundfradrag på kr. 347.200. Hvis en person er gift, kan 

personen benytte sin ægtefælles fradrag op til kr. 347.200, hvis ægtefællens personlige indkomst 

ikke har nået grænsen for mellemskat. Det medfører, at et ægtepar kun skal betale mellemskat, hvis 

deres samlede personlige indkomst plus deres samlede positive nettokapitalindkomst overstiger det 

dobbelte mellemskattebundfradrag. Mellemskatten på 6 % afskaffes fra indkomståret 2010, således 

at personlig indkomst op til et bundfradrag på kr. 389.900 fremover kun skal beskattes med 

bundskat59. 

 

7.3.3. Topskat 

Topskatten beregnes med 15 % af personlig indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst og 

eventuelle indskud på kapitalpensioner, der overstiger et bundfradrag på kr. 347.200. Det er ikke 

muligt at overføre et uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller, som det er ved mellem- og 

bundskat. Dog har vi i Danmark et skatteloft, der sikrer, at den skattepligtige maksimalt kan betale 

en skat på 59 %60 før arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat61.  

 

I takt med at mellemskatten afskaffes, hæves grænsen for topskat i 2010 til kr. 389.900, og i 2011 

hæves den yderligere til kr. 409.100. Forøgelsen af topskattegrænsen medfører, at der først skal 

                                                 
58 www.skm.dk – bundskatten sænkes yderligere i 2010. 
59 www.skm.dk – skattepligtige fordelt på skattetyper. 
60 Skatteloftet nedsættes fra og med indkomståret 2010 til 51,5 %. 
61 www.skat.dk – Skattesatser; bundgrænser, procenter og fradrag. 

http://www.skm.dk
http://www.skm.dk
http://www.skat.dk
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betales topskat ved en indkomst på kr. 423.800 efter fradrag af bidrag til pensionsopsparing, men 

før fradraget af arbejdsmarkedsbidrag, hvilket svarer til en månedsløn på ca. kr. 35.300. Den 

yderligere forhøjelse i 2011 gør, at der først skal betales topskat, når månedslønnen overstiger ca. 

kr. 38.00062. 

 

7.3.4. Sundhedsbidrag 

Sundhedsbidraget63 er en statslig indkomstskat, der betales af alle, der har en skattepligtig 

indkomst, der overstiger personfradraget. Sundhedsbidraget beregnes af personlig indkomst med 

tillæg af positiv kapitalindkomst og med fradrag af negativ kapitalindkomst samt ligningsmæssige 

fradrag.  

 

Som et led i den nye skattereform skal sundhedsbidraget gradvist sammenlægges med bundskatten, 

så sundhedsbidraget får samme indkomstgrundlag som bundskatten. Sammenlægningen sker ved, at 

det nuværende sundhedsbidrag på 8 % gradvist udfases med 1 procentenhed årligt fra 2012 til 2019 

parallelt med, at bundskatten øges med 1 procentenhed jf. afsnit 7.2.1. 

 

7.3.5. Kommune og kirkeskat 

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

kun lovligt hæves ved godkendelse fra regeringen. For 2010 har 17 kommuner fået lov til at hæve 

skatten med kr. 500 mio. og 25 fik afslag64. Trods afslag har 19 kommuner valgt at hæve skatten for 

i alt kr. 269 mio. Dette vil blive straffet med bøder bestående af modregning i deres bloktilskud65. 

Kirkeskatte er ikke en obligatorisk skat og kan fravælges ved udmeldelse af folkekirken. 

Kirkeprocenten er også individuel fra sogn til sogn. Den gennemsnitlige kommune- og kirkeskat er 

i 2010 25,60 %66.  

 

Skatten beregnes af den skattepligtige indkomst, hvilket betyder, at både en eventuel positiv og 

negative nettokapitalindkomst samt ligningsmæssige fradrag indgår i beregningsgrundlaget. 

 

 

 

                                                 
62 www.skm.dk – Forårspakken 2.0 information. 
63 Sundhedsbidraget afløser delvist amtsskatten, som ikke skal opkræves efter nedlæggelsen af amterne fra og med 2007. Den øvrige del af 
amtsskatten konverteres til kommuneskat. 
64 http://jp.dk/indland/indland_politik/article1824245.ece  
65 http://borsen.dk/politik/nyhed/170187/  
66 www.skm.dk – kommunesatser og gennemsnitsprocenter 2007 – 2010. Denne Skatteprocent anvendes til beregning af alle rådighedsbeløb i denne 
opgave. Beregningerne fremgår af bilagene.  

http://www.skm.dk
http://jp.dk/indland/indland_politik/article1824245.ece
http://borsen.dk/politik/nyhed/170187/
http://www.skm.dk
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7.3.6. Skatteloft og struktur i personbeskatning 

Ved skatteberegning gælder et såkaldt skatteloft, der skal sikre, at en person ikke betaler mere end 

59 % i skat. Skatteloftet nedsættes i 2010 til 51,5 %. Det vil sige, at overstiger den samlede 

skatteprocent i 2010 statsskatten og de kommunale skatter i den enkelte kommune 51,5 %, 

nedsættes topskatten med forskellen mellem den samlede skatteprocent og 51,5 %. 

For at få et bedre overblik over, hvordan strukturen vil komme til at se ud efter den nye 

skattereform, se vedlagte bilag 367. Det skal bemærkes, at bundskatten vil være 11,67% og ikke de 

11,76 jf. afsnit 7.3.1. 

 

7.3.7. Ligningsmæssige fradrag 

Et ligningsmæssigt fradrag er et fradrag, der gives i den skattepligtige almindelige indkomst jf. PSL 

§ 1. I modsætning hertil forekommer fradrag, der eksempelvis gives i den personlige indkomst eller 

i kapitalindkomsten jf. PSL § 3 og 4. Der findes en række forskellige ligningsmæssige fradrag, som 

for eksempel befordring, kontingent til A-kasse og fagforeninger, gaver til særlige, velgørende 

foreninger og øvrige lønmodtagerudgifter.  

 

I dag kan trækkes 33,5 % af de ligningsmæssige fradrag fra i skat. Skatteværdien af de 

ligningsmæssige fradrag bliver med den nye skattereform nedsat til 25,5 % med 1 % hvert år i 

perioden 2012 til 2019. Dette sker i takt med, at sundhedsbidraget sammenlægges med bundskatten. 

Det betyder, at en række fradrag vil blive forringet i forhold til i dag. Det gælder blandt andet 

kørselsfradrag, fagforeningskontingent, gaver til særlige velgørende foreninger mm68. 

 

7.3.8. Beskæftigelsesfradrag 

Alle skatteydere, der betaler arbejdsmarkedsbidrag, er berettiget til et beskæftigelsesfradrag. 

Fradraget beregnes som 4,25 % af indkomst før arbejdsmarkedsbidrag fratrækkes, men efter bidrag 

og præmier til privattegnede pensionsordninger er fratrukket. Fradraget kan højest udgøre kr. 

13.600 i 2010. Ved vedtagelse af den nye skattereform vil beskæftigelsesfradraget i 2012 blive 

forhøjet til 4,4 % og kan maksimalt udgøre kr. 14.100 (2010 niveau). De følgende år forhøjes 

fradraget yderligere, så skatteværdien af fradraget fastholdes på samme niveau på trods af reduktion 

i værdien af ligningsmæssige fradrag. Fra 2019 vil beskæftigelsesfradraget udgøre 5,6 %, og det 

maksimale fradrag ender på kr. 17.900 (2010 niveau)69.  

 

                                                 
67 Bilag hentet fra Deloitte udgivelsen ”Overblik over skattereformen” side 3. 
68 www.dr.dk – sådan rammer skattereformen din fryns og dine fradrag.  
69 www.skm.dk – Forårspakken 2.0 – information.  

http://www.dr.dk
http://www.skm.dk
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7.3.9. Befordringsfradrag 

Der gives i Danmark et befordringsfradrag for transport mellem hjem og arbejde. Størrelsen af 

fradraget afhænger alene af, hvor lang transportvejen mellem hjem og arbejdet er, når der tages 

udgangspunkt i den ”normale” transportvej ved kørsel i bil70. Det er altså ikke transportmidlet men 

derimod afstanden, der er afgørende for, hvor stor et befordringsfradrag en person er berettiget til.  

 

De første 24 km pr. dag mellem hjem og arbejde vil i 2010 ikke udløse befordring. Fra 24 og op til 

100 km vil fradraget udgøre kr. 1,90 pr. km, og fra 100 og opefter vil satsen være kr. 0,95 pr. km. 

Fra indkomståret 2012 sættes grænsen for den høje befordring op fra 100 km til 120 km om dagen. 

Det betyder, at personer, hvis daglige befordring overstiger 100 km, vil få et større 

befordringsfradrag i 2012, end de før har haft. Hvis en person for eksempel har 120 km på arbejde, 

vil befordringsfradraget udgøre kr. 163,4071 i 2010, mens det i 2012 vil stige til kr.182,4072. 

 

For personer med en indkomst under kr. 248.700 beregnes der et tillæg til det almindelige 

befordringsfradrag på 25 %, der maksimalt udgør kr. 6.000. Skattemyndighederne beregner 

automatisk det ekstra befordringsfradrag ud fra de normale befordringsfradragssatser samt de 

selvangivne og indberettede indkomstoplysninger73. I 2012 forhøjes tillægget til det almindelige 

befordringsfradrag til 29 %, det kan dog maksimalt udgøre kr. 7.000. Der sker endvidere en gradvis 

forhøjelse af tillægget fra 2013 til 2019 på helt op til 64 %, som maksimalt må udgøre kr. 15.400. 

Dette udføres for at kompensere for reduktionen af fradragsværdien fra 33,5 % til 25, 5 % jf. afsnit 

7.2.7. 

 

7.3.10. Grøn check 

Regeringen har som et led i skattereformen valgt at hæve skatten på forurening og energiforbrug. 

Tanken er, at de, der forurener meget, skal betale mere og de, som passer på miljøet, skal belønnes. 

Regeringen har derfor fra indkomståret 2010 indført ”den grønne check”, som kompensation for 

øget grønne afgifter, familierne selv betaler74. Kompensationsbeløbet udgør for en person, der er 

fyldt 18 år kr. 1.300, for børn op til 18 år kr. 300 pr. barn, dog højest 2 børn pr. husstand. Størrelsen 

på checken er indkomstafhængig, hvilket betyder, at personer, hvis indkomst efter 

arbejdsmarkedsbidrag overstiger kr. 362.80075 (2010 niveau), aftrappes kompensationsbeløbet med 

7,5 % af den del af indkomsten, der overstiger aftrapningsgrænsen. Det medfører, at en person, der i 

                                                 
70 Brug for eksempel degulesider.dk eller krak.dk til at lave en rutebeskrivelse og se kilometer afstanden.   
71 100-24 = 76 kilometer, 76 km* 1,90 = 144,40 + 20km.*0,95 = 19,00 i alt kr. 163,40. 
72 120 – 24 = 96 kilometer, 96km*1,90 = kr. 182,40. 
73 www.skm.dk – befordringsfradraget 2009 – beregn selv 
74 Forårspakken 2.0 – vækst, klima, lavere skat, februar 2009, regeringen, side 11. 

http://www.skm.dk
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2010 har en indkomst på over kr. 380.133, vil have nedtrappet sin check til kr. 076. I de tilfælde 

hvor en person modtager den grønne check for sine børn, vil tillægget først aftrappes, når ens egen 

personlige indkomst overstiger kr. 380.133. Beløbet efter eventuel aftrapning indregnes i 

forskudsopgørelsen og udmøntes ved, at skattekortfradraget bliver større end ellers.  

 

7.4. Delkonklusion 

Den nye skattereform er fra regeringens side et forsøg på at forenkle skattesystemet med færre 

skattegrundlag jf. bilag 3. Dette gøres ved afskaffelse af mellemskatten og forøgelse af 

bundfradraget i topskatten med kr. 61.900. Sundhedsbidraget fjernes og bundskatten øges med den 

tilsvarende sats. I den forbindelse bliver skattesatsen ændret fra at blive beregnet ud af den 

skattepligtige indkomst til at blive beregnet af den personlige indkomst. På grund af denne stigning 

i bundskatten, sker der nedsættelser i fradragsværdier på renteudgifter og ligningsmæssige fradrag. 

For at kompensere for reduktion i de ligningsmæssige fradrag forøges blandt andet beskæftigelses- 

og befordringsfradraget.  

 

Der er endvidere udarbejdet en kompensationsordning tiltænkt boligejere med stor gæld eller store 

ligningsmæssige fradrag i forhold til indkomsten. Ordningen skal sikre en form for sikkerhed som 

beskrevet i afsnit 7.2.3.1. Reformen skal være med til at mindske lysten til at stifte stor gæld og 

gøre boligejerne mere rustede næste gang, at boligmarkedet falder. Den nye skattereform hæver 

endvidere skatterne på grønne afgifter, og for at kompensere de enkelte husholdninger gives der en 

grøn check, dog afhængig af ens lønindkomst.  

 

Skattenedsættelsen på arbejdsindkomst bidrager til en markant reduktion af marginalskatterne og 

øger dermed lysten til at arbejde samt gøre en ekstra indsats. Skattenedsættelsen på arbejdsindkomst 

giver ligeledes virksomhederne mulighed for at præmiere en ekstra indsats samt mulighed for at 

tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Regeringen håber, at bivirkningen af dette bliver en 

begrænsning af sort arbejde. Om ændringerne får den ønskede effekt og derved øger 

rådighedsbeløbet og arbejdsudbuddet, hvilket vil medføre en øget efterspørgsel og dermed styrke 

danske virksomheders konkurrenceevne, må de næste par år vise. 

                                                                                                                                                                  
75 Opgjort som indkomstgrundlaget for topskatten – www.skm.dk – Forårspakken 2.0 – information. 
76 Eksempel fra www.skm.dk En person har i 2010 et topskattegrundlag på 380.133 kr. Personen er ikke gift og har ikke børn. Da den personlige 
indkomst m.v. overstiger aftrapningsgrænsen med 17.333 kr., skal den ”grønne check ” på 1.300 kr. aftrappes. Aftrapningen sker med 7,5 pct. af 
17.333 kr., hvilket udgør 1.300 kr. Personen modtager således ikke en ”grøn check”, da beløbet aftrappes fuldt ud. 

http://www.skm.dk
http://www.skm.dk
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8. Beskatning efter personskatteloven 
I dette kapital vil der med udgangspunkt i regnskabet for konsulentvirksomheden ved Holger 

Hansen, herefter kaldet HH, blive foretaget en analyse af, hvor stort et rådighedsbeløb HH har til 

sig selv ved det samme resultat i alle årene 2009, 2010 og 2019. Der er taget udgangspunkt i det 

samme resultat for at kunne se påvirkningen af Forårspakken 2.0 ved beskatning efter 

personskatteloven. I nedenstående figur (figur 6) er et sammendrag af beregningerne i bilag 5.  

 

I bilag 4 foretages en opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat. Det fremgår endvidere af 

bilag 4, at der reguleres skattemæssigt for repræsentation, ej fradragsberettigede omkostninger samt 

afskrivninger, der også reguleres regnskabsmæssigt. Efter reguleringerne udgør virksomhedens 

skattepligtige resultat kr. 988.336. 

2009 2010 2019
Virksomhedens resultat 988.336 988.336 988.336
Skattepligtig indkomst 839.001 839.001 836.293
Skat -505.510 -453.354 -455.386
Rådighedsbeløb 412.921 465.077 463.045

Figur 6, uddrag bilag 5 Selvstændig erhvervsdrivende anvendelse af PSL

Egen tilvirkning  
 

Som det fremgår af figur 6, har HH i 2009 et rådighedsbeløb på kr. 412.921 ved at anvende 

beskatningsreglerne i personskatteloven. I forbindelse med Forårspakken 2.0 vil HH i 2010 få 

udbetalt kr. 52.156 mere end i 2009. Det skyldes blandt andet, at bundfradraget for topskatten 

hæves med kr. 42.700, så der fremkommer en skattebesparelse på kr. 6.405. Endvidere nedsættes 

bundskatten og mellemskatten fjernes, hvilket medfører den største skattebesparelse på tilsammen 

kr. 45.593. Resten af skattebesparelsen ligger i nedslaget i skatteloftet. HH modtager ikke 

kompensation i form af den grønne check, da han tjener for meget til at modtage checken.  

 

I 2019 når alle reguleringer, der på nuværende tidspunkt er i Forårspakken 2.0, slår igennem, vil 

HH stort set få det samme rådighedsbeløb ud som i 2010. Dette skyldes, at sundhedsbidraget 

forsvinder og i stedet tillægges bundskatten, således udlignes skatten og forbliver i vort 

skattesystem.  

 

Endvidere hæves grænsen for topskat yderligere med kr. 19.200, hvilket taler for, at skatten 

formindskes og der således fremkommer et større rådighedsbeløb. At rådighedsbeløbet alligevel 

bliver kr. 2.032 lavere i 2019 ved samme indtjening skyldes, at HH har renteudgifter, som er større 

end bundfradraget på kr. 50.000. HH bliver derved ramt af Forårspakken 2.0s nedsættelse af 
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fradraget i kapitalindkomsten fra 33,50 % til 25,50 %. Dog vil HH indtil 2019 med 

kompensationsordningen ikke blive stillet ringere end før Forårspakken 2.0. Dette er dog heller ikke 

tilfældet for HH, der ikke bliver stillet ringere end før Forårspakken 2.0 da de øvrige skattelettelser 

gør, at HH får et forøget rådighedsbeløb på kr. 50.124 i forhold til 2009.  

 

8.1. Delkonklusion, indvirkning af Forårspakken 2.0 ved beskatning efter personskatteloven  

Såfremt HH anvender de almindelige regler i personskatteloven, kan han forholdsvis simpelt opgøre 

sin skattepligtige indkomst. Det fremgår af analysen ovenfor, at Forårspakken 2.0 vil give et større 

rådighedsbeløb til HH. Dog skal HH være opmærksom på ikke at forøge sine renteudgifter, da dette 

kan få betydning for rådighedsbeløbet på sigt. Især efter 2019 hvor kompensationsordningen 

muligvis forsvinder.  

 

Det vurderes, at Forårspakken 2.0 vil gøre den nuværende skatteberegning mindre kompliceret i 

takt med, at mellemskatten forsvinder og sundhedsbidraget sammenlægges med bundskatten. Dog 

er tiltagene af skatteteknisk karakter og kan stadigvæk være svære for den almindelige dansker at 

gennemskue 

 

 

9. Virksomhedsordningen 
9.1. Formål med virksomhedsordningen 

Virksomhedsordningen blev vedtaget ved lov nr. 144 af 19. marts 1986 med virkning pr. 1. januar 

1987. Virksomhedsordningen er en skatteberegningsmodel, som blandt andet giver den 

selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at optimere skatten og derved kun blive beskattet af 

det beløb, som rent faktisk hæves ud af virksomheden. Den væsentligste grund til at indføre 

virksomhedsordningen var at udligne nogle af de skattemæssige fordele, der gennem en årrække var 

opstået mellem de personligdrevet virksomheder og kapitalselskaberne. Indførelsen af 

virksomhedsordningen har således givet den selvstændige erhvervsdrivende et alternativ til 

beskatning efter reglerne i PSL. Indførelsen af virksomhedsordningen har medført følgende fordele 

for den selvstændige erhvervsdrivende i forhold til beskatning efter reglerne i PSL: 

• Erhvervsmæssige renteudgifter fratrækkes i virksomhedens overskud som med de øvrige 

driftsudgifter i den personlige indkomst, og der opnås derfor fuldt fradrag imod 

kapitalindkomst, hvor renter fradrages med 33 %. (2019 med 25 %) 

• Proportionalbeskatning af afkast af investering i egen virksomhed, hvilket betyder, at der 

beregnes et afkast af indehaverens investerede kapital i virksomheden, kaldet kapitalafkast, 

som flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst. De private renteudgifter i 
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kapitalindkomsten har en fradragsværdig på ca. 33,5 %. Denne fradragsværdi nedsættes til 

ca. 25 % fra 2012 og til 2019 med 1 procentpoint om året. Ved at flytte kapitalafkastet til 

kapitalindkomst bliver disse udlignet af det positive kapitalafkast.  

• Konjunkturudligning, hvilket skal medføre en jævn beskatning hen over årene. 

Virksomhedsordningen giver den fordel, at det opsparede overskud, som er blevet beskattet 

lempeligere i de år med høj indkomst, kan udbetales og beskattes i de år, hvor indkomsten er 

lavere.  

• Mulighed for at opsparet overskud a conto beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 

25 %, der svarer til beskatning af overskud i et selskab. 

 

9.2. Betingelser for at anvende virksomhedsordningen 

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at den selvstændige erhvervsdrivende kan 

anvende virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen kan anvendes af fysiske personer, der 

driver selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. VSL § 1.  

 

Det kan være svært at definere, om en skattepligtig person er lønmodtager eller selvstændig 

erhvervsdrivende. Dette er påvist i domspraksis ved afgørelsen77 vedrørende Tupperwaresælgerne, 

hvor en sælger anså sig selv for selvstændig erhvervsdrivende, da sælgeren selv valgte sine 

arbejdstider, afholdte alle udgifter og derved pådrog sig den økonomiske risiko. 

Tupperwaresælgeren fik medhold i højesteret, som endvidere lagde vægt på, at sælgerne ikke ansås 

som lønmodtager efter ferieloven og frit kunne udføre arbejde for andre, samt at sælgeren var 

momsregistreret. 

 

Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, hvis indkomsten fra virksomheden er kapitalindkomst 

efter PSL § 4, stk.1 nr. 10, 12 eller 13. Endvidere kan aktier omfattet af ABL, indeksobligationer, 

uforrentede obligationer og præmieobligationer ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre 

den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver, jf. VSL § 1, stk. 2. Endvidere kan 

virksomhedsordningen ikke anvendes på hobbyvirksomheder, dødsboer, konkursindkomst eller 

anpartsselskaber med over 10 ejere.  

 

Konvertible obligationer omfattet af ABL, visse andele i foreninger samt aktier og 

investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, jf. ABL § 19, kan indgå i 

                                                 
77 TFS 1996, 449 H (Tupperware-dommen). 
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virksomhedsordningen. Endvidere er det ved lov nr. 98 af 10. februar 2009 blevet muligt også at 

investere i formueplejeselskaber, da disse er blevet underlagt reglerne i AL § 1978.  

