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Executive summary 
This thesis was prepared in order to offer small business owners a better view of the tax regula-

tions which might influence their choice of business format, day-to-day operation of the busi-

ness, etc.  

The thesis begins with a brief historical review of the Danish tax system after which, the existing 

rules are described. This is followed by a description of the impending changes which will be 

implemented with the new tax reform 2010.  

Subsequently, a description of the differences between business owners and wage earners will be 

outlined as well as a short explanation regarding the key regulations of the Danish Bookkeeping 

Act as well as the Danish Executive Order on Minimum Accounting Requirements which all 

businesses are required to comply with.  

Then, the financial statements for a business case are introduced and this will be used throughout 

the thesis for tax calculations.  

The thesis will hereafter take its starting point from the regulations in the Danish Personal In-

come Tax Act. Firstly, the theoretical rules of the area are reviewed and subsequently, the rules 

are utilised in the analysis in which, the collective tax is calculated for the financial years 2007 to 

2010. In addition, we have included a paragraph on the optimisation options regarding the use of 

the Danish Personal Income Tax Act.  

Following the run-through of the Danish Personal Income Tax Act, the Danish business tax 

scheme, the Danish capital yield scheme and private limited companies will be covered similar-

ly. That is to say that the theoretical part will be reviewed first and then implemented in the fol-

lowing analyses and optimisation options.  

After reviewing the included possible business formats, we have performed an overall assess-

ment of the taxation types in which, the collective taxes for each year have been compared across 

the schemes. Thus uncovering which scheme should be selected for the business case in the dif-

ferent financial years.  

A perspective will complete the thesis in which, the authors discuss the changes the new tax 

reform will bring in the future. Meaning, the changes occurring after 2010 and whether these 

changes will affect the choice of taxation type.   
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1 Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning 
Denne afhandling vil tage udgangspunkt i mindre erhvervsvirksomheder, hvor der typisk kun er 

ejeren selv.  

Ved opstart af en virksomhed skal der ved stiftelsen samt løbende tages beslutning om hvilken 

selskabsform, der bør anvendes. Dette valg har betydning for en række selskabsretlige og skat-

temæssige muligheder og konsekvenser for den erhvervsdrivende. Forhold der skal overvejes 

grundigt, inden beslutningen af den rigtige virksomheds- og beskatningsform kan træffes.  

Mange erhvervsdrivende med mindre virksomheder har svært ved at sætte sig ind i de gældende 

danske regler, samt de forskellige muligheder der er, og giver derfor ofte op og beder i stedet 

rådgivere på området om hjælp.  

Formålet med afhandlingen er at give et bedre overblik over mulige virksomhedsformer en er-

hvervsdrivende kan vælge at drive sin virksomhed i, samt hvilke skattemæssige og selskabsretli-

ge muligheder og konsekvenser valget af virksomhedsformen har.  

Yderligere skal forfatterne af afhandlingen, der er ansat i et revisionsfirma, i fremtiden til at ar-

bejde mere med personlige virksomheder. Formålet er derfor også at give forfatterne et bedre 

indblik i de gældende regler på området, for at kunne rådgive kunderne bedst muligt.  

1.2 Problemformulering 
Erhvervsdrivende med mindre virksomheder finder det ofte svært at gennemskue de danske sel-

skabsretlige og skattemæssige regler, og hvilken betydning de har for valg af virksomhedsform 

samt drift heraf.   

Dette medfører følgende formål med afhandlingen:  

1. At gøre det mere overskueligt for den erhvervsdrivende at vælge virksomhedsform samt 

den dertilhørende beskatningsform. 

2. At fremhæve og analysere fordele og ulemper for erhvervsvirksomheder, der beskattes ef-

ter personskattelovens almindelige regler, virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen 

samt anpartsselskaber, der beskattes efter dertil gældende selskabslov. 