 

9.2.1. Krav ved anvendelse af virksomhedsordningen 

Selvstændige erhvervsdrivende skal, ifølge VSL § 2, stk. 2, samtidig med indsendelsen af 

selvangivelsen, dog senest den 30. juni, tilkendegive, om virksomhedsordningen skal anvendes ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Den selvstændige erhvervsdrivende kan indtil 

indsendelsen af selvangivelsen afgøre, om virksomhedsordningen skal anvendes eller ej. Det er 

muligt fra år til år at vælge, om der skal anvendes virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen 

eller personskatteloven.  

 

Anvendelsen af virksomhedsordningen skal ske for hele virksomheden i hele indkomståret, jf. VSL 

§ 2, stk.2. Hvis den erhvervsdrivende driver flere virksomheder, skal alle virksomhederne beskattes 

efter virksomhedsordningens regler og behandles som én virksomhed, jf. VSL § 2 stk.3. Endvidere 

skal den erhvervsdrivende sondre mellem privat økonomi og virksomhedens økonomi, jf. VSL § 2, 

stk. 179. Alle transaktioner mellem økonomierne skal registreres, jf. VSL § 2, stk. 4. 

 

Der er ligeledes en række krav til hvilke aktiver, der kan indgå i virksomhedsordningen. Dette 

medfører, at alle erhvervsmæssige aktiver skal indgå, mens alle private aktiver skal holdes uden for 

virksomhedsordningen. Der er dog undtagelser, idet ikke alle aktiver enten er fuldt ud 

erhvervsmæssige eller private. Dette er de blandet benyttede aktiver, biler og ejendomme, som 

behandles anderledes end resten af aktiverne. 

 

Som udgangspunkt kan alle gældsposter medtages i virksomhedsordningen. Det er ikke ulovligt at 

medtage privat gæld i virksomhedsordningen, men det bør kun være den erhvervsmæssige gæld, der 

medtages, da indførelse af privatgæld kan medføre, at kapitalafkastet og indskudskontoen bliver 

negativ. Efter opstart af virksomhedsordningen er det kun muligt at optage gæld i erhvervsmæssigt 

benyttede aktiver. Anden indskydelse af gæld vil blive betragtet som en hævning.  

 

9.3 Virksomhedsordningen kontra personskatteloven 

Nedenstående beregning viser konsekvenserne af at anvende virksomhedsordningens regler 

”passivt” frem for at benytte regler i personskatteloven. Med passivt skal forstås, at reglerne i 

                                                 
78 Annonce; Nye skattefrie muligheder i virksomhedsordningen, set i Revision & regnskabsvæsen nr. 10. oktober 2009. s. 10-11. 
79 Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav. Bogføringen skal tilrettelægges således, at 
der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi (virksomhedsordningen) og en 
privatøkonomi. 
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virksomhedsordningen kun anvendes til at få fuld effekt af renteudgifterne. Der er i beregningen 

ikke taget højde for indskudskontoens værdi og en eventuel rentekorrektion heraf.  

Figur 7 Selvstændig erhvervsdrivende PSL / VSO renteudgifter 2009 
  PSL  VSO 
Virk. resultat før renter 988.336 Virksomhedens resultat 988.336 
AM-bidrag -79.067 Erhvervsmæssige renter -69.905 
Personlig indkomst 909.269 AM-grundlag 918.431 
Bundfradrag i kapitalindkomst -50.000 AM-bidrag -73.474 
Restfradrag i kapitalindkomst -6.668 Kapitalafkast (Negativ = 0) 0 
Beskæftigelsesfradrag  -13.600 Personlig indkomst 844.957 
Grøn check   Beskæftigelsesfradrag -13.600 
Skattepligtig indkomst 839.001 Skattepligtig indkomst 831.357 
Skat -505.510 Skat -480.725 
Rådighedsbeløb 412.921 Rådighedsbeløb 437.706 
Egen tilskrivning    

 

Ovenstående beregning i figur 7 viser, at konsulentvirksomheden ved Holger Hansen vil kunne få et 

større rådighedsbeløb på kr. 24.785 ved kun at anvende regler i virksomhedsordningen og få fuld 

effekt af renteudgifterne frem for at anvende personskattelovens almindelige regler. Det skal dog 

bemærkes, at med en negativ indskudskonto skal der foretages en rentekorrektion, som vil forøge 

AM-grundlaget og dermed forøge AM-bidraget samt nedsætte rådighedsbeløbet. Selvom dette 

skulle være tilfældet i eksemplet, vil rådighedsbeløbet ved anvendelse af virksomhedsordningen 

formentlig stadigvæk være størst. Det antages i denne beregning, at HH har hævet hele sit overskud 

ud af virksomheden og derfor ikke har haft mulighed for at spare op i virksomhedsordningen. 

 

9.4 Indskudskonto 

Ved indtrædelse i virksomhedsordningen skal den selvstændige erhvervsdrivende ved 

regnskabsårets begyndelse foretage en opgørelse af indskudskontoen. Indskudskontoen opgøres 

som et nettobeløb af de erhvervsmæssige aktiver fratrukket alt gæld, der overføres til 

virksomheden, jf. VSL § 3, stk. 3. Indskudskontoen kan betragtes som virksomhedsordningens 

egenkapital og er udtryk for hvor store beløb, der er indskudt i virksomheden af i forvejen 

beskattede midler. Beløb på indskudskontoen kan som følge af ovenstående overføres fra 

virksomhedsøkonomien og til privatøkonomien skattefrit i henhold til hæverækkefølgen, jf. VSL § 

5.  

 

Alle overførelser fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien, undtagen bevægelser på 

mellemregningskontoen, behandles som indskud i virksomheden. Indskud i virksomhedsordningen 

regulerer indskudskontoen. Ligeledes reguleres indskudskontoen, hvis den selvstændige 

erhvervsdrivende hæver beløb udover årets overskud og tidligere opsparet overskud.  
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9.4.1. Negativ indskudskonto 

Indskudskontoen kan være negativ ved indtræden i virksomhedsordningen, ligesom den kan blive 

negativ under anvendelse af virksomhedsordningen, hvis der hæves mere end overskuddet og det 

oprindelige indskud. Med andre ord er der foretaget ”lån” i virksomheden, og den negative saldo er 

udtryk for privat gæld. Hvis indskudskontoen er negativ, skal der beregnes rentekorrektion80, jf. 

VSL § 11, stk.1.  

 

Hvis indskudskontoen er negativ ved indtrædelse i virksomhedsordningen, dvs. den indskudte gæld 

overstiger værdien af aktiverne, sættes den til nul, såfremt den selvstændige erhvervsdrivende kan 

dokumentere, at al gæld, der er indskudt, er erhvervsmæssig og vedrører de indskudte aktiver, jf. 

VSL § 3, stk. 5. Hvis dette ikke kan bevises, vil indskudskontoen ikke blive nulstillet, og en 

rentekorrektion skal beregnes. 

 

9.4.2. Rentekorrektion 

Formålet med rentekorrektion er at korrigere for konsekvenserne af, at en selvstændig 

erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, ”låner” i virksomheden i stedet for i et 

pengeinstitut. Rentekorrektionen beregnes ved at gange kapitalafkastsatsen med den største 

negative saldo på indskudskontoen ved indkomstårets begyndelse eller udløb.  

 

Rentekorrektionsbeløbet kan maksimalt udgøre det mindste af følgende beløb.  

• Kapitalafkastsatsen ganget med det talmæssige største negative kapitalafkastgrundlag ved 

indkomstårets begyndelse eller udløb. Er kapitalafkastgrundlaget primo som ultimo positivt 

eller nul, bliver rentekorrektionsbeløbet nul. 

• Virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinst, der er 

skattepligtige efter kursgevinstloven.  

 

Rentekorrektionen sker direkte i den erhvervsdrivendes personlige indkomst og indgår ikke i 

virksomhedens indkomstopgørelse, overskudsdisponering eller hæverækkefølge. Dette sker ved, at 

rentekorrektionen øger beregningsgrundlaget for AM-bidraget og dermed den personlige indkomst. 

Samtidig nedsættes kapitalindkomsten med et tilsvarene beløb. Herved ændres den samlede  

 

                                                 
80 Rentekorrektionen er den ”selvkontrollerende effekt” som virksomhedsordningen har til at den erhvervsdrivende ikke kan drage fordel af at 
medtage den private gæld og på den måde øge renteomkostningerne.  
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9.5. Indskudskonto i konsulentvirksomheden Holger Hansen 

Nedenfor i figur 8 er et uddrag af HHs opgjorte indskudskonto ved indtrædelse i 

virksomhedsordningen i 2009. Indskudskontoen er opgjort på baggrund af regnskabet for 2008. Der 

fremkommer en negativ indskudskonto, hvilket betyder, at der ved indtrædelse i 

virksomhedsordningen har været mere gæld (passiver) end aktiver i virksomheden. Efter en 

vurdering af den høje negative indskudskonto i bilag 6 og en gennemgang af kassekreditten 

vurderes det, at alle medtagne aktiver og passiver er erhvervsmæssige, og derfor fastsættes 

indskudskontoen til kr. 0.  

Figur 8, uddrag bilag 6, Opgørelse af indskudskonto primo 
Aktiver  341.142 
Passiver   -1.305.980 
Indskudskonto  -964.838 
Fastsat indskudskonto 0 
Egen tilvirkning     

 

Hvis det var vurderet, at den gæld, HH har taget med ind i virksomheden, var privat gæld, skulle 

der være beregnet en rentekorrektion. Rentekorrektionen vil være kapitalafkastsatsens 4 %81 ganget 

med kr. -964.838, som svarer til en rentekorrektion på kr. 38.594. Det skal her bemærkes, at det i de 

fleste tilfælde er en ulempe for den selvstændige erhvervsdrivende i virksomhedsordningen at 

tilføre virksomheden gæld fra privatsfæren, i det omfang det giver en rentekorrektion82. SKAT 

undersøger ofte ikke den gæld den erhvervsdrivende indtager i virksomheden. Rentekorrektionen er 

en selvkontrollerende effekt forstået på den måde, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke får 

fuldt fradrag for renterne af den private gæld, som er medtaget i virksomhedsordningen. 

Rentekorrektionen medtages som personlig indkomst, samtidig med at rentekorrektionen kan 

fratrækkes som kapitalindkomst83. Hvorvidt den øgede skattebetaling, der opstår på grund af 

rentekorrektionen, er væsentlig, må vurderes i de enkelte tilfælde.  

 

                                                 
81 Revisormanual nr. 10-1, side 65 
82 Rentekorrektionen flytter indkomst fra kapitalindkomst til personlig indkomst, hvilket medfører at den personlige indkomst stiger, da 
rentekorrektionen medtages i AM-grundlaget og der betales AM-bidrag heraf. Endvidere medfører det at den skattepligtige indkomst falder med, 
hvad der svare til AM-bidraget af rentekorrektionen.  
83 VSL § 11, stk. 1 og 2 
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9.6. Hæverækkefølgen 

Et af de grundlæggende principper for benyttelse af virksomhedsordningen er hæverækkefølgen. 

Denne sikrer, at den skattepligtige bliver beskattet fuldt af virksomhedens overskud, før der 

skattefrit kan hæves på indskudskontoen. Den udvidede hæverækkefølge bestemmer i hvilken 

rækkefølge, der kan hæves, og ser ud som følgende: 

 

1. Beløb, som den erhvervsdrivende har betalt af sin egen økonomi, men hvor betalingerne 

vedrører virksomheden. 

2. Beløb til medarbejdende ægtefælle 

3. Virksomhedsskat 

4. Hensat til senere hævninger i primo balancen 

5. Resterende overskud 

6. Opsparet overskud 

7. Indskudskontoen 

8. Lån i virksomheden (hvis der bliver hævet mere, end der står på indskudskontoen) 

 

9.7. Opgørelse af virksomhedens overskud 

For at være i stand til at afgøre hvorledes konsulentvirksomheden ved Holger Hansen skal 

beskattes, findes årets overskud og hævninger. Herefter kan den udvidede hæverækkefølge benyttes 

til at bestemme, hvorledes indkomsten skal beskattes.  

 
 

Nedenfor påføres kommentarer og forklaringer til ovenstående figur.  

1) Skattepligtigt overskud; Der tages udgangspunkt i årets skattepligtige resultat, udregnet i bilag 4.  

 

2) Kapitalafkast; Ved kapitalafkast forstås den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast 

af den skattepligtiges investering i virksomheden. Kapitalafkastet fungerer ved, at man kan flytte en 

del af sin beskatning som personlig indkomst til beskatning som kapitalindkomst. Hvor stor en del 

af overskuddet, der kan overføres, beror på, hvor stor en ”egenkapital”, der er bundet i 

1) Skattepligtigt overskud 
kr. 918.431 

2) Kapitalafkast 
kr. 0 

3) Resterende overskud 
kr. 918.431 

5) Personlig indkomst 
kr. 446.239 

4)Virksomhedsindkomst 
kr. 472.192 

6) Opsparet overskud 
kr. 354.144 

7) Virksomhedsskat 
kr. 118.048 Figur 9 
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virksomheden. Egenkapitalens størrelse, som ligger til grund for beregningen, opgøres en gang 

årligt ved indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 8 stk.1, og benævnes kapitalafkastgrundlaget. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres som summen af virksomhedens aktiver med fradrag af gæld, beløb 

hensat til senere faktisk hævning, indestående på mellemregningskontoen og beløb, som overføres 

fra virksomhedsordningen til privatøkonomien fra indkomstårets begyndelse. Såfremt 

kapitalafkastsgrundlaget er negativt, beregnes der ikke kapitalafkast.  

 

Værdiansættelsen af posterne i kapitalafkastgrundlaget opgøres i vid udstrækning som 

værdiansættelsen af indskudskontoen, jf. afsnit 9.4 og 9.5. Der kan dog i forbindelse med 

værdiansættelse af fast ejendom være afvigelser. I kapitalafkastgrundlaget indgår ejendommen med 

anskaffelsessummen, men ved opgørelse af indskudskontoen kan der vælges, om ejendommen skal 

indgå til anskaffelsessummen eller den offentlige ejendomsvurdering. Da der ikke indgår en 

ejendom i konsulentvirksomheden ved Holger Hansen, behandles dette område ikke yderligere.  

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ligesom indskudskontoen i bilag 6.  

Figur 10, opgørelse af kapitalafkast 
Kapitalafkastgrundlag primo -964.838 
Kapitalafkast 4 % 0 

 

3) Resterende overskud; Det resterende overskud er den del af virksomhedens overskud, der er 

tilbage efter kapitalafkastet er trukket fra. Det resterende overskud beskattes altid som personlig 

indkomst, når det overføres til privatøkonomien. Dette gælder, uanset om det hæves med det 

samme, eller om det først spares op i virksomheden. Da kapitalafkastet i konsulentvirksomheden 

ved Holger Hansen er nul, er hele overskuddet lig med (det?) resterende overskud.  

 

4) Virksomhedsindkomst; Den del af virksomhedens overskud efter fradrag af kapitalafkast, som 

den selvstændige erhvervsdrivende ikke har hævet i indkomståret, vil blive betragtet som 

virksomhedsindkomst. Virksomhedsindkomsten bliver beskattet med en skat på 25 %84. 

Virksomhedsindkomsten kan ikke være højere end det resterende overskud eller et negativt beløb. 

Virksomhedsindkomsten findes ved at anvende følgende ligning: Virksomhedsindkomst = 

(Resterede overskud – årets hævninger) / (1- virksomhedsskatteprocenten) 

Figur 11, Opgørelse af virksomhedsindkomst 
Resterende overskud 918.431 
Årets hævninger85 -564.287 
  354.144 
Virksomhedsindkomst 472.192 

                                                 
84 Beskatningen på de 25 % er for at sidestille virksomhedsordningen med beskatningen i selskaber hvor den skattepligtige indkomst ligeledes 
beskattes med 25 %.  
85 Beløb der er hævet i årets løb er medtaget fra årsrapporten bilag 2.  
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5) Personlig indkomst; Den personlige indkomst kan herefter beregnes som det resterende overskud 

fratrukket virksomhedsindkomsten.  

 

6) Opsparet overskud; Det opsparede overskud er den del af indkomsten, som den selvstændige 

erhvervsdrivende vælger at spare op i virksomheden. Beløb, der spares op, indgår med fradrag af 

virksomhedsskatten på konto for opsparet overskud. Konto for opsparet overskud er således et 

nettobeløb.  

Figur 12, Opsparet overskud og skat 
Virksomhedsindkomst 472.192 
Skat heraf ( 7 ) 118.048 
Opsparet overskud  354.144 

 

7) Virksomhedsskatten udgør i 2009 25 %.  

 

9.8. Beskatning efter virksomhedsordningen 

I dette afsnit foretages en analyse af konsulentvirksomheden ved Holger Hansen ud fra reglerne i 

virksomhedsordningen kontra reglerne i personskatteloven. Analysen vil igen blive foretaget over 

år 2009, 2010 og 2019 for at se på virkningen af Forårspakken 2.0. Ovenfor i afsnit 9.6 er 

gennemgået ”kassesystemet” og beregnet, hvor meget der i 2009 bliver afsat til opsparet overskud. 

Til sammenligning med personskatteloven anvendes den personlige indkomst beregnet i figur 9. 

Hertil lægges renteudgiften på kr. 69.905 fra bilag 4. 

Figur 13, uddrag af bilag 7 og 8     
Skattepligtig indkomst efter PSL 2009  Skattepligtig indkomst efter VSO 2009 

Virk. resultat før renter 516.144  Årets hævninger 516.144 
Personlig indkomst 474.852  Personlig indkomst 410.540 
Kapitalindkomst -56.668  Kapitalindkomst 0 
Skattepligtig indkomst 404.584  Skattepligtig indkomst 396.940 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt -210.306  Indkomstskat og AM-bidrag i alt -185.522 
Rådighedsbeløb 284.076  Rådighedsbeløb 308.860 
       

Skattepligtig indkomst efter PSL 2010  Skattepligtig indkomst efter VSO 2010 
Virk. resultat før renter 516.144  Årets hævninger 516.144 
Personlig indkomst 474.852  Personlig indkomst 410.540 
Kapitalindkomst -56.668  Kapitalindkomst 0 
Skattepligtig indkomst 404.584  Skattepligtig indkomst 396.940 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt -190.257  Indkomstskat og AM-bidrag i alt -170.201 
Rådighedsbeløb 304.125  Rådighedsbeløb 324.181 
        

Skattepligtig indkomst efter PSL 2019  Skattepligtig indkomst efter VSO 2019 
Virk. resultat før renter 516.144  Årets hævninger 516.144 
Personlig indkomst 474.852  Personlig indkomst 410.540 
Kapitalindkomst -55.076  Kapitalindkomst 0 
Skattepligtig indkomst 401.877  Skattepligtig indkomst 392.640 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt -192.290  Indkomstskat og AM-bidrag i alt -167.331 
Rådighedsbeløb 302.092   Rådighedsbeløb 327.051 
Egen tilvirkning         
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Da HH allerede har hævet over topskattegrænsen i alle årene 2009, 2010 og 2019, da disse er 

henholdsvis kr. 347.200, 389.900 og 409.100, kan han ikke undgå at betale topskat. 

Det fremgår af figur 13 ovenfor at ved brug af virksomhedsordningen frem for personskatteloven, 

vil HH have et større rådighedsbeløb på mellem kr. 20.000 til 25.000. Dette skyldes at HH ved 

indtrædelse i virksomhedsordningen kan fratrække sine renteudgifter før AM-bidraget og derved 

nedsætte sin personlige indkomst. Endvidere nedsætter det også den skattepligtige indkomst, da der 

ikke er noget loft for fradrag af renterne i virksomhedsordningen.  

 

9.9. Delkonklusion, personskatteloven kontra virksomhedsordningen 

Da HH allerede har hævet over topskattegrænsen i alle årene 2009, 2010 og 2019, med henholdsvis 

kr. 347.200, 389.900 og 409.100, kan han ikke undgå at betale topskat. Det fremgår af figur 13 

ovenfor, at ved brug af virksomhedsordningen frem for personskatteloven vil HH have et større 

rådighedsbeløb på mellem kr. 20.000 til 25.000. Dette skyldes, at HH ved indtrædelse i 

virksomhedsordningen kan fratrække sine renteudgifter før AM-bidraget og derved nedsætte sin 

personlige indkomst. Endvidere nedsætter det også den skattepligtige indkomst, da der ikke er noget 

loft for fradrag af renterne i virksomhedsordningen.  

 

 

10. Selskaber 
I dette kapitel gennemgås beskatning af et selskab og dens hovedaktionær samt sammenholde 

beskatningen med virksomhedsordningen. Dette gøres for at kunne foretage en vurdering af hvilken 

selskabsform, set ud fra beskatningsgrundlaget, der er mest fordelagtig for HH at vælge.  

 

10.1. Generelt om selskaber 

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. Ligesom ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der også i et 

selskab være adskillelse mellem økonomierne86. I et selskab er de to enheder, som skal beskattes 

både selskabet (selvstændig juridisk enhed) og selskabsdeltagerne (selvstændig juridisk person). 

Overførelser mellem selskabet og selskabsdeltagerne kan som udgangspunkt ske på to måder:  

• Løn og vederlag for udført arbejde 

• Udbytte i kraft af selskabsdeltagerens ejerskab af selskabet 

                                                 
86 Opdeling i privatøkonomi og selskabsøkonomi.  
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Den skattepligtige indkomst skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. SEL § 8. 

Det vil sige, at den skattepligtige indkomst opgøres efter reglerne i blandt andet statsskatteloven, 

ligningsloven og afskrivningsloven med flere. Skatteprocenten justeres løbende efter SEL § 17 og 

udgør på nuværende tidspunkt 25 % af den skattepligtige indkomst. Hvis der er underskud i 

selskabet, kan selskabet uden tidsbegrænsning fremføre underskuddet til fradrag i fremtidig positiv 

skattepligtig indkomst.  

 

Et selskab har fradrag for de omkostninger, der er med til at erhverve, sikre og vedligeholde 

selskabets indkomst, jf. SL § 6, stk. 1, litra a.  

 

10.2. Løn 

Lønudbetalinger i et selskab kan ske både til personale, indehaver og hovedaktionær87. I mindre 

selskaber er indehaver og hovedaktionær ofte den samme person. Ved udbetaling af løn til 

hovedaktionæren kræves det, at der foreligger et realt ansættelsesforhold.  

 

En hovedaktionær, der er ansat som direktør i sit eget selskab, bestemmer ofte selv lønnen. Dog 

skal lønnen til en hovedaktionær være i overensstemmelse med markedsvilkårene. Dette betyder, at 

størrelsen af lønnen skal svare til, hvad tredjemand med lignende kompetencer kan forvente at få i 

den samme stilling, jf. LL § 2. I tilfælde, hvor lønnen overstiger, hvad det må forventes, at 

tredjemand i samme stilling kan tjene, vil det blive anset som maskeret udbytte. 

Skattemyndighederne har hjemmel til i LL § 2, at ændre kategoriseringen af udbetalingen fra løn til 

udbytte, hvis de vurderer, at lønnen overstiger markedsvilkårene. 

 

Ved vurdering af markedsvilkårene foretages der en vurdering af selskabets aktivitet, 

hovedaktionærens arbejdsindsats, kompetenceniveau samt hvorvidt kapitalinteresserne for selskabet 

tilgodeses. Ofte vil en sammenligning med løn til en tredjemand i lignende stilling kunne anvendes. 

Vurderingen skal være på baggrund af alle udgifter, der har lønmæssig karakter herunder løn, fri bil, 

pension med videre.  

 

Sammenfattende kan konkluderes, at hovedaktionæren selv bestemmer og udtrækker sin løn fra 

selskabet, så længe lønnen maksimalt svarer til en løn efter markedsvilkårene. Den samlede løn til 

hovedaktionæren beskattes efter reglerne i PSL88.  

                                                 
87 Begrebet ”hovedaktionær” fremgår af ABL § 4, hvor hovedaktionæren er en skattepligtig person, som inden for de sidste 5 år har ejet 25 % eller 
mere af aktiekapitalen eller har rådet over mere end 50 % af stemmerne i selskabet. 
88 PSL – personskatteloven er gennemgået i kapitel 7. 
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10.3. Udbytte 

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

er mulighed for, at flere former for udbytte kan finde sted: 

• som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, jf. § 180, 

• som ekstraordinært udbytte, jf. §§ 182 og 183, 

• som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, jf. §§ 185-193, eller 

• som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning, jf. kapitel 14 i SL89.  

 

Udbyttet udloddes på grundlag af selskabets seneste godkendte årsrapport. Der kan også i løbet af 

året udbetales et ekstraordinært udbytte på grundlag af en gennemgået mellembalance90. Udbyttet 

må ikke være uforsvarligt stort i forhold til selskabets økonomiske stilling og kan kun udloddes af 

de frie reserver, jf. SL § 179.  

 

Selskabets overskud beskattes først som nævnt ovenfor med 25 %. Herefter beskattes udbyttet ved 

udlodning til selskabsdeltageren, ofte en hovedaktionær, efter LL § 16 A. Dermed sker der en 

dobbeltbeskatning, der sikrer en lighed mellem beskatning af udbytte og beskatning af lønindkomst. 

Personen, som modtager udbyttet, skal medregne udbyttet i sin aktieindkomst91 i henhold til PSL § 

4a.  

 

10.3.1. Maskeret udbytte 

Maskeret udbytte92 er overførelser, der reelt er udbytte, men som gives i en anden retlig form end 

udbytte og løn. Der kan være flere årsager til, at en hovedaktionær vil hive penge ud af selskabet til 

sig selv, uden at blive beskattet heraf. Dobbeltbeskatningen der fremkommer ved, at indkomsten 

først beskattes hos selskabet og dernæst hos aktionæren, når selskabets indkomst udloddes som ikke 

fradragsberettiget udbytte er en af de væsentligste årsager til, at maskeret udbytte finder sted. 

Maskeret udbytte ses ofte som betaling af hovedaktionærens private udgifter, som løn, der 

overstiger markedsvilkårene, som køb og salg af selskabets aktiver til over- eller underpris og som 

lån i selskabet93.  

 

                                                 
89 De to sidst nævnte punkter, bliver ikke gennemgået yderligere da de ikke har relevans for opgavens problemstilling.  
90 SL §§ 182 og 183.  
91 Aktieindkomst er beskrevet i opgavens afsnit 7.2.4. 
92 Teoretisk set er der forskel på begreberne "maskeret udbytte" og "maskeret udlodning". Udbyttebegrebet dækker transaktioner, der er udsprunget 
af selskabets løbende drift, hvorimod udlodning dækker enkeltstående transaktioner. jf. Skatteretten 2, 5.udgave, side 444.  I opgavens kaldes de 
under et maskeret udbytte. 
93 Aktionærlån, hvilket er ulovligt.  
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Maskeret udbytte er ulovligt og skattemyndighederne har hjemmel til, jf. LL § 16A, stk.1, at 

foretage korrektioner af overførelserne mellem selskabet og hovedaktionæren, hvis de finder det 

nødvendigt. Korrektionerne fra SKAT kan ske i både selskabets indkomst og hovedaktionærens 

indkomst. Maskeret udbytte vil blive korrigeret som udbytte og beskattes herefter.  

 

10.4. Beregning af skatten i et selskab 

For at kunne sammenligne selskabsbeskatningen med de andre beskatningsformer beregnes der, 

med udgangspunkt i den skattepligtige indkomst i bilag 4, først selskabsbeskatningen og dernæst 

beskatning af udbyttet. I eksemplet udloddes hele overskuddet som udbytte for at kunne sidestille 

det med beskatning i virksomhedsordningen.  

Figur 14, Beskatning af selskab i 2010 
Skattepligtig indkomst før renter  988.336 
Renteudgifter  69.905 
Skattepligtig indkomst  918.431 
     
SKAT 25% 229.608 
Årets overskud  688.823 
     
Udbytteskat 0-48.300 28% 13.524 
Udbytteskat over 48.300 42% 269.020 
Udbytteskat i alt  282.544 
     
Udbetaling til hovedaktionær   406.279 
Egen tilvirkning     

 

10.5. Sammenfatning 

Selskabets indkomst beskattes med 25 %. Der er fradrag for omkostningerne, som er med til at 

erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. En hovedaktionær, der er ansat som direktør, 

kan selv bestemme, hvorledes aflønningen skal ske. Det kan ske via løn, udbytte eller begge dele. 

Hvordan sammensætningen af løn og udbytte skal være, afhænger af, hvor meget hovedaktionæren 

ønsker at have til forbrug efter skat.  

 

Ovenstående beregning viser, at ved beskatning af et selskab, hvor hele overskuddet udloddes som 

udbytte, betales over halvdelen af den skattepligtige indkomst i skat. Det sker dog sjældent, at hele 

selskabets overskud udloddes til udbytte. Ofte vil der blive overført en del af overskuddet til 

selskabets egenkapital for at styrke virksomheden.  
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10.6. Virksomhedsordningen kontra Selskab 

I afsnit 9.7 blev konklusionen at anvendelsen af virksomhedsordningen var mere fordelagtig end 

anvendelsen af reglerne i personskatteloven. Derfor foretages en sammenligning af 

virksomhedsordningen kontra et selskab. Til sammenligningen af en selvstændig erhvervsdrivende, 

der anvender virksomhedsordningen, og en hovedaktionær i et selskab antages det, at 

hovedaktionæren gerne vil have en udbetaling på kr. 450.000. For at finde frem til, hvad 

bruttolønnen for hovedaktionæren skal være for at få udbetalt kr. 450.000, foretages en ”omvendt” 

skatteberegning. Hovedaktionæren er ansat i et almindeligt ansættelsesforhold og er omfattet af 

reglerne for ATP. Det antages, at hovedaktionæren er fuldtidlønnet. For at kunne sammenligne de 

to antages det, at den selvstændige erhvervsdrivende hæver samme beløb i virksomheden, som 

hovedaktionæren får i bruttoløn. For at se påvirkningen af, at en virksomhed har henholdsvis et 

positivt og et negativt kapitalafkastgrundlag, er der foretaget to beregninger af 

virksomhedsordningen. En beregning, hvor det antages, at kapitalafkastet er kr. 0, grundet negativt 

kapitalafkastgrundlag, og en beregning, hvor kapitalafkastet sættes til kr. 15.000. Der tages 

udgangspunkt i skattereglerne for 2010.  

Figur 15, uddrag af bilag 9 
Hovedaktionær   Selvstændig erhvervsdrivende Uden Med 

        Kapitalafkast 
Løn  840.170   Virksomhedens resultat 840.170 840.170 
ATP -1.080   Fradrag for kapitalafkast 0 -15.000 
Am-bidrag -67.127   Am-bidrag -67.214 -66.014 
Beskæftigelses fradrag -13.600   Beskæftigelses fradrag -13.600 -13.600 
     Tillagt fradrag for kapitalindkomst 0 15.000 
Skattepligtig indkomst 758.363   Skattepligtig indkomst 759.356 760.556 
Indkomstskat -321.963   Indkomstskat -322.479 -320.322 
         
Rådighedsbeløb 450.000   Rådighedsbeløb 450.478 453.834 
Egen tilvirkning           

 

Hovedaktionæren skal indgå en aftale med selskabet om en årlig indtjening på kr. 840.170 for at få 

et nettobeløb til rådighed på kr. 450.000. Ved at indsætte den samme årlige fortjeneste i 

virksomhedsordningen bliver rådighedsbeløbet kr. 478 større. Dette skyldes, at selvstændige 

erhvervsdrivende ikke er i et ansættelse forhold, og derfor ikke skal betale ATP før beregningen af 

AM-bidraget. Den selvstændige erhvervsdrivende opnår endnu en besparelse i AM-bidrag, når 

kapitalafkastgrundlaget er positivt og der beregnes et kapitalafkast. I beregningen med 

kapitalafkast, hvor kapitalafkastet udgør kr. 15.000, øger det den selvstændige erhvervsdrivendes 

rådighedsbeløb til kr. 453.834, hvilket er kr. 3.834 større i forhold til hovedaktionærens 

rådighedsbeløb.  
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Det beløb, hovedaktionæren betaler til ATP, skal ikke ses som en meromkostning, men som en 

opsparing, da hovedaktionæren får pengene igen ved pensionering94. Havde den selvstændige 

erhvervsdrivende ikke kapitalafkast i virksomheden, ville forskellen i beskatningen kun være ATP.  

Såfremt den selvstændige erhvervsdrivende havde private renteudgifter, kunne kapitalafkastet 

modregnes deri, således at det ikke kom til beskatning, og dermed vil besparelsen i skatten hos den 

selvstændig erhvervsdrivende være større. Fra 2010, hvis der betales topskat, er det kun 

fordelagtigt, så længe kapitalafkastet ikke overstiger kr. 40.000. Overstiger det kr. 40.000, vil det 

resterende beløb føres tilbage til personlig indkomst og give samme udgangspunkt, som inden 

renteudgifterne blev modregnet.  

 

10.6.1. Løn med mulighed for udbytte 

En hovedaktionær kan, som nævnt i afsnit 10.2, selv sammensætte sin indkomst som en 

kombination af løn og udbytte. For at få udbetalt udbytte skal reglerne i afsnit 10.3 og 10.3.1 være 

overholdt. Udbyttet bliver beskattet som aktieindkomst, der er underlagt en lempeligere beskatning 

end løn. Den samlede beskatning af et udbytte er underlagt dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatningen 

er med til at sikre en vis lighed til almindelig beskatning af løn, som også beskattes progressivt. 

Med dobbeltbeskatning menes, at udbyttet først bliver beskattet, som en del af selskabets overskud, 

hvorefter udbyttet beskattes som aktieindkomst hos hovedaktionæren. Den samlede beskatning 

afhænger alt andet lige af størrelsen på udbyttet.  

 

Når hovedaktionærens samlede udbetaling skal fastlægges som en kombination af løn og udbytte, 

skal selskabet huske at have for øje, at når hovedaktionærens løn nedbringes, reduceres selskabets 

lønudgift med det samme beløb, og hermed sker der en nedsættelse i driftsomkostninger, som 

selskabet mister fradrag for. Det medfører en forøgelse af selskabets overskud, og beløbet, der 

kommer til beskatning, er tilsvarende større. I nogle situationer kan det godt være i selskabets 

interesse at vise et bedre resultat ud af til, selvom det betyder en højere beskatning. Dette kan være i 

forbindelse med optagelse af nye lån, generationsskifte eller salg af virksomheden. I forbindelse 

med salg ønsker ejeren at vise et godt resultat for at opnå en god fortjeneste samt at tilgodese 

selskabets aktionærer gennem højere udbytter. 

 

I figur 16 nedenfor er eksemplet fra figur 15 ovenfor videreført, således at hovedaktionæren 

stadigvæk sammenlagt vil have en lønudbetaling på kr. 840.170, hvoraf kr. 100.000 er givet i 

udbytte, og kr. 740.170 er lønindkomst. For at sammenligne med den selvstændige 

                                                 
94 Ved udbetaling af ATP betales der A-skat. Dette vil ikke blive gennemgået yderligere, da det ikke er relevant for opgaven.   
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erhvervsdrivende laves en ”omvendt” beregning, således at den selvstændige får samme 

rådighedsbeløb som hovedaktionæren. Der er taget udgangspunkt i den udregning, hvor den 

selvstændige erhvervsdrivende har et kapitalafkast på kr. 15.000.  

Figur 16, uddrag af bilag 10 
Hovedaktionær   Selvstændig erhvervsdrivende 

Løn  740.170   Virksomhedens resultat 877.760 
ATP -1.080   Fradrag for kapitalafkast -15.000 
Am-bidrag -59.127   Am-bidrag -69.021 
Beskæftigelses fradrag -13.600   Personlig indkomst -13.600 
     Tillagt fradrag for kapitalindkomst 15.000 
Skattepligtig indkomst 666.363   Skattepligtig indkomst 795.139 
Udbytte 100.000      
Indkomstskat -274.245   Indkomstskat -338.259 
Udbytteskat -35.238      
        
Rådighedsbeløb 470.480   Rådighedsbeløb 470.480 
Egen tilvirkning         

 

For at give et bedre overblik er i nedenstående figur 17 lavet et uddrag af figur 15 og 16 til 

sammenligning af løn til en hovedaktionær med og uden udbytte.  

Figur 17, Sammendrag af figur 15 og 16 - bilag 9 og 10 
Hovedaktionær   Selvstændig erhvervsdrivende 

Løn figur 15 840.170  Virksomheds resultat figur 15 840.170 
Løn figur 16 740.170  Virksomheds resultat figur 16 877.760 
       
Afvigelse -100.000  Afvigelse 37.590 
       
Skattepligtig indkomst figur 15 758.363  Skattepligtig indkomst figur 15 760.556 
Skattepligtig indkomst figur 16 666.363  Skattepligtig indkomst figur 16 795.139 
       
Afvigelse -92.000  Afvigelse 34.583 
       
Samlede skattebetaling figur 15 -389.090  Samlede skattebetaling figur 15 -386.336 
Samlede skattebetaling figur 16 -368.610  Samlede skattebetaling figur 16 -407.280 
       
Afvigelse 20.480   Afvigelse -20.944 
Egen tilvirkning         

 

Som det fremgår af beregningerne, vil hovedaktionæren med en indkomst på kr. 840.170 få kr. 

20.480 mere udbetalt ved at anvende en kombination af løn (kr. 740.170) og udbytte (100.000) frem 

for at modtage det fulde beløb alene som løn. Det kan dermed godt betale sig for en hovedaktionær 

at kombinere sit rådighedsbeløb mellem løn og udbytte.  

 

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende skal have samme beløb kr. 570.480 til rådighed, skal 

virksomheden have et resultat på kr. 877.760, hvilket er en forøgelse på kr. 37.590. Forøgelsen for 

den selvstændige erhvervsdrivende øger også skattebetalingen med kr. 20.944, da den skattepligtige 
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indkomst er forøget, og der skal betales mere i topskat. Hovedaktionæren bliver altså mindre 

beskattet end den selvstændige erhvervsdrivende ved at anvende kombinationen af løn og udbytte. 

Det skyldes, at skatten på aktieudbytte er lavere, end den skatteprocent den selvstændige bliver 

ydereligere beskattet af.  

 

Der er altså skattebesparelse at hente for hovedaktionæren ved at bruge muligheden for at 

kombinere løn og udbytte. Selskabet skal dog huske på, at når hovedaktionærens løn bliver 

nedbragt på kr. 100.000, reduceres selskabets lønudgift på kr. 100.000. Det medfører, at selskabet 

mister fradraget på de kr.100.000, som er 25 % af reduceringen, svarende til kr. 25.000.  
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10.7. Kombinationsmuligheder med løn og udbytte 

Da den selvstændige erhvervsdrivende ikke kan udlodde udbytte fra sin virksomhed, vil i det 

følgende kun blive set på hovedaktionærens mulighed for kombination af løn og udbytte. 

Kombinationsmulighederne vil ligge i at modtage udbytte over og under kr. 48.300, hvor 

skatteprocenten for aktieindkomst stiger, samt om det bliver mere fordelagtigt for hovedaktionæren 

at hæve et udbytte, der er større end kr. 100.000.  

 

Første beregning vil tage udgangspunkt i de samme beløb som tidligere, hvor hovedaktionæren fik 

kr. 450.000 til rådighed med en lønindkomst på kr. 840.170. I beregningen vil der blive udloddet et 

udbytte på kr. 48.300, som vil blive sammenlignet med et udbytte på kr. 100.000. Beregningerne er 

foretaget i årene 2009, 2010 og 2019 for at se påvirkningen af Forårspakken 2.0. 

Figur 18, uddrag af bilag 11 - 2009 
Hovedaktionær, udbytte kr. 100.000   Hovedaktionær, udbytte kr. 48.300 

Løn  740.170   Løn  791.870 
ATP -1.080   ATP -1.080 
Am-bidrag -59.127   Am-bidrag -63.263 
Beskæftigelses fradrag -13.600   Beskæftigelses fradrag -13.600 
Skattepligtig indkomst 666.363   Skattepligtig indkomst 713.927 
Udbytte 100.000   Udbytte 48.300 
Indkomstskat -309.478   Indkomstskat -337.664 
Udbytteskat -35.755   Udbytteskat -13.524 
         
Rådighedsbeløb 434.730   Rådighedsbeløb 424.639 
     

Figur 18, uddrag af bilag 12 - 2010 
Hovedaktionær, udbytte kr. 100.000   Hovedaktionær, udbytte kr. 48.300 

Løn  740.170   Løn  791.870 
ATP -1.080   ATP -1.080 
Am-bidrag -59.127   Am-bidrag -63.263 
Beskæftigelses fradrag -13.600   Beskæftigelses fradrag -13.600 
Skattepligtig indkomst 666.363   Skattepligtig indkomst 713.927 
Udbytte 100.000   Udbytte 48.300 
Indkomstskat -274.245   Indkomstskat -298.915 
Udbytteskat -35.238   Udbytteskat -13.524 
         
Rådighedsbeløb 470.480   Rådighedsbeløb 463.387 
     

Figur 18, uddrag af bilag 13 - 2019 
Hovedaktionær, udbytte kr. 100.000   Hovedaktionær, udbytte kr. 48.300 

Løn  740.170   Løn  791.870 
ATP -1.080   ATP -1.080 
Am-bidrag -59.127   Am-bidrag -63.263 
Beskæftigelses fradrag -17.900   Beskæftigelses fradrag -17.900 
Skattepligtig indkomst 662.063   Skattepligtig indkomst 709.627 
Udbytte 100.000   Udbytte 48.300 
Indkomstskat -274.232   Indkomstskat -298.903 
Udbytteskat -34.755   Udbytteskat -13.041 
         
Rådighedsbeløb 470.975   Rådighedsbeløb 463.883 
Egen tilvirkning         
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Det fremgår tydeligt af figur 18, at Forårspakken 2.0s indvirkning medfører, at hovedaktionæren 

har et større rådighedsbeløb ved samme indtjening i 2010 sammenlignet med 2009. En 

hovedaktionær får kr. 35.750 mere udbetalt ved et udbytte på kr. 100.000. Det skyldes blandt andet 

nedsættelse af bundfradraget fra 5,04 % til 3,67 %, ophævelse af mellemskatten og det øgede 

personfradrag i topskatten. Endvidere ligger der en besparelse i aktieindkomsten, da grænsen på 

mellem kr. 48.300 – 106. 100 er sat ned fra 43 % til 42 % ved alt over kr. 48.300. 

 

Endvidere kan ses ud fra den samme kombination i 2019, at udbytteskatten vil falde med kr. 483, 

hvilket svarer til nedsættelsen af den lave udbytteskatteprocent fra 28 til 27 %. Det skal bemærkes, 

at det samlede rådighedsbeløb stiger med kr. 495. Dette skyldes, at beskæftigelsesfradraget stiger 

med kr. 4.300, der nedsætter den skattepligtige indkomst, hvoraf der beregnes kommune- og 

kirkeskat. Dette giver en skattelettelse på kr. 1.100. Endvidere lægges sundhedsbidraget oven i 

bundfradraget, hvilket giver en skattestigning på kr. 1.088, da bundfradraget bliver beregnet af den 

personlige indkomst, hvor sundhedsbidraget blev beregnet af den skattepligtige indkomst. 

Tilsammen giver dette en skattelettelse på kr. 12, og sammenlagt med besparelsen i udbytteskatten 

giver det en merudbetaling på kr. 495.  

 

Indvirkningen af Forårspakken 2.0 har også den betydning, at forskellene på at modtage et udbytte 

på kr. 48.300 og kr. 100.000 er blevet formindsket fra 2009 til 2010 og 201995. I 2009 vil 

hovedaktionæren modtage kr. 10.091 mere ved at øge udbyttebetalingen med kr. 51.700, hvorimod 

rådighedsbeløbet i 2010 og 2019 kun vil blive forøget med kr. 7.093 med samme hævning af 

udbyttebetalingen. Dette skyldes, at den øgede udbyttebetaling på kr. 51.700 beregnes direkte med 

42 %, hvorimod den større lønindkomst, der er ved udbyttet på kr. 48.300, beskattes gennem 

beskatningssystemet.  

 

Da hovedaktionæren selv kan foretage en kombination af, hvor stor en løn og hvor stort et udbytte 

han skal have, så længe det er på markedsvilkår, og selskabets økonomi kan bære det, kan han 

indgå en lønaftale med selskabet om en udbetaling af et udbytte på kr. 200.000. Der tages som 

ovenfor udgangspunkt i den samme samlede lønudbetaling, og beregningen opstilles som ovenfor 

for både år 2009, 2010 og 2019 for at se påvirkningen af Forårspakken 2.0.  