3. At illustrere eksempler i afhandlingen ud fra en casevirksomhed, der viser årets skattebeta-

linger samt årets samlede skat ved benyttelse af de forskellige ordninger.  

Dette resulterer i nogle faktorer, som den erhvervsdrivende skal have for øje ved valg af virk-

somhedsform.  
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Det er ikke kun på baggrund af en virksomheds regnskab, og den skat det udløser, at der kan 

vælges hvilken beskatningsform, der bedst kan betale sig. Derfor vil afhandlingen også komme 

ind på nogle øvrige overvejelser, der skal tages stilling til.  

Ovenstående samt forfatternes egen interesse i emnet fører til følgende problemstilling:  

Hvordan kan en erhvervsdrivende med en mindre virksomhed og uden særlige forudsætninger 

vælge den virksomhedsform og beskatningsform, der er mest optimal?

  

Problemstillingen medfører følgende delspørgsmål:  

1. Hvilke økonomiske muligheder/konsekvenser giver valget af beskatningsform? 

2. Hvilke fordele og ulemper er der ud over det økonomiske ved de forskellige beskatnings-

former? 

3. Hvilken beskatningsform er mest optimal at anvende?  

Til besvarelse af problemstillingen og delspørgsmålene foretages der en teoretisk gennemgang af 

de valgte virksomhedsformer og dertilhørende beskatningsformer samt en analyse, der munder 

ud i beregning af skattebetalinger for de indkomstår der er medtaget i casevirksomheden samt 

den samlede skat inkl. udskudt skat, som valget udløser. Teorien og analysen danner grundlaget 

for de fordele og ulemper, der hører til de forskellige beskatningsformer og dermed hvilke fakto-

rer, den erhvervsdrivende skal være opmærksom på ved valg af beskatningsform.  

Vurderingen af den mest optimale beskatningsform dannes på baggrund af beregningerne af 

skatten samt fordele og ulemper ved de forskellige ordninger.  

1.3 Afgrænsning 
Der er flere forskellige virksomhedsformer at vælge i mellem som selvstændig erhvervsdrivende 

i Danmark. Denne afhandling vil kun tage udgangspunkt i nogle af valgmulighederne, da det 

ikke vil være muligt at beskrive dem alle i en afhandling af denne størrelse.  

Der vil i afhandlingen blive taget udgangspunkt i en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor afhandlin-

gen omfatter; personskattelovens almindelige regler, virksomhedsordningen, kapitalafkastord-

ningen og anpartsselskaber, da disse virksomhedsformer/beskatningsformer egner sig bedst til 

enkeltmandsvirksomheder. Aktieselskaber og partnerselskaber er ej medtaget i afhandlingen, 

selv om begge selskabsformer kan drives af en enkelt ejer, da begge former kræver en bestyrelse, 

hvilket ikke er optimalt for en ejer, der driver virksomhed alene.  
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Igennem afhandlingen vil der blive taget udgangspunkt i en erhvervsdrivende, som ikke er gift. 

Dog vil eventuelle muligheder og konsekvenser af en ægtefælle dog blive beskrevet i teorien 

samt medtaget i analysen, da det er relevant for nogle erhvervsdrivende.   

Teorien for de enkelte beskatningsformer vil blive gennemgået, og vil blive fulgt op af en prak-

tisk gennemgang, der viser beregningerne af skatten i de enkelte ordninger i indkomståret 2008. 

Beregningerne tager udgangspunkt i en autentisk erhvervsvirksomhed, og der vil under hver be-

skatningsform blive opstillet yderligere nødvendige forudsætninger for beregningerne.  

I beregningerne, der vises i afhandlingen, benyttes satserne for 2008 i Københavns Kommune. 

For beregningerne, der vedrører andre år, benyttes satserne for de pågældende år.   

Det forudsættes, at der ikke er anden lønindkomst for den erhvervsdrivende, samt at CFC-

indkomst ikke er relevant, da det er en dansk virksomhed. Derudover er der ikke medtaget flere 

virksomheder, da de behandles ens.  