 

 

 

                                                 
95 Forskelle mellem 2010 og 2019 er den samme, kr. 7093.  
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Figur 19, uddrag af bilag 14. 
Hovedaktionær 2009   Hovedaktionær 2010   Hovedaktionær 2019 

Løn  640.170   Løn  640.170   Løn  640.170 
ATP -1.080   ATP -1.080   ATP -1.080 
Am-bidrag -51.127   Am-bidrag -51.127   Am-bidrag -51.127 
Beskæftigelses fradrag -13.600   Beskæftigelses fradrag -13.600   Beskæftigelses fradrag -17.900 
Skattepligtig indkomst 574.363   Skattepligtig indkomst 574.363   Skattepligtig indkomst 570.063 
Udbytte 200.000   Udbytte 200.000   Udbytte 200.000 
Indkomstskat -254.961   Indkomstskat -226.527   Indkomstskat -277.641 
Udbytteskat -80.633   Udbytteskat -77.238   Udbytteskat -76.755 
              
Rådighedsbeløb 452.369   Rådighedsbeløb 484.198   Rådighedsbeløb 484.694 
Egen tilvirkning               
 

Som det fremgår af ovenstående figur 19, er rådighedsbeløbet ved et udbytte på kr. 200.000 ikke 

overraskende steget i forhold til et udbytte på kr. 100.000.  

 

Ved at sammenholde figur 18 og 19 fremgår det, at hovedaktionæren får mere ud af et udbytte på 

kr. 200.000 i 2009 end i 2010, set i forhold til udbyttet på kr. 100.000 det samme år. I 2009 vil 

hovedaktionæren modtage kr. 17.639 yderligere ved udbytte på kr. 200.000 frem for kr. 100.000, 

mens hovedaktionæren i 2010 kun vil modtage kr. 13.728 yderligere ved samme udbyttestigning. 

Ved et udbytte på kr. 200.000 bliver hovedaktionæren altså hårdere beskattet i 2010 og fremefter. 

Dog vil hovedaktionæren stadigvæk få mest ud af at lave kombinationen af løn og udbytte frem for 

ren lønudbetaling, da rådighedsbeløbet i 2010 stiger med kr. 34.198.  

 

Af ovenstående kan derfor konkluderes, at den største effekt ved at anvende kombinationen af løn 

og udbytte ligger i den lave aktieindkomst på 28 % på under kr. 48.300. Endvidere er der endnu en 

fordel i, at aktieindkomsten beskattes lavere end marginalskatten ved beskatning af personlig 

indkomst.  

 

10.8. Delkonklusion  

Beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivende og beskatningen af hovedaktionæren er 

forskellige, på grund af den måde deres indkomster sammensættes på. I tilfældet, hvor 

hovedaktionæren kun modtager løn fra selskabet, har ovenstående beregninger i afsnit 10.6 vist, at 

den samlede beskatning mellem den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren stort set er 

ens, når begge har en indkomst over topskattegrænsen. Forskellen, og her fordelen for den 

selvstændige erhvervsdrivende, ligger i, at der ikke betales ATP, hvilket giver forskellen i 

rådighedsbeløbet. Af samme beregning kan endvidere konkluderes, at det kun er kapitalafkastet hos 

den selvstændige, der påvirker beskatningen i forhold til hovedaktionæren.  



Valg af selskabsform – Påvirkning af den nye selskabslov og Forårspakken 2.0. 

54 

 

Det vurderes, at hovedaktionæren har flere skattemæssige muligheder for at spare penge i skat, når 

der anvendes kombinationen af udbetaling af løn og udbytte. Mulighederne består i, at udbyttet 

beskattes lavere, og derigennem kan der opnås skattemæssige fordele. Påvirkningen af 

Forårspakken 2.0 nedsætter som bekendt beskatningen af den personlige indkomst, og fordelen ved 

lønindkomst forøges. Denne fordel tilgodeser både den selvstændige erhvervsdrivende og 

hovedaktionæren. Endvidere nedsættes udbytteskatten i 2012 med 1 %, hvilket giver en mindre 

skattebesparelse på kr. 483 i aktieindkomsten. Ændringerne i beskatning af aktieindkomst er et led i 

regeringens plan om at sikre en ensartet beskatning. Reduktionen af skatten på aktieindkomst er en 

konsekvens af ændringen af indkomstbeskatningen. Af beregningerne fremgår det dog, at 

besparelsen ved de nye tiltag i Forårspakken 2.0 er begrænset.  
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11. Andre forhold der kan have påvirkning på valget af selskabsform 
Udover den skattemæssige argumentation kan der være andre faktorer, der skal tages højde for, når 

der vælges selskabsform. I de følgende kapitler sættes fokus på, hvordan reglerne omkring 

pensioner i Forårspakken 2.0 vil påvirke valget af investeringer i fremtiden.  

 

11.1. Generelt om pensionsopsparinger 

Pensionsopsparing er den mest almindelige måde at spare op til sin alderdom på. Pensionssystemet i 

Danmark består af flere lag. Det nederste lag består af de offentlige pensioner, som folkepension, 

førtidspension, efterløn og ATP. Det nederste lag sikrer grundtrygheden, samt at vi alle får en 

indkomst, når vi går på pension. Midterste lag består af arbejdsmarkedspensionerne, som de fleste 

lønmodtagere modtager i dag. Arbejdsmarkedspensionen øger den samlede pensionsudbetaling, så 

indtægten næsten er den samme, som da pensionisten var i arbejde. Det øverste lag består af private 

pensioner. De private pensioner giver mulighed for at tilpasse pensionen til individuelle ønsker og 

behov. De private pensioner indeholder kapitalpensioner, ratepensioner eller livrente, herunder 

ophørende livrente og livsvarig livrente. De private pensionsordninger vil blive gennemgået i de 

næste afsnit, herunder hvordan de behandles efter Forårspakken 2.0.  

 

Ved oprettelse af en pensionsopsparing er det muligt at tegne en privat eller en 

arbejdsgiveradministreret pensionsordning96. En arbejdsgiveradministreret pensionsordning kan 

både indeholde beløb, som indbetales af arbejdsgiveren, kaldet arbejdsgiverbetalt97, og beløb, der 

indbetales af en selv, kaldet egenbetaling98. Det er arbejdsgiveren, der via lønnen sørger for, at 

begge beløb bliver indbetalt.  

 

11.2. Kapitalpension 

En kapitalpensionsordning bliver udbetalt som et engangsbeløb, men med vedtagelsen af 

Forårspakken 2.0 skal kapitalpensionen hæves senest 15 år efter tidligste efterlønsalder, som ligger 

mellem 60 og 62 år afhængigt af, hvilket år vi er født i. Dette betyder, at en kapitalpension senest 

bliver udbetalt, når vi er mellem 75-77 år. I tilfælde af død, inden kapitalpensionen er hævet, 

udbetales opsparingen til ens arvinger. Reglen om aldersgrænse ved opstart af en kapitalpension er 

                                                 
96 Det er ligeledes muligt at oprette både en privat og en arbejdsgiveradministreret pensionsordningen på samme tid.  
97 Beløbet tillægges lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Ordningen kaldes arbejdsgiveradministreret pensionsordningen med bortseelsesret, 
hvilket betyder at der gives fuld fradragsværdi af de indskudte midler i den personlige indkomst ved, at de holdes helt udenfor indkomstopgørelsen på 
både indkomst og fradragssiden.  
98 Trækkes ud via lønnen og overføres til pensionsopsparing. Beløbet bliver fratrukket nettolønnen og man for herigennem fradrag for indbetalingen.  
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ophævet, og det er derfor muligt at oprette en kapitalpension lige indtil den dag, hvor pensionen 

senest skal hæves.  

 

Der kan maksimalt indbetales kr. 46.000 om året på en kapitalpension. Loftet på kr. 46.000 gælder 

de samlede indbetalinger til kapitalpension, både arbejdsgiveradministrerede og private ordninger. 

Indbetalingerne bliver fratrukket ved opgørelsen af den personlige indkomst og kan ikke fradrages i 

topskatten.  

 

Når kapitalpensionen skal udbetales, betales der en afgift på 40 % til staten. Da mellemskatten 

bortfalder fra 2010, kan indskud på kapitalpensionen kun fratrækkes i indkomst, der beskattes med 

bundskat. Bundskatten nedsættes ligeledes fra 2010, hvilket medfører, at skattefradraget af indskud 

på kapitalpension bliver omkring 37 %99. Forårspakken 2.0 har medført, at ved indbetaling på en 

kapitalpension mister 3 % af indskuddet, den dag pensionen hæves. Det vil sige, at for hver gang 

der indsættes det maksimale beløb på kr. 46.000, mistes kr. 1.380. På 30 år udgør det mistet beløb 

således kr. 41.400, som tilfalder staten i ekstra afgift, jf. figur 20.  

Figur 20 Kapitalpension 
Maksimalt indskud af kapitalpension pr. år  46.000 
Fradrag ved indsættelse  37% 17.020 
     
Ophævelse af pensionsordning  46.000 
Afgift til staten 40% 18.400 
     
Tab ved brug af kapitalpensionsordningen  -1.380 
     
Samlede tab ved indbetaling i 30 år    -41.400 
Egen tilvirkning     

 

Ud fra figur 20 er det ikke fordelagtigt at indbetale penge til en kapitalpension i fremtiden. Det skal 

dog her bemærkes, at så simpelt et regnestykke ikke kan gøre det alene, for overvejelserne om 

hvorvidt opsparing på en kapitalpension er en god ide, afhænger blandt andet af den enkeltes behov 

for pensionsudbetalinger samt de øvrige skattemæssige forhold. Ifølge skattekommissionen er 

ordningen stadigvæk en fordel, da de løbende afkast beskattes lempeligt med en PAL-skat på 15 %. 

Det skal dog bemærkes, at ordningen først bliver attraktiv med en løbetid på over 8-10 år100. Flere 

                                                 
99 Afhænger af hvor man bor og derved hvor der betales kommune og kirkeskat til. I opgavens bruges satsen for en gennemsnitskommune hvilket vil 
give en skattefradrags procent på 37,27.  
100 http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/article645486.ece 

http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/article645486.ece
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fagfolk101 har dog forholdt sig kritisk og mener ikke, at kapitalpensionen overlever efter de nye 

regler. Det er derfor en meget individuel vurdering, om indbetaling på en kapitalpension kan betale 

sig fremadrettet.  

 

11.3. Ratepension 

En ratepension bliver udbetalt med et fast beløb hver måned, fra det tidspunkt hvor vi går på 

pension i en periode på minimum 10 år og maksimalt 25 år. Hvis ratepensionen er oprettet før 1. 

maj 2007, kan udbetalingen uanset fødselsår starte, når personen fylder 60 år. Der er fra 2010 ingen 

aldersbegrænsning på, hvornår en person kan oprette en ratepension. En ratepension kan tidligst 

udbetales fem år efter, at den er oprettet.  

 

Indbetalinger på en ratepension kan fratrækkes i den personlige indkomst og kan derved reducere 

ens topskat. Der er ingen minimumsbestemmelser, når indbetalingerne sker over mindst 10 år102. 

Fra 2010 kan der maksimalt samlet indbetales kr. 100.000 for både arbejdsgiveradministrerede103 og 

private ordninger. Endvidere må indbetaling på ratepensionen sammenlagt med ophørende livrente 

ikke overstige grænsen på kr. 100.000, hvis der skal opnås fradrag. Hvis der foretages indbetalinger 

ud over kr. 100.000, er der følgende muligheder: 

1. At få det overskydende beløb udbetalt, 

2. At overføre det overskydende beløb til livrente, bortset fra ophørende livrente, 

3. At lade det overskydende beløb stå på ordningen uden fradragsret. Her beskattes beløbet 

ikke ved udbetalingen. Der anvendes krone til krone princippet.  

 

Der findes en undtagelse, som gælder selvstændige erhvervsdrivende, der til og med 31. december 

2014 har mulighed for at indbetale 30 % af overskuddet på en pensionsordning og opnå fuldt 

fradrag herfor. Fra og med 1. januar 2015 gælder samme loft på kr. 100.000 også for selvstændige 

erhvervsdrivende.  

 

Det løbende afkast, som kaldes pensionsafkast, beskattes med 15 %, jf. pensionsbeskatningslovens 

§ 2. Det er pensionsselskaberne, der står for at afregne de 15 % over for SKAT.  

 

                                                 
101 Blandt andet seniorstrateg i Nordea, Henrik Drusebjerg, udtaler sig i artiklen ovenfor og bankmægler Erik K. Møller udtaler sig på hjemmesiden; 
http://www.finansskolen.dk/artikel/kapitalpension-aendring-regler-2009/. 
102 jf. pensionsbeskatningsloven § 18, stk.1, sammenholdt med § 4. 

http://www.finansskolen.dk/artikel/kapitalpension-aendring-regler-2009/
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Når opsparingen udbetales, medregnes beløbet i den personlige indkomst. Ved 

udbetalingstidspunktet har de fleste typisk ikke så stor en samlet indkomst. Dette betyder, at mange 

pensionister ofte undgår at betale topskat af udbetalingen fra ratepensionen. Der kan derfor være 

skattebesparelser ved indbetaling på en ratepension, hvis der betales topskat104.  

 

I tilfælde af død, inden udbetalingerne er gennemført, udbetales opsparingen til arvingerne. 

Arvingerne kan vælge at få beløbet udbetalt som et engangsbeløb med en afgift på 40 % til staten 

eller i rater, hvor raterne beskattes som personlig indkomst hos arvingen.  

 

11.4. Livrente 

En livrentepension er en forsikring. Princippet bag livsvarige livrentepensioner er, at alle har en 

økonomisk tryghed med faste pensionsudbetalinger, uanset hvor gamle de bliver. Med en livrente 

får du kun penge udbetalt, så længe du er i live. Dør du tidligt, går resten af dine penge til de andre 

personer i pensionsselskabet med livrentepension. 

 

Der er ingen aldersgrænse for, hvor sent en livrentepension kan oprettes. Udbetalingen af en 

livrentepension kan starte, når man når efterlønsalderen på 60-62 år. 

 

Hvis der indbetales via en arbejdsgiverordning, er der fuldt fradrag for det fulde beløb, uanset hvor 

meget der indbetales. Indbetaler du via en egenbetaling, opnås der kun fradrag for årets maksimale 

fradrag, hvilket i 2010 er kr. 46.000. Dog kan du via en egenbetalingsordning forpligte dig til at 

indbetale det samme beløb i 10 år og derved opnå fradrag for det fulde beløb. Der gives fradrag i 

topskatten ved en livrenteforsikringen, og derfor er den attraktiv for personer, som betaler topskat.  

 

Udbetalingerne fra en livrenteforsikring er afhængige af, at man er i live. Derfor kan det være en idé 

at oprette en udbetalingsgaranti. Den mest almindelige udbetalingsgaranti er en ægtefællegaranti, 

der sikrer ens ægtefælle til den dag, personen dør. Er penionisten ikke gift, kan garantiordningen 

udformes således, at udbetalingerne fortsætter en fastsat årrække til den/dem, der er indsat som 

begunstigede. 

 

                                                                                                                                                                  
103 Kr. 108.695 hvis der indbetales via arbejdsgiver, da der skal betales arbejdsmarkedsbidrag fra pensionsindbetalingen.  
104 Besparelsen forudsætter at man ved indbetaling for fradrag som topskat og ved udbetaling bliver beskattet som bundskat.  
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11.4.1. Ophørende livrente 

En ophørende livrente giver mulighed for en fast udbetaling i en begrænset periode på mindst 10 år, 

fra personen går på pension. En ophørende livrente kan oprettes uanset, hvor gammel man bliver, 

men går tabt den dag, personen dør, medmindre der er tegnet en livrente med garanti. Er der tegnet 

en livrente med garanti fortsætter udbetalingerne i resten af perioden til den/dem, som er 

begunstigede.  

 

Efter Forårspakken 2.0 behandles ophørende livrente fremover som ratepension. Der gælder derfor 

samme loft på kr. 100.000, som omtalt i afsnit 11.3 Ratepension.  

 

Samme undtagelse for selvstændige erhvervsdrivende, som er beskrevet i afsnit 11.3 Ratepension er 

ligeledes gældende her.  

 

11.4.2. Livsvarig livrente 

En livsvarig livrente giver mulighed for en fast udbetaling, fra personen går på pension, til personen 

dør, uanset hvor gammel personen bliver. Når personen dør, bortfalder udbetalingerne. Her er også 

mulighed for at udforme en garantiforsikring for at sikre for eksempel sin ægtefælle. Livsvarig 

livrente er den eneste type pension, hvor du kan indbetale ubegrænset, enten som engangsbeløb 

eller som løbende indbetalinger. Indbetalinger kan fradrages i den personlige indkomst. Fradrag en 

person ikke selv kan udnytte, overføres til ægtefællen.  

 

11.5. Beregning af indbetaling på en ratepensionsordning 

Det fastsatte loft på ratepension og ophørende livrente, som nævnt ovenfor, betyder, at hvis en 

person har mere likviditet til opsparing end kr. 100.000, skal denne likviditet placeres et andet sted. 

Loftet er fra regeringens side et ønske om, at den nationale formue på længere sigt øges samt at 

sikre, at opsparingen i højere grad placeres, hvor det samfundsmæssige afkast er størst105. Det må 

antages, at regeringen ikke mener, at det er via pensionsopsparingerne med afkastbeskatning på 15 

%. Med nedenstående eksempel skitseres kort konsekvenserne af loftet på kr. 100.000 for 

ratepensionen.  

 

                                                 
105 Forårspakken 2,0 – vækst, klima, lavere skat – februar 2009, regeringen, side 14.  
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I det følgende eksempel tages udgangspunkt i en lønmodtager, der hver måned tjener kr. 45.000, 

hvilket giver en årsløn på kr. 540.000. Det antages, at lønmodtageren ønsker at indbetale kr. 

140.000 om året til opsparing på sin ratepension. I 2010 er loftet kr. 100.000, og de resterende kr. 

40.000 må derfor sættes i frie midler, som for eksempel aktier eller obligationer. Fradragsværdien 

falder fra 2009 til 2010 fra 59 til 51,5 %. I denne beregning tages ikke højde for en eventuel 

udligningsskat. Til beskatning af pensionsafkastet er anvendt det gennemsnitlige afkast fra 10 

forskellige pensionshuse i perioden 1993-2008106. Afkast på aktier sættes til 10 % efter søgning på 

internettet. Satsen er dog fiktiv. 

Figur 21, beskatning af ratepension 2009   Beskatning af ratepension 2010 
Løn  540.000   Løn  540.000 
          
Indbetaling på ratepension  140.000   Indbetaling på ratepension  140.000 
Fradrag 59% -82.600   Loft på ratepension  100.000 
   57.400   Flytte til anden opsparing  40.000 
          
      Indbetaling Ratepension  100.000 
      Fradrag 51,5% -51.500 
        48.500 
          
Samlede indkomst  400.000   Samlede indkomst  400.000 
SKAT af personlig indkomst 59% 236.000   SKAT af personlig indkomst 56% 224.000 
          
          
Årlig afkast af ratepension 7,21% 10.094   Årlig afkast af ratepension 7,21% 7.210 
Beskatning af pensionsafkast 15% 1.514   Beskatning af pensionsafkast 15% 1.082 
          

      Beløb til opsparing i aktier  40.000 
      SKAT af personlig indkomst 56% 22.400 
      Beløb til investring i aktier  17.600 
      Aktieafkast 10% 1.760 
      Beskatning af avance 28% 493 
          
Samlede skattebetaling   237.514   Samlede skattebetaling   247.974 
Egen tilvirkning             

 

Ud fra ovenstående beregning kan det konkluderes, at en person med Forårspakken 2.0s nye tiltag 

bliver beskattet hårdere med en opsparing på kr. 140.000 i 2010 end i 2009. Dette til trods for, at 

den samlede skatteprocent for personlig indkomst er faldet. Men ved at invester i aktier, sker dette 

af beskattet midler.  

 

                                                 
106 http://www.industrienspension.dk/forside/forbund/f_sammenligning_med_andre_selskaber.htm 

http://www.industrienspension.dk/forside/forbund/f_sammenligning_med_andre_selskaber.htm
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I eksemplet ovenfor kunne personen have valgt andre muligheder end at sætte sine beskattede 

midler i aktier. Personen kunne have indskudt de 40.000 på en livsvarig livrente, omtalt i afsnit 

11.4.2, og have undgået den høje beskatning på aktierne. Personen kunne endvidere have valgt at 

indskyde det fulde beløb på sin ratepension, trods der kun er fradrag for de kr. 100.000 

 

11.6. Selvstændige erhvervsdrivende 

Selvstændige erhvervsdrivende kan enten vælge at spare op i virksomheden eller foretage 

opsparingen på en pensionsordning. Der er flere ting, der skal tages højde for i denne sammenhæng. 

En af ulemperne ved at spare op i virksomheden er muligheden for at gå konkurs, da alle pengene 

her vil være tabt. Hvis der løbende er opsparet i en pensionsordning, er de penge sikret ved konkurs, 

da pensionsopsparinger er kreditorbeskyttet. En anden grund til at overveje opsparing i 

pensionsordninger kan være i forbindelse med et salg af virksomheden, hvor det kan være en fordel 

ikke at have for stort et opsparet overskud, da dette kommer til udbetaling på en gang og beskattes 

op til de maksimale 56 % (2010).  

 

Den selvstændige erhvervsdrivende kan endvidere vælge at sætte pengene ind på en konto i banken 

frem for at opspare dem i virksomheden. Her vil den selvstændige erhvervsdrivende formentlig 

blive beskattet af den positive nettokapitalindkomst, som renteindtægterne i banken vil medføre. 

Nettokapitalindkomsten vil derefter indgå i beregningsgrundlaget i topskatten.  

 

Selvstændige erhvervsdrivende har i lighed med almindelige lønmodtagere mulighed for at 

indbetale til en ratepension og opnå fradrag herved. I 2004 blev der lavet en ordning, som skulle 

kompensere de selvstændige erhvervsdrivende for, at de ikke havde mulighed for etablering af en 

arbejdsgiveradministreret pensionsordning. De selvstændige erhvervsdrivende fik derfor mulighed 

for at indbetale op til 30 %107 af virksomhedens overskud på en ratepension og opnå fuldt fradrag 

herfor. Indbetalingerne til ratepension eller livrente skal sidestilles med beløb, der er hævet i 

virksomheden, og derfor skal der betales AM-bidrag heraf. Dette giver en lavere beskatning, end 

hvis beløbet var opsparet i virksomheden til a conto skatten på 25 %.  

 

                                                                                                                                                                  
 
107 Som nævnt ovenfor i afsnit 11.3 ratepension forsvinder muligheden for at indbetale 30 % af virksomhedens overskud fra den 1. januar 2015.  
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11.7. Selskaber 

Aktionærer108 anbringer typisk deres midler i et aktie- eller anpartsselskab med henblik på at opnå 

gevinst enten i form af løbende udbyttebetalinger eller ved at afhænde deres aktier på et tidspunkt, 

hvor selskabet har opnået en større værdi end ved anskaffelsen, og dermed medfører en fortjeneste. 

Når der i et selskab er genereret overskud, skal aktionærerne finde ud af, hvorledes overskuddet 

skal behandles. Aktionærerne kan vælge at fordele overskuddet ved udlodning af udbytte eller lade 

pengene blive i virksomheden og herfra blive geninvesteret. Hvis udbyttet udloddes, skal 

aktionærerne betale skat af udbyttet.  

 

I mindre selskaber med eksempelvis kun en enkelt eller måske to hovedaktionærer, kan der være 

interesse i at overføre noget af overskuddet til sig selv privat. Det kan også for hovedaktionærer, 

som for selvstændige erhvervsdrivende, være en fordel at overføre nogle af pengene til en 

pensionsordning. På den måde får hovedaktionæren spredt sin investering til også at række uden for 

selskabet. Hovedaktionæren skal dog være opmærksom på, at de penge, der overføres til en 

pensionsopsparing, ikke kan trækkes tilbage til selskabet.  

 

11.8. Delkonklusion 

De nye tiltag i Forårspakken 2.0 vedrørende pensioner medfører en automatisk nedsættelse af 

pensionsopsparingerne, da det ikke længere er fordelagtigt for den enkelte at indsætte mere, end der 

maksimalt gives fradrag for. Den pension, hvor der fremadrettet kan indsætte et ønsket beløb og 

modtage fradrag herfor, er en livsvarig livrentepension. Tiltagene i Forårspakken 2.0 har ligeledes 

gjort det svært for kapitalpensionen at overleve. Som det ser ud i øjeblikket, taber en person, der 

betaler topskat, ca. 3 % i afgift til staten ved indbetaling til sin kapitalpension. Det kan derfor for 

nogle være mere fordelagtigt at indsætte pengene på konto i banken, da nettokapitalindkomsten 

(indtægter - udgifter) skal overstige kr. 40.000 (kr.80.000) for ægtefæller, før der skal beregnes 

topskat heraf.  

 

De nye tiltag har gjort det mindre fordelagtigt som lønmodtager at foretage indbetalinger til 

pensionsordninger. Så er der mulighed for og lyst til at indbetale større beløb på for eksempel sin 

ratepension, vil der være fordel i at være selvstændig erhvervsdrivende. Den selvstændige 

                                                 
108 Her fælles betegnelse både aktionærer og anpartshaver.  
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erhvervsdrivende rammes først af loftet den 1. januar 2015 og kan dermed de næste 5 år109indbetale 

30 % af virksomhedsoverskuddet på en ratepension. 

 

 

12. Andre forhold vedrørende pension 
Der er andre forhold at tage højde for, inden der konkluderes på pension og dens muligheder efter 

de nye tiltag i Forårspakken 2.0. I dette kapitel foretages en diskussion af hvilke muligheder, der 

giver flest penge til alderdommen. Herefter konkluderes på, om pensionsmulighederne kan være 

med til at påvirke valget af selskabsform. 

 

12.1. Ophørspension 

Udover de muligheder vedrørende pension, som er beskrevet i kapitel 11, er der mulighed for en 

ophørspension, hvis en person er selvstændig erhvervsdrivende. I denne sammenhæng er 

selvstændige erhvervsdrivende personer, som har haft en persondrevet virksomhed, der ophører 

eller videreføres f.eks. via et generationsskifte. Endvidere er det personer, som har været 

hovedaktionær i et selskab, hvori aktierne er afstået enten ved salg eller lukning af selskabet. Den 

erhvervsmæssige virksomhed der afstås, må ikke have været drevet som passiv virksomhed og 

dermed i væsentlig omfang have bestået af ejendomsudlejning, besiddelse af kontanter, 

værdipapirer eller lignende110.  

 

Ophørspensionen blev indført for at tilgodese de selvstændige erhvervsdrivende, der som ofte 

prioriterer investeringer i virksomheden frem for pensionsopsparinger, som ofte viser sig at være 

uforholdsmæssig beskeden, og slet ikke sikrer, at personerne har de samme indtægtsforhold ved 

ophør af virksomhed. Det blev derfor med vedtagelse af PBL § 15 A, muligt for de selvstændige 

erhvervsdrivende at anvende den skattepligtige fortjeneste fra virksomheden til at skaffe sig, en 

efter forholdene mere passende, pensionsopsparing. Loven har den virkning, at avancebeskatningen 

udskydes, så den ikke falder umiddelbart ved virksomhedens ophør, men først på det tidspunkt, 

hvor personen vælger at påbegynde sine pensionsudbetalinger. Dette sker i kraft af, at den tidligere 

erhvervsdrivende kan fradrage indskuddet på en pensionsordning i samme år, som der sker 

beskatning af fortjenesten fra virksomheden.  

                                                 
109 fra 2010 til 2014 begge år inklusiv.  
110 Dette gælder dog ikke, når personen eller selskabet hvor personen har været hovedaktionær, har udøvet næringsvirksomhed ved køb og salg af 
værdigpapirer eller ved finansieringsvirksomhed.  
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Betingelserne for at anvende reglerne om ophørspension ved salg af virksomhed er følgende:  

• Den selvstændige erhvervsdrivende eller hovedaktionær skal være fyldt 55 år.  

• Der skal være drevet erhvervsmæssig virksomhed i minimum 10 år111. 

• Pensionsindskuddet er den skattepligtige fortjeneste112 ved salg af virksomheden og må 

højest udgøre kr. 2.507.900 i 2010.  

• Indbetalingen skal ske på en rate- eller livrentepension. Ratepensionen skal være bundet i 

minimum 5 år.  

• Du vælger selv, hvornår du vil have penge udbetalt, efter at du har nået efterlønsalderen (60-

62 år). 

• Udbetalingen skal ske over minimum 10 år. Der er ikke noget øvre loft.  

 

12.1.1. Beregningseksempel ved brug af ophørspension 

Nedenfor er givet et regneeksempel for at kunne se påvirkningen af at anvende en ophørspension 

ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed.  

Figur 22, uddrag fra bilag 15, Beregning af udbetaling ved ophørspension 
Uden ophørspension Med ophørspension 

Værdi af virksomhed  2.100.000 Værdi af virksomhed  2.100.000 
Skattemæssige værdi af aktiver  800.000 Skattemæssige værdi af aktiver  800.000 
Avance ved salg af virksomhed  1.300.000 Avance ved salg af virksomhed  1.300.000 
         
Efter arbejdsmarkedsbidrag 8% 1.196.000 Efter arbejdsmarkedsbidrag 8% 1.196.000 
         
Beskatning af avancen 51,50% 615.940      
         
Til udbetaling  580.060 Til udbetaling  1.196.000 
         
Udbetaling årligt  75.120 Udbetaling årligt  154.888 
         
Årlig afkast 7,21% 5.416 Årlig afkast 7,21% 11.167 
Beskatning af pensionsafkast 15% 812 Beskatning af pensionsafkast 15% 1.675 
Til udbetaling  74.308 Til udbetaling  153.212 
         
Beskatning af udbetaling  74.308 Beskatning af udbetaling  153.212 
   Bundfradrag  -42.900 
   Skat  41.113 
   Til udbetaling efter SKAT  112.099 
Udbetaling i 10 år   743.080 Udbetaling i 10 år   1.120.990 
        
Forskel mellem med og uden ophørspension    377.910 

                                                 
111 Det er dog ikke et krav at det er den samme virksomhed i alle 10 år. Må ikke være en passiv virksomhed som omtalt ovenfor.  
112 Størrelsen af den skattepligtige avance skal kunne dokumenteres med en underskrevet erklæring fra en professionel rådgiver.  
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Forudsætninger       
Udbetaling finder sted over 10 år, renten er sat til 5%, årligt afkast fastsat til 7,21 som i figur 21det    
forudsættes at indkomsten ved at gå på pension bliver lavere end før hen, dette medfører en lavere   
beskatning. Der er ikke taget højde for evt. omkostninger, folkepension eller efterløn.      
Egen tilvirkning           

 

Af ovenstående beregning fremgår det, at en person ved anvendelse af en ophørspension får 

udbetalt ca. kr. 37.800 mere om året end ved at lade hele den skattepligtige avance for salg af 

virksomheden beskatte i det år, salget sker. Ud fra figur 22 kan derfor konkluderes, at det godt kan 

betale sig at opfylde betingelserne for at kunne anvende ophørspension, hvis man er selvstændig 

erhvervsdrivende og står overfor at skulle sælge sin virksomhed. 

 

12.1.2. Delkonklusion ophørspension 

Hvis en person er selvstændig erhvervsdrivende eller hovedaktionær, er fyldt 55 år og skal sælge sin 

virksomhed, er der mulighed for at bruge en ophørspension. Der er fordele ved at anvende en 

ophørspension ved salg frem for at lade salget af virksomheden beskatte i det år, hvor salget sker.  

 

Ved at benytte en ophørspension udskydes avancebeskatningen, så den først falder fra det tidspunkt, 

hvor pensionsudbetalingerne påbegyndes. Af figur 22 fremgår det, at besparelsen ved at anvende 

ophørspensionen, er kr. 377.910. Udover den beregnede besparelse er der også en fordel ved den 

løbende beskatning af midlerne. Ved udbetaling her og nu beskattes midlerne løbende som 

personlig indkomst med en minimumskat på ca. 37 %, hvorimod en ophørspension beskattes 

løbende med 15 %.  

 

12.2. Udligningsskatten 

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 15. april 2010 indgået aftalen om en midlertidig 

udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Ideen med udligningsskatten er, at de pensionister, 

der har indbetalt til pension med høje fradrag (59 %), ikke skal have en ekstra fordel af den lavere 

skat, som Forårspakken 2.0 har medført.  

 

Udligningsskatten lægges på alle løbende pensionsudbetalinger. Det gælder for eksempel: 

• Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner 

• Folkepension 

• Udbetalinger fra ATP 
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• Udbetalinger fra private pensionsordninger 

• Tjenestemandspensioner og lignende ordninger 

• Ministerpensioner113 

Udligningsskatten pålægges derimod ikke udbetalinger fra kapitalpensioner eller invalidepension.  

 

Udligningsskatten vil de første 4 år (2011 til og med 2014) udgøre 6 % og skal betales af de 

samlede pensionsudbetalinger over bundfradraget på kr. 362.800114. Herefter nedtrappes 

udligningsskatten med 1 % pr. år, således at udligningsskatten skal betales sidste gang i 2020.  

Da ordningen skal køre over en årrække, bliver ulempen, at det ikke kun er de penge, der er blevet 

indbetalt med høje fradrag, der bliver ramt, men også penge, der bliver indbetalt til en lavere 

skattesats, bliver ramt af udligningsskatten. Fradraget for pensionsindbetalinger er op til 51,5 %,  

mens beskatningen af pensionsudbetalinger med vedtagelsen af udligningsskatten kan ende på 57,5 

%115. 

 

Udnytter den ene ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til kr.121.000 af 

bundfradraget til den anden ægtefælle. Dette gør, at nogen af de pensionister, der ville blive ramt af 

udligningsskatten, kan slippe uden om, hvis deres ægtefælle har sparet mindre op til alderdommen. 

Ifølge Danica Pension har mange mænd en større pensionsopsparingen end deres hustru, og derfor 

er muligheden for fradraget på kr. 121.100 blevet relevant for den gruppe, der rammes af 

udligningsskatten. Den gruppe, der rammes af udligningsskatten, har en gennemsnitlig årlig 

indkomst på omkring kr. 700.000116.  

 

Endvidere har eksperter fundet ud af, at mange, der er ved at nærme sig pensionsalderen, kan undgå 

eller mindske særskatten ved omlægning af pensionsmidlerne. Omlægningen kan for eksempel 

gøres ved at omlægge sin ratepension til en livsvarig pension og derved sprede udbetalingerne over 

en længere periode eller lade udbetalinger af ratepensionen strække sig over 25 år frem for 10 år. På 

den måde sænkes indkomsten som pensionist, mens den ligeledes varer i flere år.  

Skatteministeren har regnet med, at særskatten i 2011 vil give kr. 260 millioner til statskassen. Dette 

vil nok ikke blive tilfældet, da mange kan nå at ændre deres pensioner og højest sandsynligt vil gøre 

                                                 
113 www.kpmg.dk/viwe.aps?id=7214tID=65 
114 Beløbet er angivet i 2010 niveau og vil blive reguleret årligt. Beløbet er ca. kr. 297.424 når der betales topskat og folkepensionsgrund beløb er 
fratrukket. 
115 http://epn.dk/privat/pension/article1659923.ece?service=printversion  

http://www.kpmg.dk/viwe.aps?id=7214tID=65
http://epn.dk/privat/pension/article1659923.ece?service=printversion
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det. Ifølge finansekspert Kim Valentin rammer særskatten skævt, da de eneste, som kommer til at 

betale skatten fuldt ud, er dem, som har udbetalinger over kr. 362.800, inklusive folkepension og 

ATP, og som ikke kan omlægge deres pension117.  

 

12.2.1. Beregning på pension og udligningsskatten 

Nedenfor opstilles en beregning til brug for analyse af pension og for at kunne se påvirkningen af 

udligningsskatten. Følgende forudsætninger opstilles til brug for beregningen. I beregningen har 

Jens Jensen (JJ) valgt udelukkende at investere i pensionsordninger. JJ har pr. 1.1 2010 indsat kr. 

4.500.000 på en ratepension. JJ tjener fra 2010 til 2014, hvor han går på pension, hvert år kr. 

660.000 og indsætter årligt kr. 150.000 på en ratepensionsopsparing. Udbetalingerne sker over en 

periode på 15 år. Der anvendes det samme afkastsats som i beregningen i afsnit 11.5. Der tages i 

beregningen ikke hensyn til løbende afkast. I den samlede pensionsudbetaling bruges 

folkepensionens grundbeløb for 2010 på kr. 65.376118.  

Figur 23, uddrag af bilag 16 
Udbetaling af ej beskattede midler over 15 år udbetaling af ej beskattemidler efter år 2019 

Indestående pr. 1.1.2014  5.412.554 Indestående pr. 1.1.2014  5.412.554 
         
Udbetalinger over 15 år   360.837 Udbetalinger over 15 år   360.837 
Folkepension pr. år  65.367 Folkepension pr. år  65.367 

Samlede udbetaling pr. år 
til beskatning  426.204 

Samlede udbetaling pr. år 
til beskatning  426.204 

Beskatning 51,5% 219.495 Beskatning 51,5% 219.495 
         
Midler der ikke er givet fradrag for  200.000 Midler der ikke er givet fradrag for  200.000 
Udbetalt over 15 år  13.333 Udbetalt over 9 år (2020 - 2028)  22.222 
Samlede udbetaling i 15 år  439.537 Samlede udbetaling (2020-2028)  448.426 
         
Bundgrænse pensionsudbetalinger  362.800 Bundgrænse pensionsudbetalinger  362.800 
         
Udligningsskat 2014  4.604 Udligningsskat 2014  3.804 
Udligningsskat 2015  3.837 Udligningsskat 2015  3.170 
Udligningsskat 2016  3.069 Udligningsskat 2016  2.536 
Udligningsskat 2017  2.302 Udligningsskat 2017  1.902 
Udligningsskat 2018  1.535 Udligningsskat 2018  1.268 
Udligningsskat 2019  767 Udligningsskat 2019  634 
         
Samlede udbetaling på 15 år   3.284.519 Samlede udbetaling på 15 år   3.287.319 
Egen tilvirkning           

 

                                                                                                                                                                  
116 Ifølge børsen svare det til ca. 36.000 personer der rammes af udligningsskatten. http://borsen.dk/politik/nyhed/180858.  
117 http://wwww.dinepenge.dk/skat/artikel/solide-veje-uden-om-ny-saerskat  
118 http://borsen.dk/privatokonomi/nyhed/180879 og www.boger.dk 

http://borsen.dk/politik/nyhed/180858
http://wwww.dinepenge.dk/skat/artikel/solide-veje-uden-om-ny-saerskat
http://borsen.dk/privatokonomi/nyhed/180879
http://www.boger.dk
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Fra 2010 til 2014 opnås der ikke fradrag for kr. 200.000 ud af de kr. 600.000, som er indbetalt på 

ratepensionen. I figur 23 er udarbejdet to eksempler. I eksemplet til venstre er kr. 200.000 blevet 

fordelt jævnt over de 15 år. I eksemplet til højre er kr. 200.000 først blevet udbetalt for år 2020. Det, 

som kendetegner en ratepension, er, at udbetalingerne sker i rater i det antal år, der aftales ved første 

udbetaling. Derfor er det praktisk ikke muligt at udskyde kr. 200.000 til 2020. Dette er gjort i 

eksemplet for at se påvirkningen af udligningsskatten.  

 

Det fremgår af figur 23 ovenfor, at ved at udskyde udbetalingen af beløbet på kr. 200.000, som der 

ikke gives fradrag for ved indbetalingen på ratepensionen fra år 2010 til og med år 2013, bliver 

forskellen i udbetalingen kr. 2.800. Dette skyldes, at kr. 200.000 medtages i alle 15 år og derved 

medregnes i udligningsskatten. 

 

12.2.2. Delkonklusion udligningsskatten 

Udligningsskatten er vedtaget i Folketinget den 15. april 2010 og rammer de samlede 

pensionsudbetalinger, som overstiger kr. 362.800. Det var skatteministerens hensigt, at den 

midlertidige beskatning skulle skaffe flere penge i statskassen, ved at pensionister, der har indbetalt 

til pension med høje fradrag, ikke skal have fordel af den lavere skat, som Forårspakken 2.0 har 

medført.  

 

Udligningsskatten kommer udelukkende til at ramme folk med en høj pensionsudbetaling, der ikke 

på nuværende tidspunkt kan nå at ændre på de løbende udbetalinger, altså hovedsagligt de 

velhavende pensionister, hvis pensionsudbetalinger er i gang. Som det ses i figur 23 vil en person 

med en samlet pensionsopsparing på kr. 5.412.554 i 2014 samlet betale en ekstraskat på kr. 16.114, 

hvilket betyder, at man skal have tjent, og heraf opsparet, rigeligt, før man rammes af 

udligningsskatten. Endvidere kunne JJ i figur 23 have valgt at få midlerne udbetalt over 20 år eller 

have opsparet noget af det udbetalte beløb på en ny pensionsordning, som efter Forårspakken 2.0 

kan oprettes indtil 15 år efter, at pensionsalderen er nået, og derved undgå udligningsskatten. 

 

For at opnå fuldt fradrag kan man med fordel lave en kombination af sine pensionsindbetalinger, 

således at der indsætte kr. 100.000 på en ratepension, mens resten af ens opsparing indsættes på en 

livsvarig livrentepension. På den måde mister man ikke et fradrag, der kan nedsætte grænsen for 

topskat i årene, hvor der opspares til alderdommen, samt medvirke til flere penge mellem hænderne.  
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12.3. Opsparing i pensionsordninger eller fri midler 

I figur 23 er foretaget en beregning på opsparing i pensionsmidler. I denne beregning er JJ ligeglad 

med at få fradrag for hele sin pensionsindbetaling. Dette har betydning, da JJ betaler topskat med en 

årlig indtjening på kr. 660.000. Hvis JJ ville opnå fuldt fradrag for sine pensionsindbetalinger, kan 

der foretages en kombination mellem ratepensionen og livsvarig livrentepension, hvor JJ, som 

beskrevet i afsnit 11.4.2, kan indskyde ubegrænset. For at se fradragsmulighedens virkning er 

nedenstående beregning foretaget med udgangspunkt i beregningen, der er anvendt i figur 23. 

Figur 24, Fradrag for pensionsindbetaling 
Fuld fradrag for pensionsindbetaling Begrænset fradrag for pensionsindbetaling 

Indestående på ratepension 1.1.2010 4.500.000 Indestående på ratepension 1.1.2010 4.500.000 
         
Indbetaling på ratepension 2010-2013 400.000 Indbetaling på ratepension 2010-2013 600.000 
Indsat på en livsvarig livrente  200.000 Fradrag op til kr. 100.000 pr. år  400.000 
Fradrag ved indsættelse 51,50% 309.000 Fradrag ved indsættelse 51,50% 206.000 
         
Samlede afkast pensionsordning 7,21% 367.710 Samlede afkast pensionsordning 7,21% 367.710 
Beskatning af pensionsafkast 15% 55.157 Beskatning af pensionsafkast 15% 55.157 
         
Indestående på ratepension 1.1.2014 5.412.554 Indestående på ratepension 1.1.2014 5.412.554 
Egen tilskrivning           

 

Af figur 24 fremgår det, at JJ afskriver sig selv for kr. 103.000 i fradrag over de 4 år, som 

indbetalingerne på ratepensionen fortsætter. Det vil sige, at JJ ved at lave en kombination af 

indsættelse på en rate- og livsvarige livrentepension kan opnå et højere fradrag på kr. 25.750 om 

året. Fradraget kan nedsætte topskatten og derved give en mindre skattebetaling i årene op til 

pensionen, hvilket vil medføre flere midler mellem hænderne enten til forbrug eller opsparing.  

 
12.3.1. Frie midler 

Frie midler er den del af ens opsparing/investeringer, som ikke er placeret i pensionsordninger eller 

lignende ordninger med krav om tidsmæssig binding. Frie midler er penge, der kan hæves ud til 

forbrug. Hvis der for eksempel investerer 5.000 kr. af ens månedsløn i obligationer eller aktier, så er 

der tale om frie midler. 