1.4 Metode og modelvalg 
Som skrevet i afgrænsningen vil afhandlingen tage udgangspunkt i; personskattelovens alminde-

lige regler, virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og anpartsselskaber. Gennemgangen 

af teorien og analysen i alle formerne vil blive afsluttet med en sammenfatning af de enkelte 

ordninger under hvert kapitel.   

Da der er flere faktorer, der i virkeligheden spiller ind ved valg af virksomhedsform, vil der i 

denne afhandling blive taget udgangspunkt i nedenstående faktorer til sammenligning, da om-

fanget af afhandlingen ikke tillader at alt medtages:  

1. Indtræden 

2. Grundlæggende regler 

3. Omdannelse 

4. Beskatning af overskud og beskatning af udbytte/løn 

5. Fif og tricks 

6. Skattereformens indvirkning  

Faktorerne vil blive gennemgået for de 4 beskatningsformer og vil derfor blive det grundlæggen-

de i sammenfatningen for hver beskatningsform.  

Der benyttes så vidt muligt de samme figurer under de forskellige beskatningsformer for at give 

et bedre billede til sammenligningen. Dog vil linjer, der ej er relevante i bestemte beskatnings-

former, ikke blive vist i figurerne.  
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Alle beregningerne er baseret på regneark, hvilke ikke er vedlagt i afhandlingen pga. mængden. 

Regnearkene vil være tilgængelige ved det mundtlige forsvar.  

Efter de 4 beskatningsformer er gennemgået, vil der blive foretaget en samlet vurdering på tværs 

af ordningerne med henblik på optimering af skatten i de enkelte indkomstår for både ejer og 

selskabet.  

Afhandlingen vil ikke kunne benyttes til at træffe den endelige beslutning om valg af virksom-

hedsform, da valget altid vil afhænge af virksomhedens specifikke situation. Dog vil afhandlin-

gen belyse de faktorer, en virksomhedsejer bør være opmærksom på ved valget heraf.  

Denne afhandling er opbygget ud fra strukturen i figuren på næste side. Vi mener, at denne 

struktur er logisk, idet der er sammenhæng mellem de forskellige kapitler i opgaven, og samtidig 

giver det en naturlig rækkefølge, hvor foregående afsnit leder over i det næste.     
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Figur 1: Afhandlingens struktur   

1.5 Kildekritik 
Informationerne i denne afhandling er hovedsageligt baseret på gældende lovgivning på områ-

derne, faglitteratur samt internettet. 

DEL 1 

 
Indledning 

DEL 2 

 
Det danske skattesystem og casevirksomhed 

DEL 3 

 

Teori og analyse 

Personskatteloven Kapitel 3

 

Virksomhedsordningen 

Kapitalafkastordningen 

Anpartsselskaber 

Kapitel 4

 

Kapitel 5

 

Kapitel 6

 

DEL 4 

 

Vurdering af analysen 

Skatteoptimering Kapitel 7

 

DEL 5 

 

Afslutning 

Konklusion Kapitel 8

 

Perspektivering Kapitel 9

 
Indledning og problemformulering m.m. Kapitel 1

 

Historik, i dag og fremtiden 

Erhvervsdrivende kontra lønmodtager 

Casevirksomhed 

Kapitel 2

 

Delspørgsmål 1

 

Delspørgsmål 2

 

og

 

Delspørgsmål 3
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De gældende lovgivninger på de forskellige områder diskuteres ikke i denne afhandling og vur-

deres at være den optimale baggrund for teorien.   

Faglitteraturen skrevet om virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen er hovedsageligt 

skrevet af samme forfatter; Ole Aagesen. Det kan medføre, at hans mening trænger igennem 

heri. Vi vurderer, at det benyttede materiale er skrevet objektivt og vurderingerne i litteraturen 

bygger på faglighed og argumentation.  

Oplysningerne fra internettet er hentet fra fx Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, SKAT, 

Skatteministeriet mm., hvilket vurderes at være fagligt opdaterede hjemmesider.  

Derudover vil vi i afhandlingen bruge intern viden, som vi har oparbejdet gennem vores arbejde 

samt interne kurser i Deloitte, hvilket ikke anses som et problem, da underviserne sidder med 

lovgivninger til dagligt, idet de enten kommer fra Deloitte eller advokatfirmaer.  

1.6 Overordnet ansvar 
Indledende del Helle og Michael 

Generelle regler for erhvervsdrivende Helle 

Caseregnskab Helle og Michael 

Personskatteloven, teori Helle 

Personskatteloven, analyse Michael 

Virksomhedsordningen, teori Helle 

Virksomhedsordningen, analyse Michael 

Kapitalafkastordning, teori Helle 

Kapitalafkastordning, analyse Michael 

Anpartsselskaber, teori Helle 

Anpartsselskaber, analyse Michael  

Skatteoptimering Helle og Michael 

Konklusion Helle og Michael 

Perspektivering Helle og Michael  

1.7 Forkortelser i afhandlingen 
ABL Aktieavancebeskatningsloven 

AMBL Arbejdsmarkedsbidragsloven 

APSL Anpartsselskabsloven 

ASL Aktieselskabsloven 

BFL Bogføringsloven 

KAO Kapitalafkastordningen 

KSL Kildeskatteloven 

LEV Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 
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LL Ligningsloven 

PBL Pensionsbeskatningsloven 

PSL Personskatteloven 

RL Renteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SL Statsskatteloven 

SPK Separat Person- og Kapitalindkomst 

VLL Varelagerloven 

VOL Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

VSO Virksomhedsordningen 

ÅRL Årsregnskabsloven   
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2 Generelle regler for erhvervsdrivende 
I Danmark er der flere forskellige virksomhedstyper at vælge mellem ved opstart og drift af selv-

stændig virksomhed.  

Normalt skelnes der mellem de personlige virksomheder og kapitalselskaberne. Kapitalselska-

berne er underlagt love, som ikke er gældende for de personlige virksomheder.  

Beskatningen af personlige virksomheder og kapitalselskaber er ikke ens. Løn/udbytte fra et ka-

pitalselskab og overskud/hævninger i en personlig virksomhed medtages dog alt sammen i eje-

rens skattepligtige indkomst.  

2.1 Det danske skattesystems historik1 

I Danmark har der altid været en progressiv skat, hvilket betyder, at de personer der har højest 

indkomst også skal betale mest i indkomstskat.  

Indkomstskatten blev indført i Danmark i 1903 med den første Statsskattelov. Dengang blev alle 

indkomster og fradragsberettigede udgifter medtaget som én samlet indkomst og vægtede lige 

meget ved opgørelsen af indkomsten, og der blev derfor ikke taget hensyn til indkomstens art. 

Ud over indkomstskatten skulle der dengang også betales formueskat, hvilket blev beregnet på 

baggrund af den skattepligtiges formue ved indkomstårets udgang.2  

Til og med 1969 betalte den skattepligtige først indkomstskatten i året efter indkomståret, og 

fradragsreglerne dengang indebar, at de betalte skatter vedrørende sidste indkomstår kunne fra-

trækkes i indeværende indkomstår, da de betalte skatter blev betragtet som et ligningsmæssigt 

fradrag.  

I 1970 indførtes Kildeskattereformen. Den medførte at skatten skulle opkræves hos kilden, hvil-

ket er arbejdsgiveren, og ikke hos den skattepligtige. Arbejdsgiveren blev derfor pligtig til at 

indeholde og betale medarbejderens skat til skattemyndighederne.  