 

Ved opsparing skal der være opmærksom på, at der er skattemæssige forskelle på de to 

opsparingsformer119. Som udgangspunkt er der skattefordele ved at vælge en pensionsordning, hvis 

du først skal bruge dine penge, når du går på pension. Ved investering i frie midler skal 
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opmærksomheden rettes mod afkastet. For eksempel omfatter afkastet på investeringer i aktier og 

obligationer de årlige afkast samt kursgevinster eller tab. 

 
12.3.2. Investering i en bankopsparing 

I figur 25 invester JJ ved at indsætte sine penge på en bankoopsparing. Der er pr.1.1.2010 indsat kr. 

4.500.000, og i årene 2010 til 2013 indsættes yderligere hvert år kr. 150.000. Bankopsparingen 

forrentes med en effektiv rente på 2 %120. For at kunne sammenligne den samlede udbetaling fra 

bankopsparingen med udbetalingen i figur 23, bliver beløbet udbetalt over en periode på 15 år. Der 

modtages ligeledes folkepension på kr. 65.367121. For at kunne sammenholde de to beregninger, 

bliver bankopsparingen løbende forrentet med 4 %, hvoraf der i bilag 17 er beregnet en årlig 

gennemsnitsrente over de 15 år på kr. 119.445. Bankrenterne tillægges ikke løbende, da det skal 

sammenlignes med figur 23 hvor der ikke løbende tages hensyn til afkastet. 

Figur 25, uddrag af bilag 17 
Udbetaling med investering i bankopsparing 

Indbetalt på bankopsparing pr 1.1.2010  4.500.000 
     
Årlig effektivrente på 2 % 2,00% 90.000 
   4.590.000 
Indsat 2010 150.000 4.740.000 
  2,00% 94.800 
   4.834.800 
Indsat 2011 150.000 4.984.800 
  2,00% 99.696 
   5.084.496 
Indsat 2012 150.000 5.234.496 
  2,00% 104.690 
   5.339.186 
Indsat 2013 150.000 5.489.186 
  2,00% 109.784 
I alt pr 1.1.2014  5.598.970 
     
Folkepension pr. år  65.367 
Udbetaling af indestående pr. år  373.265 
Udbetalinger i alt over 15 år   438.632 
     
Udbetaling 2014-2018 = 5 år  1.084.183 

Udbetaling 2019-2028 = 10 år  2.195.405 
Samlede udbetaling over 15 år   3.279.588 
Egen tilvirkning     

 

                                                                                                                                                                  
119 Pensionsordninger og fri midler.  
120 Den effektive rentesats er den gennemsnitlige årlige rentesats inkl. rentes rente pr. år du sparer op. Fastsat til 2 % efter en gennemsnitskurs fra 
opsparing i forskellige banker. Søgning foretaget på http://www.mybanker.dk/bank/ny_konto/opsparing.  
121 Beløb er det samme som er anvendt i beregninger i figur 23. 

http://www.mybanker.dk/bank/ny_konto/opsparing
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I år 2014 udgør opsparingen således kr. 5.598.970, hvilket er et højere beløb end indsat på 

pensionsopsparingen i figur 23. Dette skyldes, at indbetalingen på en bankopsparing ikke beskattes 

ved indsættelse eller hævning. 

 

På en bankopsparing vil der løbende blive tilskrevet renter, hvilket vil give JJ en positiv 

kapitalindkomst, som han løbende beskattes af. Da JJ for en rente på 4 % opnår han en 

gennemsnitsrente på kr. 119.445, som han beskattes af, dog fratrækkes fradraget på kr. 40.000.  

 

Under forudsætningen at der ikke løbende tages højde for pensionsafkast og tillægges 

renteindtægter, vil JJ ud fra figur 23 og 25 næsten få det samme udbetalt over perioden på de 15 år. 

Set isoleret på beregningerne ovenfor vil JJ på 15 få kr. 4.931 mere ud af investeringen i 

pensionsmidler med indvirkning af udligningsskatten.  

 

Endvidere skal det bemærkes at ved direkte indsættelse på en bankopsparing, opnås der ikke 

løbende fradrag, som ved indsættelse på en pensionsopsparing. Derved kan indsættelser på 

bankopsparingen ikke nedsætte den løbende indkomst og medvirke til, at der ikke skal betales 

topskat. Renteindtægter tilskrevet i banken skal holdes op mod det afkast, som en 

pensionsopsparing løbende giver.  

 

Der er endvidere forskel i beskatningen, da pensionsafkastet bliver beskattet med 15 %, hvorimod 

kapitalindkomsten tillægges den skattepligtige indkomst og derfor i nogle tilfælde kan ende med at 

skulle betale topskat heraf. Det betyder, at den løbende beskatning af pensionsopsparinger er mere 

lempelig end af en bankopsparing af denne størrelse.  

 

12.4. Delkonklusion 

Ud fra beregningerne i figur 23, 24 og 25 kan konkluderes, at der over en 15 årige periode, hvor der 

ikke tages højde for løbende afkast og rentetilskrivning, ikke er stor forskel på det udbetalte beløb.  

 

Endvidere konkluderes, at der løbende er flest skattemæssige fordele ved at sætte sine penge i 

pensionsopsparinger frem for på en bankopsparing. Blandt andet fordi der gives fradrag for 

indsættelsen på pensionsopsparinger, som nedsætter topskatten. Det kan ligeledes være en ulempe 
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med for høje renteindtægter, da der i topskatten kun gives fradrag for kr. 40.000. Renteindtægter 

herudover skal tillægges beregningen af topskatten.  

 

Ved valg af selskabsform må derfor konkluderes, at hvis virksomheden står og skal sælges122 inden 

for en overskuelige fremtid, måske ti år, kan det være en fordel for ejeren ikke løbende at trække for 

meget ud af virksomheden, men derimod opspare overskuddet og få det udbetalt ved salget via en 

ophørspension. Denne konklusion trækker i retningen af, at fordelen både er der for den selvstændig 

erhvervsdrivende og hovedaktionæren, da begge kan anvende ophørspensionen.   

 

                                                 
122 Salget sker til 3 mand. Altså en udefra kommende køber.  
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13. Konklusion 
Formålet med opgaven var at vurdere, om den nye selskabslov og den nye skattereform, 

Forårspakken 2.0, har indflydelse på valget af selskabsformen. Ved valg af selskabsform har 

opgaven været afgrænset til kun at omhandle en enkeltmandsvirksomhed samt aktie- og 

anpartsselskaber, da disse er de mest anvendte i Danmark.  

 

De selskabsretlige regler for personselskabet og kapitalselskaberne er på flere områder forskellige. 

Forskellighederne kommer til udtryk på områder som for eksempel; lovgrundlaget, registrering og 

stiftelse, ledelse af selskabet, hæftelse og kapitalkrav. 

 

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. 

 

Selskabsformernes fordele og ulemper skal vurderes ud fra den enkelte selskabsdeltagers ønsker og 

behov. Overordnet set bør selskabsdeltageren tage stilling til hæftelse, fleksibilitet, kapitalkrav, 

mellemværender, selskabets interne forhold, herunder ledelse af selskabet, samt om selskabet vil 

offentliggøre sit regnskab. 

 

Vægter selskabsdeltageren den begrænsede hæftelse som et vigtigt aspekt, skal kapitalselskaberne 

vælges. Ulemperne ved kapitalselskaberne er den begrænsede fleksibilitet, de mange formalia og 

kravet om indskudskapital. Mangler selskabsdeltageren kapital til at indskyde i selskabet, er 

personselskabet den ideelle selskabsform. Her opnås også den største fleksibilitet. En af ulemperne 

ved personselskaberne er den personlige hæftelse for selskabet. 

 

Det kan være svært, hvad enten man er selvstændig erhvervsdrivende eller hovedaktionær i et 

selskab, at gennemskue, om ny lovgivning kan påvirke lige netop ens virksomhed eller selskab. Den 

nye selskabslov påvirker som sådan ikke den selvstændige erhvervsdrivende i en enkeltmands 

virksomhed, da den er en sammenlægning af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven.  
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Regeringen ønsker ved moderniseringen af selskabsretten, at Danmark skal være et endnu mere 

konkurrencedygtigt samfund. Hensigten med den ny selskabslov er, at retsgrundlaget for selskaber i 

Danmark skal være mere enkelt, klart og effektivt. De selskabsretlige regler er i den nye selskabslov 

blevet simplificeret, hvilket må antages at gøre det lettere at drive en virksomhed i Danmark. 

Stiftelsesproceduren er mere enkel, og kapitalkravet er blevet mindre og vil på sigt muligvis 

forsvinde for anpartsselskaberne, hvilket selskabsretsligt gør dem lige så nemme at stifte som en 

enkeltmandsvirksomhed.  

 

Analysen angående den nye selskabslovs påvirkning viser, at retstillingen forbedres i forhold til den 

nugældende lovgivning på området, da det vil blive lettere at stifte et aktie- eller anpartsselskab. 

Om det vil medføre, at flere i fremtiden vil opstarte i selskabsform frem for 

enkeltmandsvirksomhed, er endnu svært at vurdere, men grundlaget for, at disse selskabsformer 

vælges fremover, er selskabsretlig blevet forenklet. 

 

Når en person skal vælge hvilken selskabsform, han eller hun skal anvende, kan beslutningen ikke 

træffes alene ud fra de selskabsretlige regler. Valget af selskabsform må ligeledes sammenholdes 

med de skattemæssige regler. 

 

De skattemæssige regler er knyttet til den enkelte virksomhedsform. 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. 

 

Det er op til selskabsdeltageren i et personselskab at vælge, hvilken form for beskatning der ønskes. 

Som udgangspunkt bliver selskabsdeltageren beskattet efter reglerne i personskatteloven, hvor hele 

indkomsten i selskabet bliver beskattet som personlig indkomst eller kapitalindkomst i skatteåret. 

Vælges virksomhedsskatteloven kan der anvendes virksomhedsordningen, som giver deltagere i 

personselskaber mulighed for at opnå en selskabslignende beskatning. Ordningen giver mulighed 

for at få fuldt fradrag for renteudgifter samt mulighed for at opspare overskud i virksomheden til 

den samme skattesats, som er gældende for kapitalselskaber. 
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Ved at anvende virksomhedsordningen frem for reglerne i personskatteloven er der besparelser at 

opnå. Dette skyldes blandt andet, at selskabsdeltageren ved indtrædelse i virksomhedsordningen 

kan fratrække sine renteudgifter før beregning af AM-bidraget og derved nedsætte både den 

personlige indkomst, men også den skattepligtige indkomst, da der ikke er et loft for fradrag af 

renter i virksomhedsordningen. Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan der ligeledes 

beregnes kapitalafkast, der kan medføre besparelse i AM-bidraget, da afkastet flyttes fra personlig 

indkomst til kapitalindkomst.  

 

Ved at sammenholde den samlede beskatning efter virksomhedsordningen og en hovedaktionær i et 

selskab, der kun modtager løn, kan det konkluderes, at når der betales topskat, er forskellen i 

rådighedsbeløbet ATP’en, som den selvstændige erhvervsdrivende ikke betaler. Det er først, når 

den selvstændige erhvervsdrivende har kapitalafkast, at forskellen i beskatningen bliver større. 

Hovedaktionæren har flere skattemæssige muligheder, hvis der foretages en kombination af løn og 

udbytte. Kombinationen af løn og udbytte kan give flere penge mellem hænderne end ved at 

anvende virksomhedsordningen. Det skyldes, at skatten på aktieudbytte er lavere end den 

skatteprocent, som den selvstændige erhvervsdrivende bliver ydereligere beskattet af. 

 

Skattereformen har indvirkning på flere af de nuværende regelsæt og love. Nogle regler bliver lavet 

om, nogle ophæves og nye bliver tilføjet. Hovedformålet er at øge incitamentet til at forbruge og 

arbejde mere samt at spare mindre op. Som bekendt fjernes mellemskatten, bundskatten sænkes og 

topskattegrænsen hæves.  

 

Påvirkningen af Forårspakken 2.0 nedsætter beskatningen af den personlige indkomst, og fordelen 

ved lønindkomst forøges, hvilket giver flere penge mellem hænderne. Denne fordel tilgodeser både 

den selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionæren. Set ud fra beregningerne i afsnit 10.7 kan 

det konkluderes, at en kombination af løn og udbytte giver hovedaktionæren flere penge mellem 

hænderne end ren lønudbetaling. Dog viser beregningerne at det udbetalte beløb hovedaktionæren 

får ved kombinationen af løn og et udbytte på kr. 100.000 eller derover bliver lavere i 2010 og 2019 

end i 2009. Dette betyder at Hovedaktionærens rådighedsbeløb bliver lavere ved kombinationen af 

løn og udbytte i de kommende år, men giver stadigvæk et større rådighedsbeløb end ren 

lønudbetaling.  
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I Forårspakken 2.0 har tiltagene omkring pension gjort det mindre fordelagtigt at indbetale til 

pensionsordninger. Forårspakken 2.0 har gjort det svært for kapitalpensionen at overleve på den 

lange bane, da der ved indsættelse på en kapitalpension taber 3 % i afgift til staten. Endvidere er der 

foretaget skærpelse af fradrag for indbetalinger over kr. 100.000, medmindre der anvendes en 

livsvarig livrentepension. Derfor kan dele af befolkningen have en fordel i at indsætte pengene på 

en konto i banken, da nettokapitalindkomsten skal overstige kr. 40.000, før der betales topskat.  

 

Her har den selvstændige erhvervsdrivende en mulighed, da skærpelserne i Forårspakken 2.0 først 

påvirker den selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, i 2015, hvilket 

medfører, at den selvstændige erhvervsdrivende de næste 5 år stadigvæk kan indbetale 30 % af 

virksomhedsoverskuddet på en ratepension. Endvidere har både den selvstændige erhvervsdrivende 

og en hovedaktionær, der er eneejer af et selskab, mulighed for at anvende en ophørspension, hvis 

betingelserne herfor er opfyldt. Det er en fordel, da avancebeskatningen udskydes til det tidspunkt, 

hvor pensionsudbetalingerne påbegyndes. Det betyder alt andet lige en lavere beskatning både på 

grund af avanceudskydelsen, men også fordi den løbende beskatning af midlerne er lavere ved at 

anvende en ophørspension frem for beskatning som personlig indkomst.  

 

Som et led i Forårspakken 2.0 har Folketinget den 15. april 2010 vedtaget en udligningsskat på 

pensionsudbetalinger, der skal skaffe flere penge i statskassen samt sørge for, at alle, der har 

indbetalt til en pension med høje fradrag, ikke skal få fordel af den lavere beskatning, som 

Forårspakken 2.0 har medført. Der er dog flere måder at komme uden om udligningsskatten på, da 

den kun er fastsat til en begrænset periode og først rammer ved en samlet pensionsudbetaling på 

over kr. 362.800. Så udligningsskatten kommer udelukkende til at ramme de velhavende 

pensionister, hvis pensionsudbetalinger er gået i gang og derfor ikke kan ændres.  

 

Der er altså tiltag, der skærper fradragene for pensionsindbetalingerne, hvilket gør, at alternativer til 

opsparingen skal overvejes. Indsættelse på en bankkonto kan være en mulighed, dog skal personen 

her have for øje, at det er beskattede midler, der indsættes, og at disse ikke kan give fradrag i 

topskatten. Endvidere skal det bemærkes, at hvis bankopsparingen øges, så nettokapitalindkomsten 

overstiger kr. 40.000, skal resten tillægges i beregningen af topskatten. Derfor vil det stadigvæk 

være fordelagtigt at anvende pensionsopsparingerne, dog vil en kombination af en ratepension og 

livsvarige livrentepension være en god løsning, da der her opnås fradrag for indbetalingerne, samt at 
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ordningerne kan strække sig over mange år, så man som pensionist slipper for at skulle betale 

topskat.  

 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at afhængig af hvilken selskabsform, der vælges afhænger 

selskabsformen af selskabsdeltagerens egne præferencer herunder ønsker, alder, behov, økonomiske 

forhold samt risikovillighed og lignende. Forårspakken 2.0 åbner på flere centrale områder 

muligheder for en lempeligere beskatning uanset selskabsform eller lønmodtagerforhold. 

Forskellene på at modtaget et udbytte er blevet formindsket fra 2009 til 2010 og 2019, hvorved at 

den største effekt ved at anvende kombinationen af løn og udbytte ligger i den lave aktie indkomst. 

En anden fordel ligger i at aktieindkomsten beskattes lavere end marginalskatten ved beskatning af 

personlig indkomst. Andre forhold der gør sig gældende ved valg af selskabsform er pension, hvor 

pensions-indbetalinger/beskatning ligeledes vil påvirke valget af selskabsform, da der maksimalt 

kan indskydes 100.000 kr. på ophørspension frem for ratepensionen i virksomhedsordningen, hvor 

der indtil 2015 vil kunne indskydes 30 % af overskuddet.  

 

Der kan således ikke laves en konklusion, der rammer alle, som står overfor valget af selskabsform, 

men blot konstateres at selskabsloven har gjort det nemmere at opstarte et aktie- eller 

anpartsselskaber, hvor indvirkningen af Forårspakken 2.0 har stor betydning, da 

beskatningsforholdene er et væsentligt element i valg af selskabsform. 
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14. Perspektivering 
Der findes flere former for opsparingsmuligheder end dem, der er angivet i opgaven. En af disse er 

investering i aktier og obligationer, hvor der ligeledes er ændringer på vej. Hvis lovforslag nr. 112, 

Lov om ændring af kursgevinstloven, bliver vedtaget vil det blandt andet nedsætte beskatningen af 

kapitalindkomsten.  

 

Ændringer, der foreslås i L 112, vil sikre overholdelsen af EU-retten, idet der ikke længere vil være 

forskel i beskatning af fordringer i danske kroner og fremmed valuta.  

Hovedelementerne i lovforslaget er følgende: 

• Ophævelse af skattefritagelsen for gevinst på blåstemplede fordringer og indførelse af 

fradrag for tab på fordringer i danske kroner. 

• Ændringer af bagatelgrænsen for beskatning af fordringer og gæld.  

• Nedsættelse af den maksimale skattesats for positiv nettokapitalindkomst over de næste 5 år 

fra 51,5 til 42 %. Det betyder, at den højeste beskatning af det samlede afkast fra en 

obligationsfordring, der i dag er blåstemplet, fastholdes på omtrent samme niveau.123  

 

Med lovforslaget sker der en udvidelse af kapitalindkomstgrundlaget til også at omfatte 

kursgevinster og kurstab på fordringer mv. Som følge af udvidelsen af kapitalafkastgrundlaget 

foreslås det at sænke beskatningen af positiv nettokapitalindkomst. Det foreslås, at beskatningen 

gradvis sænkes fra 2010 til 2014, således at den højeste beskatning af positiv nettokapitalindkomst 

ekskl. kirkeskat sænkes til 49,5 % i 2010, til 47,5 % i 2010, til 43,5 % i 2013 og til 42 % fra og med 

2014.  

 

Nedsættelsen skal udformes som et nedslag i den beregnede topskat af positiv nettokapitalindkomst 

efter de samme principper, der i dag gælder for nedslaget i topskatten i henhold til det skrå 

skatteloft på 51,5 %. Forslaget er således en særskilt topskatteberegning af positiv 

nettokapitalindkomst og et særskilt skatteloft, der medfører et nedslag i den beregnede topskat 

heraf, såfremt den samlede skatteprocent overstiger de angivne procenter ovenfor.  

 

                                                 
123 http://www.skm.dk/lovforslag/resumeer/8017.html?rel 

http://www.skm.dk/lovforslag/resumeer/8017.html?rel
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Finansrådet hilser forslaget velkommen, blandt andet fordi det betyder en mere ensartet beskatning 

af kapital- og aktieindkomst. I høringssvaret foreslås, at lovforslaget træder i kraft efter vedtagelse 

eksempelvis pr. 1. januar 2011.  

 

Så set i lyset af skærpelserne omkring opsparing til pension kunne det være interessant at 

undersøge, om investeringer i aktier og/eller obligationer ville give flere penge til alderdommen på 

grund af den lavere beskatning, som lovforslaget L 112 vil medføre, frem for at investere i 

pensionsordninger.  
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16. Bilag 
 
Bilag 1 - Forkortelser anvendt i opgaven. 
 
 
AL Afskrivningsloven 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

ASL Aktieselskabsloven 

ASPL Anpartsselskabsloven 

HH Holger Hansen 

JJ Jens Jensen 

KSL Kildeskatteloven 

LEV Lov om erhvervsdrivende virksomheder 

LL Ligningsloven 

PBL Pensionsbeskatningsloven 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SL Selskabsloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

VSO Virksomhedsskatteordningen 
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Bilag 2 - Uddrag af årsrapporten for konsulent virksomheden Holger Hansen  
 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Årsrapporten for 2009 er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-
virksomheder. Endvidere er til valgt reglerne fra 
regnskabsklasse B om ledelsesberetning og måling af 
finansielle aktiver.  
Årsrapporten for 2009 omfatter resultatopgørelse og 
balance samt noter for den personlige virksomhed. 
Virksomheden indgår i indehaverens og dennes 
ægtefælles formuefællesskab. Der er i årsrapporten 
ikke foretaget fordeling af aktiver og forpligtelser efter 
bestemmelserne i ægteskabslovgivningen. 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en 
tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og 
aktivets værdi kan måles pålideligt. 
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden 
som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå virksomheden og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
Ved indregning og måling tages hensyn til 
forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter 
forhold, der eksisterede på balancedagen. 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter takt med, at de 
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 
der vedrører regnskabsåret. 

RESULTATOPGØRELSEN 
Nettoomsætning: 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når 
levering og risikoovergang til køber har fundet sted. 
Nettoomsætning indregnes inklusive moms, afgifter og 
rabatter i forbindelse med salget. 

 
Produktionsomkostninger: 

Produktionsomkostninger omfatter alle direkte 
omkostninger for varer, der er solgt i året, herunder 
kostpris, direkte lønudgifter m.v. 

 
Andre eksterne omkostninger: 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 
distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab 
på debitorer m.v. 

 
Personaleomkostninger: 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt 
sociale omkostninger, pensioner m.v. til selskabets 
personale i det omfang lønnen ikke kan henføres til 
produktionsomkostninger. 
Såvel indehaver som ægtefælle deltager i driften af 
virksomheden, der er i årsrapporten ikke indregnet 
arbejdsvederlag til hverken indehaver eller ægtefælle. 

 
Finansielle poster: 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –
omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster 
og –tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i 
fremmed valuta samt kontantrabatter m.v. 
 

Ekstraordinære poster: 

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og 
omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke 
hører under selskabets ordinære drift og som derfor 
ikke forventes at være tilbagevendende. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, fortsat 
 
 
 
Skat: 
Det skattemæssige resultat af virksomheden indgår i 
indehaverens samlede indkomst- og formueforhold. 
Skyldige og udskudte skatteforpligtelser indregnes 
derfor ikke i resultatopgørelsen og balancen for 
virksomheden, da disse skatter påhviler indehaveren og 
dennes ægtefælle personligt. 
 
 
BALANCEN 
Immaterielle anlægsaktiver 

Udviklingsomkostninger vedrørende projektet ”Det 
sociale skuffedarium”, et elektronisk opslagsværk, er 
aktiveret. Afskrivning er påbegyndt ved projektets 
færdiggørelse og foretages over 5 år. 
Software er værdiansat til anskaffelsesværdi med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der 
foretages lineære afskrivninger over 3-5 år. 
 
Materielle anlægsaktiver: 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på 
aktivernes forventede brugstider efter følgende 
principper: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................ 5 år 
Indretning af lejede lokaler ................................ 5 år 
 

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret. 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den 
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
under afskrivninger. 
 
Finansielle anlægsaktiver: 

Finansielle anlægsaktiver måles til kostpris. 
 
Varebeholdninger: 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter 
FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne 
er lavere. 
 
Tilgodehavender: 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter: 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 
måles til kostpris. 

 
Gældsforpligtelser: 

Gældsforpligtigelser måles til den nominelle restgæld 
på balancedagen. 

 



 

  

RESULTATOPGØRELSE FOR 
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2009 

 
 
 
  Note  2009  2008 
      t.kr. 
       
Nettoomsætning ................................................................................................ 1  3.512.296  3.614 
Ændring i lagre ................................................................................................ 2  92.969  - 72 
Produktionsomkostninger ................................................................................................ 3  1.495.449  1.389 

DÆKNINGSBIDRAG:    2.109.816  2.153 

Andre eksterne omkostninger ............................................................................................. 4  687.997  796 
Personaleomkostninger ................................................................................................ 5  422.745  483 
Afskrivninger................................................................................................ 6  0  17 

DRIFTSRESULTAT:    999.074  857 

Finansielle omkostninger ................................................................................................ 7  71.747  91 
ÅRETS RESULTAT:    927.327  766 

       



 

  

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 
 
 
 
  Note  2009  2008 
      t.kr. 
AKTIVER:       
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ....................................................    0  0 
Materielle anlægsaktiver  8  0  0 
       
Deposita .....................................................................................................    48.118  47 
Finansielle anlægsaktiver  8  48.118  47 

ANLÆGSAKTIVER:    48.118  47 
       
       
Varebeholdninger ....................................................................................    204.856  112 
       
Tilgodehavender fra salg ...........................................................................    151.507  144 
Tilgodehavender    151.507  144 
       
Likvide beholdninger ..............................................................................    464  0 

OMSÆTNINGSAKTIVER:    356.827  256 
AKTIVER:    404.945  303 

       
       
       
 



 

  

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 
 
 
 
  Note  2009  2008 
      t.kr. 
PASSIVER:       

KAPITALKONTO:  9  - 640.168  -1.003 
       
       
Bankgæld ...................................................................................................    0  49 
Langfristede gældsforpligtelser  10  0  49 
       
Kassekredit ................................................................................................    541.292  488 
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................................    53.790  279 
Modtagne forudbetalinger fra kunder ........................................................    360.293  383 
Anden gæld................................................................................................  11  89.738  107 
Kortfristede gældsforpligtelser    1.045.113  1.257 

GÆLDSFORPLIGTELSER:    1.045.113  1.306 
PASSIVER:    404.945  303 

       
       



 

  

NOTER 
 
 
 
Note   2009  2008 

     t.kr. 
1 NETTOOMSÆTNING:     
 Konsulentvirksomhed ................................................................................................ 3.051.966  3.013 
 Kursusvirksomhed ................................................................................................ 460.330  601 
   3.512.296  3.614 
      
      

2 ÆNDRING I LAGRE:     
 Varelager primo ................................................................................................ 111.887  184 
 Varelager ultimo ................................................................................................ 204.856  112 
   92.969  - 72 
      
      

3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER:     
 Konsulentvirksomhed ................................................................................................ 1.166.616  1.018 
 Kursusvirksomhed ................................................................................................ 328.833  371 
   1.495.449  1.389 
      
      

4 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:     
 Husleje, varme og el................................................................................................ 122.032  89 
 Telefon ................................................................................................................................ 23.661  35 
 Papir og tryksager m.v. ................................................................................................ 29.037  47 
 EDB-omkostninger ................................................................................................ 8.328  21 
 DBK rabatter m.m. ................................................................................................ 10.241  13 
 Forsikringer og kontingenter ................................................................................................ 4.803  10 
 Bank- og giroomkostninger................................................................................................ 14.386  14 
 Kontorartikler m.v. ................................................................................................ 25.829  51 
 Regnskabs- og advokatassistance ................................................................  32.910  35 
 Personaleomkostninger ................................................................................................ 12.195  15 
 Serviceaftale, kopimaskine ................................................................................................ 75.701  95 
 Øvrige omkostninger................................................................................................ 690  1 
 Administrationsomkostninger  359.813  426 

 Repræsentationsomkostninger ................................................................................................ 250  6 
 Reklameomkostninger ................................................................................................ 8.942  24 
 Rejseomkostninger ................................................................................................ 510  7 
 Fragt og porto ................................................................................................ 258.850  282 
 Salgs- og distributionsomkostninger  268.552  319 



 

  

NOTER, fortsat 
 
 
 
Note   2009  2008 

     t.kr. 
4 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER, fortsat:     

 Kørsel, egen bil ................................................................................................ 17.929  20 
 Autoomkostninger  17.929  20 

 Aviser, bøger og tidsskrifter ................................................................................................ 23.466  27 
 Småanskaffelser ................................................................................................ 18.237  4 
 Øvrige omkostninger  41.703  31 

 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:  687.997  795.682 

      
      

5 PERSONALEOMKOSTNINGER:     
 Løn og vederlag til medarbejdere ................................................................  376.627  446 
 Regulering, feriepengehensættelse ................................................................ - 1.876  - 17 
 Sociale omkostninger ................................................................................................ 47.994  54 
   424.621  483 
 Sygedagpenge ................................................................................................ 0  0 

   422.745  483 

 der fordeler sig således:     
     Personaleomkostninger incl. feriepenge og sociale ydelser ................................ 504.651  590 
     Personaleomkostninger indeholdt i råvarer og hjælpematerialer ................................ 81.906  107 

   422.745  483 

      
      

6 AFSKRIVNINGER:     
 Indretning af lejede lokaler ................................................................................................ 0  1 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ................................................................ 0  4 
 Software ................................................................................................................................ 0  12 
   0  17 
      
      

7 FINANSIELLE OMKOSTNINGER:     
 Bankrenter ................................................................................................................................ 66.355  75 
 Leverandører ................................................................................................  1.217  3 
 Renter på anlægslån ................................................................................................ 2.333  11 
 Renter offentlige myndigheder ................................................................................................ 1.842  2 
   71.747  91 



 

  

NOTER, fortsat 
 
 
 
Note      

    
8 MATERIELLE OG FINANSIELLE 

ANLÆGSAKTIVER: 
 Andre anlæg, 

driftsmateriel 
og inventar 

  
 

Deposita 
 Kostpris pr. 1. januar 2009 ................................................................................................ 152.173  46.553 
 Tilgang ................................................................................................  0  1.565 
 Afgang ................................................................................................  0  0 
 Kostpris pr. 31. december 2009  152.173  48.118 

 Afskrivninger pr. 1. januar 2009 ................................................................ 152.173  0 
 Tilbageførte afskrivninger i forbindelse med salg af aktiver ................................ 0  0 
 Afskrivninger ................................................................................................ 0  0 
 Afskrivninger pr. 31. december 2009  152.173  0 
 REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  

PR. 31. DECEMBER 2009: 
 

0  48.118 
 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
PR. 31. DECEMBER 2008: 

 

0  46.553 
 

   2009  2008 
     t.kr. 

9 KAPITALINDESTÅENDE:     
 Kapitalindestående pr. 1. januar 2009 ................................................................ - 1.003.208  - 1.201 
 Årets resultat ................................................................................................  927.327  766 
 Årets hævninger ................................................................................................ - 564.287  - 568 
 Kapitalindestående pr. 31. december 2009  640.168  - 1.003 
      
      
      

10 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:     
 Bankgæld ................................................................................................................................ 0  49 

      
      

11 ANDEN GÆLD:     
 A-skat og AM-bidrag ................................................................................................ 10.863  18 
 Merværdiafgift ................................................................................................ 24.740  32 
 Øvrig kortfristet gæld ................................................................................................ 54.135  57 
   89.738  107 



 

  

Bilag 3 
 
 
 
 

 



 

  

Bilag 4 
 

Opgørelse af skattepligtig indkomst PSL    
     
Årets resultat jf. Årsrapporten  927.327 
Ej fradragsberettiget del af repræsentation, 75% af kr. 250   187 
Ej fradragsberettigede omkostninger  510 
Tilbageførsel af driftsøkonomiske omkostninger   0 
   928.024 
     
Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler    
Saldo primo 38.370   
Tilgang/afgang 0   
  38.370   
Afskrivninger 25% 9.593 -9.593 
Saldo ultimo 28.778   
     
Skattepligtig indkomst  918.431 
      
     
Renteudgifter jf. note 7 i årsrapport 71.747   
Ej fradragsberretigede renter 1.842   
Fradragsberretigede renteudgifter 69.905   
    
     
Resultat af virksomhedens resultat før renter  988.336 
Renteudgifter  69.905 
   918.431 
      

 
 



 

  

Bilag 5 
 

Skattepligtig indkomst personskatteloven 2009    Skattepligtig indkomst personskatteloven 2010   
Virk. resultat før renter   988.336  Virk. resultat før renter   988.336 
AM-bidrag 8,00% -79.067  AM-bidrag 8,00% -79.067 
Personlig indkomst  909.269  Personlig indkomst  909.269 
Bundfradrag i kapitalindkomst  -50.000  Bundfradrag i kapitalindkomst  -50.000 
Restfradrag i kapitalindkomst 33,50% -6.668  Restfradrag i kapitalindkomst 33,50% -6.668 
Beskæftigelsesfradrag   -13.600  Beskæftigelsesfradrag   -13.600 
Skattepligtig indkomst   839.001  Grøn check  0 

      Skattepligtig indkomst   839.001 

       
SKATTEBEREGNING 2009     SKATTEBEREGNING 2010     
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   839.001  Skattepligtig indkomst   839.001 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 203.802   Skat 25,60% 203.802 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   839.001  Skattepligtig indkomst   839.001 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 63.688   Skat 8,00% 63.688 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  909.269  Personlig indkomst  909.269 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 5,04% 43.665   Skat 3,67% 31.796 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  909.269  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200   - Personfradrag  0 
Skat 6,00% 33.724   Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  909.269  Personlig indkomst  909.269 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200   - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 84.310   Skat 15,00% 77.905 
Skattebetaling før nedslag  429.189  Skattebetaling før nedslag  377.191 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 59,00%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 59,64%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,64% -2.747  Nedslag udgør -0,77% -2.904 
           
Indkomstskat  -426.443  Indkomstskat  -374.287 
Arbejdsmarkedsbidrag  -79.067  Arbejdsmarkedsbidrag  -79.067 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt  -505.510  Indkomstskat og AM-bidrag i alt -453.354 
           
Rådighedsbeløb   412.921  Rådighedsbeløb   465.077 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilag 5 fortsat 
 

Skattepligtig indkomst personskatteloven 2019   
Virk. resultat før renter   988.336 
AM-bidrag 8,00% -79.067 
Personlig indkomst  909.269 
Bundfradrag i kapitalindkomst  -50.000 
Restfradrag i kapitalindkomst 25,50% -5.076 
Beskæftigelsesfradrag   -17.900 
Grøn check  0 
Skattepligtig indkomst   836.293 

   
SKATTEBEREGNING 2019     
Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   836.293 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 203.109 
Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Bundskat    
Personlig indkomst  909.269 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 11,67% 101.105 
Mellemskat    
Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Topskat    
Personlig indkomst  909.269 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -409.100 
Skat 15,00% 75.025 
Skattebetaling før nedslag  379.239 
Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -2.920 
     
Indkomstskat  -376.319 
Arbejdsmarkedsbidrag  -79.067 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt -455.386 
     
Rådighedsbeløb   463.045 

 



 

  

Bilag 6 
 
 

Opgørelse af indskudskontoen primo    
     
Aktiver    
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.  1 38.370 
Deposita  46.553 
Varebeholdning 3 111.887 
Tilgodehavender fra salg 3 143.954 
Likvid beholdning 2 378 
Aktiver i alt  341.142 
     
Passiver    
Bankgæld  3 48.717 
kassekredit 3 488.418 
Leverandører af vare og tjenesteydelser  278.487 
Modtagne forudbetalinger fra kunder   383.126 
Anden gæld  107.232 
Passiver i alt  -1.305.980 
     
Indskudskonto  -964.838 
     
     
Note 1) Driftsmidler optages til den skattemæssige 
afskrivningsberettiget værdi    
     
Note 2) Likvide midler optages til den bogførte værdi 
     
Note 3) Alle poster er opgjort som beskrevet i regnskabs 
praksis på side 7 og 8 i årsrapporten.     

 



 

  

Bilag 7 
 
Skattepligtig indkomst efter personskatteloven 2009  Skattepligtig indkomst efter personskatteloven 2010 
Virk. resultat før renter   516.144  Virk. resultat før renter   516.144 
AM-bidrag 8,00% -41.292  AM-bidrag 8,00% -41.292 
Personlig indkomst  474.852  Personlig indkomst  474.852 
Bundfradrag i kapitalindkomst  -50.000  Bundfradrag i kapitalindkomst  -50.000 
Restfradrag i kapitalindkomst 33,50% -6.668  Restfradrag i kapitalindkomst 33,50% -6.668 
Kapitalindkomst i alt  -56.668  Kapitalindkomst i alt  -56.668 
Beskæftigelsesfradrag   -13.600  Beskæftigelsesfradrag   -13.600 
Skattepligtig indkomst   404.584  Grøn check  0 

      Skattepligtig indkomst   404.584 

       
SKATTEBEREGNING 2009     SKATTEBEREGNING 2010    
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   404.584  Skattepligtig indkomst   404.584 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 92.591   Skat 25,60% 92.591 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   404.584  Skattepligtig indkomst   404.584 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 28.935   Skat 8,00% 28.935 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  474.852  Personlig indkomst  474.852 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 5,04% 21.770   Skat 3,67% 15.853 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  474.852  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200   - Personfradrag  0 
Skat 6,00% 7.659   Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  474.852  Personlig indkomst  474.852 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200   - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 19.148   Skat 15,00% 12.743 
Skattebetaling før nedslag  170.103  Skattebetaling før nedslag  150.121 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 59,00%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 59,64%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,64% -1.089  Nedslag udgør -0,77% -1.156 
           
Indkomstskat  -169.015  Indkomstskat  -148.966 
Arbejdsmarkedsbidrag  -41.292  Arbejdsmarkedsbidrag  -41.292 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt -210.306  Indkomstskat og AM-bidrag i alt -190.257 
           
Rådighedsbeløb   284.076  Rådighedsbeløb   304.125 

 



 

  

Bilag 7 fortsat 
 

Skattepligtig indkomst efter personskatteloven 2019   
Virk. resultat før renter   516.144 
AM-bidrag 8,00% -41.292 
Personlig indkomst  474.852 
Bundfradrag i kapitalindkomst  -50.000 
Restfradrag i kapitalindkomst 25,50% -5.076 
Kapitalindkomst i alt  -55.076 
Beskæftigelsesfradrag   -17.900 
Grøn check  0 
Skattepligtig indkomst   401.877 

   
SKATTEBEREGNING 2019    
Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   401.877 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 91.898 
Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Bundskat    
Personlig indkomst  474.852 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 11,67% 50.409 
Mellemskat    
Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Topskat    
Personlig indkomst  474.852 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -409.100 
Skat 15,00% 9.863 
Skattebetaling før nedslag  152.170 
Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -1.172 
     
Indkomstskat  -150.998 
Arbejdsmarkedsbidrag  -41.292 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt  -192.290 
     
Rådighedsbeløb   302.092 

 



 

  

Bilag 8. 
 

Skattepligtig indkomst efter virksomhedsordningen 2009  Skattepligtig indkomst efter virksomhedsordningen 2010 
Virk. resultat før renter   516.144  Virk. resultat før renter   516.144 
Renteudgifter  -69.905  Renteudgifter  -69.905 
AM-bidrags grundlag  446.239  AM-bidrags grundlag  446.239 
AM-bidrag 8,00% -35.699  AM-bidrag 8,00% -35.699 
Personlig indkomst  410.540  Personlig indkomst  410.540 
Kapitalafkast (negativ=0)  0  Kapitalafkast (negativ = 0)  0 
Kapitalindkomst  0  Kapitalindkomst  0 
Beskæftigelsesfradrag   -13.600  Beskæftigelsesfradrag   -13.600 
Skattepligtig indkomst   396.940  Grøn check  0 

      Skattepligtig indkomst   396.940 

       
SKATTEBEREGNING 2009     SKATTEBEREGNING 2010    
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   396.940  Skattepligtig indkomst   396.940 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 90.634   Skat 25,60% 90.634 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   396.940  Skattepligtig indkomst   396.940 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 28.323   Skat 8,00% 28.323 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  410.540  Personlig indkomst  410.540 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 5,04% 18.529   Skat 3,67% 13.492 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  410.540  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200   - Personfradrag  0 
Skat 6,00% 3.800   Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  410.540  Personlig indkomst  410.540 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200   - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 9.501   Skat 15,00% 3.096 
Skattebetaling før nedslag  150.788  Skattebetaling før nedslag  135.546 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 59,00%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 59,64%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,64% -965  Nedslag udgør -0,77% -1.044 
           
Indkomstskat  -149.823  Indkomstskat  -134.502 
Arbejdsmarkedsbidrag  -35.699  Arbejdsmarkedsbidrag  -35.699 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt -185.522  Indkomstskat og AM-bidrag i alt  -170.201 
           
Rådighedsbeløb  308.860  Rådighedsbeløb  324.181 
           

Virksomhedsindkomst   472.192  Virksomhedsindkomst   472.192 
Opsparet overskud  354.144  Opsparet overskud  354.144 
Virksomhedsskat   118.048  Virksomhedsskat   118.048 

 



 

  

Bilag 8 fortsat 
 

Skattepligtig indkomst efter virksomhedsordningen 2019 
Virk. resultat før renter   516.144 
Renteudgifter  -69.905 
AM-bidrags grundlag  446.239 
AM-bidrag 8,00% -35.699 
Personlig indkomst  410.540 
Kapitalafkast (negativ = 0)  0 
Kapitalindkomst  0 
Beskæftigelsesfradrag   -17.900 
Grøn check  0 
Skattepligtig indkomst   392.640 

   
SKATTEBEREGNING 2019    
Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   392.640 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 89.533 
Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Bundskat    
Personlig indkomst  410.540 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 11,67% 42.904 
Mellemskat    
Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Topskat    
Personlig indkomst  410.540 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -409.100 
Skat 15,00% 216 
Skattebetaling før nedslag  132.653 
Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -1.021 
     
Indkomstskat  -131.632 
Arbejdsmarkedsbidrag  -35.699 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt  -167.331 
     
Rådighedsbeløb  327.051 
     

Virksomhedsindkomst   472.192 
Opsparet opverskud  354.144 
Virksomhedsskat   118.048 

 
 



 

  

Bilag 9 
 

Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2010 
Løn   840.170 
ATP  -1.080 
AM-grundlag  839.090 
AM-bidrag 8% -67.127 
Personlig indkomst  771.963 
Positiv nettokapitalindkomst  0 
Beskæftigelsesfradrag  -13.600 
Grøn check   0 
Skattepligtig indkomst   758.363 

     
     
SKATTEBEREGNING 2010    
Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   758.363 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 183.158 
Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   758.363 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 57.237 
Bundskat    
Personlig indkomst  771.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 3,67% 26.757 
Mellemskat    
Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Topskat    
Personlig indkomst  771.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 57.309 
Skattebetaling før nedslag  324.462 
Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -2.498 
     
Indkomstskat  -321.963 
Arbejdsmarkedsbidrag  -67.127 
Indkomstskat og AM-bidrag  -389.090 
     
Rådighedsbeløb   450.000 

 
 



 

  

Bilag 9 fortsat 
 

Skattepligtig indkomst - virksomhedsordningen 2010  Skattepligtig indkomst - virksomhedsordningen 2010 
Virk. resultat før renter   840.170  Virk. resultat før renter   840.170 
Fradrag for kapitalafkast  0  Fradrag for kapitalafkast  -15.000 
AM-bidrags grundlag  840.170  AM-bidrags grundlag  825.170 
AM-bidrag 8,00% -67.214  AM-bidrag 8,00% -66.014 
Personlig indkomst  772.956  Personlig indkomst  759.156 
Kapitalafkast (Negativ = 0)  0  Kapitalafkast (Negativ = 0)  15.000 
Kapitalindkomst  0  Kapitalindkomst  15.000 
Beskæftigelsesfradrag   -13.600  Beskæftigelsesfradrag   -13.600 
Grøn check  0  Grøn check  0 
Skattepligtig indkomst   759.356  Skattepligtig indkomst   760.556 

           
SKATTEBEREGNING 2010     SKATTEBEREGNING 2010    
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   759.356  Skattepligtig indkomst   760.556 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 183.413  Skat 25,60% 183.720 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   759.356  Skattepligtig indkomst   760.556 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 57.317  Skat 8,00% 57.413 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  772.956  Personlig indkomst  759.156 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 3,67% 26.793  Skat 3,67% 26.287 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  0  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0   - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0  Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  772.956  Personlig indkomst  759.156 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -389.900   - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 57.458  Skat 15,00% 55.388 
Skattebetaling før nedslag  324.981  Skattebetaling før nedslag  322.808 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -2.502  Nedslag udgør -0,77% -2.486 
           
Indkomstskat  -322.479  Indkomstskat  -320.322 
Arbejdsmarkedsbidrag  -67.214  Arbejdsmarkedsbidrag  -66.014 
Indkomstskat og AM-bidrag i alt  -389.692  Indkomstskat og AM-bidrag i alt  -386.336 
           
Rådighedsbeløb   450.478  Rådighedsbeløb   453.834 

 
 



 

  

Bilag 10 
 
Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2010  Skattepligtig indkomst - virksomhedsordningen 2010 
Løn   740.170  Virk. resultat før renter   877.760 
ATP  -1.080  Fradrag for kapitalafkast  -15.000 
AM-grundlag  739.090  AM-bidrags grundlag  862.760 
AM-bidrag 8% -59.127  AM-bidrag 8,00% -69.021 
Personlig indkomst  679.963  Personlig indkomst  793.739 
Positiv nettokapitalindkomst  0  Kapitalafkast (Negativ = 0)  15.000 
Beskæftigelsesfradrag  -13.600  Kapitalindkomst  15.000 
Grøn check   0  Beskæftigelsesfradrag   -13.600 
Skattepligtig indkomst   666.363  Grøn check  0 
Udbytte   100.000  Skattepligtig indkomst   795.139 

           
SKATTEBEREGNING 2010     SKATTEBEREGNING 2010    
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   666.363  Skattepligtig indkomst   795.139 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 159.606  Skat 25,60% 192.573 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   666.363  Skattepligtig indkomst   795.139 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 49.877  Skat 8,00% 60.179 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  679.963  Personlig indkomst  793.739 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 3,67% 23.380  Skat 3,67% 27.556 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  0  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0   - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0  Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  679.963  Personlig indkomst  793.739 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -389.900   - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 43.509  Skat 15,00% 60.576 
Skattebetaling før nedslag  276.373  Skattebetaling før nedslag  340.884 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -2.128  Nedslag udgør -0,77% -2.625 
           
Indkomstskat  -274.245  Indkomstskat  -338.259 
Arbejdsmarkedsbidrag  -59.127  Arbejdsmarkedsbidrag  -69.021 
Indkomstskat og AM-bidrag  -333.372  Indkomstskat og AM-bidrag i alt  -407.280 
           
Aktieindkomst          
Op til kr. 48.300 28,00% 13.524       
Fra kr. 48.300 -  42,00% 21.714       
Skat på aktieindkomst i alt  -35.238       
           
Rådighedsbeløb   470.480  Rådighedsbeløb   470.480 

 



 

  

Bilag 11 
 

Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2009   Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2009 
Udbytte på kr. 48.300     Udbytte på kr. 100.000    

Løn   791.870   Løn   740.170 
ATP  -1.080   ATP  -1.080 
AM-grundlag  790.790   AM-grundlag  739.090 
AM-bidrag 8% -63.263   AM-bidrag 8% -59.127 
Personlig indkomst  727.527   Personlig indkomst  679.963 
Positiv nettokapitalindkomst  0   Positiv nettokapitalindkomst  0 
Beskæftigelsesfradrag  -13.600   Beskæftigelsesfradrag  -13.600 
Grøn check   0   Grøn check   0 
Skattepligtig indkomst   713.927   Skattepligtig indkomst   666.363 
Udbytte   48.300   Udbytte   100.000 

          
SKATTEBEREGNING 2009     SKATTEBEREGNING 2009    
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   713.927   Skattepligtig indkomst   666.363 
 - Personfradrag  -42.900    - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 171.783   Skat 25,60% 159.606 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   713.927   Skattepligtig indkomst   666.363 
 - Personfradrag  -42.900    - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 53.682   Skat 8,00% 49.877 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  727.527   Personlig indkomst  679.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0    + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900    - Personfradrag  -42.900 
Skat 5,04% 34.505   Skat 5,04% 32.108 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  727.527   Personlig indkomst  679.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0    + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200    - Personfradrag  -347.200 
Skat 6,00% 22.820   Skat 6,00% 19.966 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  727.527   Personlig indkomst  679.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0    + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200    - Personfradrag  -347.200 
Skat 15,00% 57.049   Skat 15,00% 49.914 
Skattebetaling før nedslag  339.839   Skattebetaling før nedslag  311.472 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 59,00%    Skatteloft 59,00%   
Opgjort skat jf. ovenstående 59,64%    Opgjort skat jf. ovenstående 59,64%   
Nedslag udgør -0,64% -2.175   Nedslag udgør -0,64% -1.993 
          
Indkomstskat  -337.664   Indkomstskat  -309.478 
Arbejdsmarkedsbidrag  -63.263   Arbejdsmarkedsbidrag  -59.127 
Indkomstskat og AM-bidrag  -400.927   Indkomstskat og AM-bidrag  -368.605 
          
Aktieindkomst     Aktieindkomst    
Op til kr. 48.300 28,00% 13.524   Op til kr. 48.300 28,00% 13.524 
Fra kr. 48.300 - 106.100 43,00% 0   Fra kr. 48.300 - 106.100 43,00% 22.231 
Fra kr. 106.100 - 45,00% 0   Fra 106.100 -  45,00% 0 
Skat på aktieindkomst i alt  -13.524   Skat på aktieindkomst i alt  -35.755 
          
Rådighedsbeløb   424.639   Rådighedsbeløb   434.730 

 



 

  

Bilag 12 
 

Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2010  Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2010 
Udbytte på kr. 48.300     Udbytte på kr. 100.000    
Løn   791.870  Løn   740.170 
ATP  -1.080  ATP  -1.080 
AM-grundlag  790.790  AM-grundlag  739.090 
AM-bidrag 8% -63.263  AM-bidrag 8% -59.127 
Personlig indkomst  727.527  Personlig indkomst  679.963 
Positiv nettokapitalindkomst  0  Positiv nettokapitalindkomst  0 
Beskæftigelsesfradrag  -13.600  Beskæftigelsesfradrag  -13.600 
Grøn check   0  Grøn check   0 
Skattepligtig indkomst   713.927  Skattepligtig indkomst   666.363 
Udbytte   48.300  Udbytte   100.000 

           
SKATTEBEREGNING 2010     SKATTEBEREGNING 2010    
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   713.927  Skattepligtig indkomst   666.363 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 171.783  Skat 25,60% 159.606 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   713.927  Skattepligtig indkomst   666.363 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 53.682  Skat 8,00% 49.877 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  727.527  Personlig indkomst  679.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 3,67% 25.126  Skat 3,67% 23.380 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  0  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0   - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0  Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  727.527  Personlig indkomst  679.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -389.900   - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 50.644  Skat 15,00% 43.509 
Skattebetaling før nedslag  301.235  Skattebetaling før nedslag  276.373 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -2.320  Nedslag udgør -0,77% -2.128 
           
Indkomstskat  -298.915  Indkomstskat  -274.245 
Arbejdsmarkedsbidrag  -63.263  Arbejdsmarkedsbidrag  -59.127 
Indkomstskat og AM-bidrag  -362.179  Indkomstskat og AM-bidrag  -333.372 
           
Aktieindkomst     Aktieindkomst    
Op til kr. 48.300 28,00% 13.524  Op til kr. 48.300 28,00% 13.524 
Fra kr. 48.300 -  42,00% 0  Fra kr. 48.300 -  42,00% 21.714 
Skat på aktieindkomst i alt  -13.524  Skat på aktieindkomst i alt  -35.238 
           
Rådighedsbeløb   463.387  Rådighedsbeløb   470.480 

 



 

  

Bilag 13 
 

Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2019  Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2019 
Udbytte på kr. 48.300      Udbytte på kr. 100.000     
Løn  791.870  Løn  740.170 
ATP  -1.080  ATP  -1.080 
AM-grundlag  790.790  AM-grundlag  739.090 
AM-bidrag 8% -63.263  AM-bidrag 8% -59.127 
Personlig indkomst  727.527  Personlig indkomst  679.963 
Positiv nettokapitalindkomst  0  Positiv nettokapitalindkomst  0 
Beskæftigelsesfradrag  -17.900  Beskæftigelsesfradrag  -17.900 
Grøn check   0  Grøn check   0 
Skattepligtig indkomst   709.627  Skattepligtig indkomst   662.063 
Udbytte   48.300  Udbytte   100.000 

           
SKATTEBEREGNING 2019     SKATTEBEREGNING 2019    
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   709.627  Skattepligtig indkomst   662.063 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 170.682  Skat 25,60% 158.506 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   0  Skattepligtig indkomst   0 
 - Personfradrag  0   - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0  Skat 0,00% 0 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  727.527  Personlig indkomst  679.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 11,67% 79.896  Skat 11,67% 74.345 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  0  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0   - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0  Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  727.527  Personlig indkomst  679.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -389.900   - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 50.644  Skat 15,00% 43.509 
Skattebetaling før nedslag  301.222  Skattebetaling før nedslag  276.360 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -2.319  Nedslag udgør -0,77% -2.128 
           
Indkomstskat  -298.903  Indkomstskat  -274.232 
Arbejdsmarkedsbidrag  -63.263  Arbejdsmarkedsbidrag  -59.127 
Indkomstskat og AM-bidrag  -362.166  Indkomstskat og AM-bidrag  -333.360 
           
Aktieindkomst     Aktieindkomst    
Op til kr. 48.300 27,00% 13.041  Op til kr. 48.300 27,00% 13.041 
Fra kr. 48.300 -  42,00% 0  Fra kr. 48.300 -  42,00% 21.714 
Skat på aktieindkomst i alt  -13.041  Skat på aktieindkomst i alt  -34.755 
           
Rådighedsbeløb   463.883  Rådighedsbeløb   470.975 

 



 

  

Bilag 14 
 

Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2009  Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2010 
Udbytte på kr. 200.000      Udbytte på kr. 200.000     
Løn  640.170  Løn  640.170 
ATP  -1.080  ATP  -1.080 
AM-grundlag  639.090  AM-grundlag  639.090 
AM-bidrag 8% -51.127  AM-bidrag 8% -51.127 
Personlig indkomst  587.963  Personlig indkomst  587.963 
Positiv nettokapitalindkomst  0  Positiv nettokapitalindkomst  0 
Beskæftigelsesfradrag  -13.600  Beskæftigelsesfradrag  -13.600 
Grøn check   0  Grøn check   0 
Skattepligtig indkomst   574.363  Skattepligtig indkomst   574.363 
Udbytte   200.000  Udbytte   200.000 

           
SKATTEBEREGNING 2009     SKATTEBEREGNING 2010    
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   574.363  Skattepligtig indkomst   574.363 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 136.054  Skat 25,60% 136.054 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   574.363  Skattepligtig indkomst   574.363 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 8,00% 42.517  Skat 8,00% 42.517 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  587.963  Personlig indkomst  587.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 5,04% 27.471  Skat 3,67% 20.004 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  587.963  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200   - Personfradrag  0 
Skat 6,00% 14.446  Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  587.963  Personlig indkomst  587.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -347.200   - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 36.114  Skat 15,00% 29.709 
Skattebetaling før nedslag  256.603  Skattebetaling før nedslag  228.285 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 59,00%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 59,64%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,64% -1.642  Nedslag udgør -0,77% -1.758 
           
Indkomstskat  -254.961  Indkomstskat  -226.527 
Arbejdsmarkedsbidrag  -51.127  Arbejdsmarkedsbidrag  -51.127 
Indkomstskat og AM-bidrag  -306.088  Indkomstskat og AM-bidrag  -277.654 
           
Aktieindkomst     Aktieindkomst    
Op til kr. 48.300 28,00% 13.524  Op til kr. 48.300 28,00% 13.524 
Fra kr. 48.300 - 106.100 43,00% 24.854  Fra kr. 48.300 -  42,00% 63.714 
Fra kr. 106.100 45,00% 42.255       
Skat på aktieindkomst i alt  -80.633  Skat på aktieindkomst i alt  -77.238 
           
Rådighedsbeløb   452.369  Rådighedsbeløb   484.198 

 



 

  

Bilag 14 – fortsat 
 

Opgørelse af skatten for hovedaktionær 2019 
Udbytte på kr. 200.000     

Løn  640.170 
ATP  -1.080 
AM-grundlag  639.090 
AM-bidrag 8% -51.127 
Personlig indkomst  587.963 
Positiv nettokapitalindkomst  0 
Beskæftigelsesfradrag  -17.900 
Grøn check   0 
Skattepligtig indkomst   570.063 
Udbytte   200.000 

     
SKATTEBEREGNING 2019    
Kommune og kirkeskat    
Skattepligtig indkomst   570.063 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 134.954 
Sundhedsbidrag    
Skattepligtig indkomst   0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Bundskat    
Personlig indkomst  587.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -42.900 
Skat 11,67% 63.609 
Mellemskat    
Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0 
Topskat    
Personlig indkomst  587.963 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  -389.900 
Skat 15,00% 29.709 
Skattebetaling før nedslag  228.272 
Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -1.758 
     
Indkomstskat  -226.514 
Arbejdsmarkedsbidrag  -51.127 
Indkomstskat og AM-bidrag  -277.641 
     
Aktieindkomst    
Op til kr. 48.300 27,00% 13.041 
Fra kr. 48.300 -  42,00% 63.714 
     
Skat på aktieindkomst i alt  -76.755 
     
Rådighedsbeløb   484.694 

 



 

  

Bilag 15 
 

Beregning af udbetaling ved ophørspension 

Uden ophørspension Med ophørspension 
Værdi af virksomhed  2.100.000 Værdi af virksomhed  2.100.000 
Skattemæssige værdi af aktiver  800.000 Skattemæssige værdi af aktiver  800.000 
Avance ved salg af virksomhed  1.300.000 Avance ved salg af virksomhed  1.300.000 
         
Efter arbejdsmarkedsbidrag 8% 1.196.000 Efter arbejdsmarkedsbidrag 8% 1.196.000 
         
Beskatning af avancen 51,50% 615.940      
         
Til udbetaling  580.060 Til udbetaling  1.196.000 
Forentes med 5% årligt 5% 609.063 Forentes med 5% årligt 5% 1.255.800 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   533.943    1.100.913 
  5% 560.640   5% 1.155.958 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   485.519    1.001.071 
  5% 509.795   5% 1.051.124 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   434.675    896.237 
  5% 456.408   5% 941.048 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   381.288    786.161 
  5% 400.352   5% 825.469 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   325.232    670.582 
  5% 341.494   5% 704.111 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   266.373    549.223 
  5% 279.692   5% 576.684 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   204.571    421.797 
  5% 214.800   5% 442.887 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   139.679    287.999 
  5% 146.663   5% 302.399 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   71.543    147.512 
  5% 75.120   5% 154.887 
Udbetaling før skat  75.120 Udbetaling før skat  154.888 
   0    0 
         
Udbetaling årligt  75.120 Udbetaling årligt  154.888 
         
Årligt afkast 7,21% 5.416 Årligt afkast 7,21% 11.167 
Beskatning af pensionafkast 15% 812 Beskatning af pensionsafkast 15% 1.675 
Til udbetaling  74.308 Til udbetaling   153.212 



 

  

Bilag 15 – fortsat 
 

         
    Beskatning af udbetaling  153.212 
    Bundfradrag  -42.900 
     Skat 37,27% 41.113 
Til udbetaling efter SKAT  74.308 Til udbetaling efter SKAT  112.099 
Udbetaling - 10 år   743.080 Udbetaling - 10 år   1.120.990 
        
Forskel mellem med og uden ophørspension   377.909 
            
Forudsætninger       
Udbetaling finder sted over 10 år, renten er sat til 5%, årligt afkast fastsat til 7,21 som i figur 21det  
forudsættes at indkomsten ved at gå på pension bliver lavere end før hen, dette medfører en lavere 
beskatning. Der er ikke taget højde for evt. omkostninger, folkepension eller efterløn.      

 
 
 



 

  

Bilag 16 
Udligningsskat på pensionsmidler 

    15 år 9 år 
Indestående på ratepension 1.1.2010  4.500.000 4.500.000 
      
Indbetaling på ratepension 2010-2013  600.000 600.000 
Fradrag op til kr. 100.000 pr. år  400.000 400.000 
Fradrag ved indsættelse 51,50% 206.000 206.000 
      
Samlede afkast af pensionsordningen 7,21% 367.710 367.710 
Beskatning af samlede pensionsafkast 15% 55.157 55.157 
Indestående på ratepension 1.1.2014  5.412.554 5.412.554 
      
Udbetalinger over 15 år   360.837 360.837 
Folkepension pr. år  65.367 65.367 
Samlede udbetaling pr. år til beskatning  426.204 426.204 
      
Midler der ikke er givet fradrag for  200.000 200.000 
Udbetalt over 15 år  13.333 22.222 
Samlede udbetaling pr. år  439.537 448.426 
      
Bundgrænse, samlede pensionsudbetalinger  362.800 362.800 
Beskatning 51,50% 219.495 219.495 
      
udligningsskat 2014 6% 4.604 3.804 
udligningsskat 2015 5% 3.837 3.170 
udligningsskat 2016 4% 3.069 2.536 
udligningsskat 2017 3% 2.302 1.902 
udligningsskat 2018 2% 1.535 1.268 
udligningsskat 2019 1% 767 634 
udligningsskat 2020 0% 0 0 

 
 

  
Beskatning inkl. 200.000 i 
udligningsskat Udbetaling 

200.000 udbetales 
efter 2019 Udbetaling 

2014 224.099 215.438 223.299 202.905 
2015 223.332 216.205 222.665 203.539 
2016 222.564 216.973 222.031 204.173 
2017 221.797 217.740 221.397 204.807 
2018 221.030 218.507 220.763 205.441 
2019 220.262 219.275 220.129 206.075 
2020 219.495 220.042 219.495 228.931 
2021 219.495 220.042 219.495 228.931 
2022 219.495 220.042 219.495 228.931 
2023 219.495 220.042 219.495 228.931 
2024 219.495 220.042 219.495 228.931 
2025 219.495 220.042 219.495 228.931 
2026 219.495 220.042 219.495 228.931 
2027 219.495 220.042 219.495 228.931 
2028 219.495 220.042 219.495 228.931 

total   3.284.519   3.287.319 
 



 

  

Bilag 17 
 
Skattepligtig indkomst personskatteloven 2015-2018  Skattepligtig indkomst personskatteloven 2019-2028 
Udbetalt årligt   438.632  Udbetalt årligt   438.632 
AM-bidrag 8,00% -35.091  AM-bidrag 8,00% -35.091 
Personlig indkomst  403.541  Personlig indkomst  403.541 
Positiv kapitalindkomst  119.445  Positiv kapitalindkomst  119.445 
Beskæftigelsesfradrag   -14.100  Beskæftigelsesfradrag   -17.900 
Grøn check  0  Grøn check  0 
Skattepligtig indkomst   508.886  Skattepligtig indkomst   505.086 
SKATTEBEREGNING 2010      SKATTEBEREGNING 2019     
Kommune og kirkeskat     Kommune og kirkeskat    
Skatteplitig indkomst   508.886  Skatteplitig indkomst   505.086 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 25,60% 119.292   Skat 25,60% 118.320 
Sundhedsbidrag     Sundhedsbidrag    
Skatteplitig indkomst   508.886  Skatteplitig indkomst   0 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  0 
Skat 8,00% 37.279   Skat 0,00% 0 
Bundskat     Bundskat    
Personlig indkomst  403.541  Personlig indkomst  403.541 
 + Positiv nettokapitalindkomst  119.445   + Positiv nettokapitalindkomst  119.445 
 - Personfradrag  -42.900   - Personfradrag  -42.900 
Skat 3,67% 17.619   Skat 11,67% 56.026 
Mellemskat     Mellemskat    
Personlig indkomst  0  Personlig indkomst  0 
 + Positiv nettokapitalindkomst  0   + Positiv nettokapitalindkomst  0 
 - Personfradrag  0   - Personfradrag  0 
Skat 0,00% 0   Skat 0,00% 0 
Topskat     Topskat    
Personlig indkomst  403.541  Personlig indkomst  403.541 
 + Positiv nettokapitalindkomst  79.445   + Positiv nettokapitalindkomst  79.445 
 - Personfradrag  -389.900   - Personfradrag  -409.100 
Skat 15,00% 13.963   Skat 15,00% 11.083 
Skattebetaling før nedslag  188.153  Skattebetaling før nedslag  185.428 
Nedslag i topskat     Nedslag i topskat    
Skatteloft 51,50%    Skatteloft 51,50%   
Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%    Opgjort skat jf. ovenstående 52,27%   
Nedslag udgør -0,77% -1.449  Nedslag udgør -0,77% -1.428 
           
Indkomstskat  -186.704  Indkomstskat  -184.001 
Arbejdsmarkedsbidrag  -35.091  Arbejdsmarkedsbidrag  -35.091 
Indkomstskat og AM-bidrag i 
alt  -221.795  Indkomstskat og AM-bidrag i alt  -219.091 
           
Rådighedsbeløb   216.837  Rådighedsbeløb   219.540 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilag 17 – Fortsat 
 

År Indestående Rente 4 % p.a. 
2014 5.598.970 223.959 
2015 5.225.705 209.028 
2016 4.852.440 194.098 
2017 4.479.176 179.167 
2018 4.105.911 164.236 
2019 3.732.646 149.306 
2020 3.359.382 134.375 
2021 2.986.117 119.445 
2022 2.612.852 104.514 
2023 2.239.588 89.584 
2024 1.866.323 74.653 
2025 1.493.059 59.722 
2026 1.119.794 44.792 
2027 746.529 29.861 
2028 373.265 14.931 
2029 0 0 

     
Gennemsnitsrente på 15 år 119.445 

 
Udbetaling med investering i bankopsparing 

Indbetalt på bankopsparing pr 1.1.2010  4.500.000 
     
Årlig effektivrente på 2 % 2,00% 90.000 
   4.590.000 
Indsat 2010 150.000 4.740.000 
  2,00% 94.800 
   4.834.800 
Indsat 2011 150.000 4.984.800 
  2,00% 99.696 
   5.084.496 
Indsat 2012 150.000 5.234.496 
  2,00% 104.690 
   5.339.186 
Indsat 2013 150.000 5.489.186 
  2,00% 109.784 
I alt pr 1.1.2014  5.598.970 
     
Folkepension pr. år  65.367 
Udbetaling af indestående pr. år  373.265 
Udbetalinger i alt over 15 år   438.632 
     
Udbetaling 2014-2018 = 5 år  1.084.183 
Udbetaling 2019-2028 = 10 år  2.195.405 
Samlede udbetaling over 15 år   3.279.588 

 