2.1.1 Skattereform 1987 
Det grundlæggende i skattereformen fra 1987 blev baseret på SPK-princippet, hvilket omfattede, 

at der skulle ske én form for beskatning af personlig indkomst og en anden form for beskatning 

af kapitalindkomst.  

Ud over at indkomstens art nu havde betydning ved opgørelsen af den skattepligtig indkomst, så 

blev der med skattereformen også udarbejdet en ny lov personskatteloven. 

                                                

 

1 http://www.skm.dk/publikationer/skat/1492/1498/
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Der blev på baggrund af SPK-princippet foretaget en opdeling af indkomstgrundlaget i personlig 

indkomst, kapitalindkomst og skattepligtig indkomst. Den skattepligtige indkomst var og er sta-

dig summen af personlig indkomst og kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag.  

På baggrund af opdelingen i forskellige indkomster, der blev beskattet forskelligt, blev under-

skudsreglerne udbygget og todelt med særlige bestemmelser for henholdsvis underskud i den 

skattepligtige indkomst og i den personlige indkomst. Bestemmelserne herfor er stadig gældende 

i dag.  

Da renteudgifter ikke længere var fuldt fradragsberettigede på grund af reformen, blev Virksom-

hedsordningen skabt. Formålet var at give selvstændigt erhvervsdrivende fuldt skattemæssigt 

fradrag for renteudgifterne i virksomheden.  

I 1993 blev kapitalafkastordningen indført, som giver samme fordele som virksomhedsordnin-

gen, men som ikke er lige så svær at håndtere administrativt.  

2.1.2 Skatteomlægning 1994 
I 1993 med virkning fra 1994 trådte en skatteomlægning i kraft. Med denne skatteomlægning 

blev arbejdsmarkedsbidraget indført, hvilket var/er en anderledes form for skat, da den blev og 

bliver beregnet og fratrukket i indkomsten inden de øvrige skatter bliver beregnet. Dengang var 

det på 5% og er løbende steget til de 8%, det udgør i dag. Det vil efterfølgende benævnes som 

AM-bidrag.  

Derudover blev begreberne bundskat, mellemskat og topskat indført, og skatteloftet blev gradvist 

sænket og har siden 1997 ligget på de 63%, som er gældende i dag.  

I 1995 blev det vedtaget, at formueskatten skulle ophæves, og den bortfaldt helt i 1997. Endvide-

re blev SP-bidrag indført i 1998, hvilket udgjorde 1% af lønnen.  

2.2 Det danske skattesystem i dag 
Begreberne bundskat, mellemskat og topskat eksisterer stadig og betales i forhold til den skatte-

pligtiges lønniveau.  

Pinsepakken, der blev indført i 1999, medførte lavere skattesatser på arbejde, en forhøjelse af 

grønne afgifter og en reduktion af rentefradragets og de ligningsmæssige fradrags værdi.3  

SP-bidraget blev suspenderet fra og med indkomståret 2004 og er ikke blevet indført siden. Si-

den 1. juni 2009 har alle danskere mulighed for at hæve deres opsparing heraf. 

                                                

 

3 http://www.skm.dk/publikationer/skat/1492/1498/
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Yderligere benyttes begreberne som personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fra-

drag og skattepligtig indkomst også stadig i det danske skattesystem. For personer der er skatte-

pligtige her i landet, opgøres den skattepligtige almindelige indkomst efter skattelovgivningens 

almindelige regler med de ændringer, der følger af PSL.4  

Den skattepligtige indkomst består af personlig indkomst, nettokapitalindkomst og ligningsmæs-

sige fradrag, jf. nedenstående figur:  

Figur 2: Skattepligtig indkomst 
Skattepligtig indkomst

+ Personlig indkomst

+/- Kapitalindkomst

-    Ligningsmæssige fradrag

Skattepligtig indkomst

Kilde: Egen tilvirkning

  

Ud over ovenstående skal også aktieindkomst og CFC-indkomst opgøres. CFC-indkomst vil ikke 

blive behandlet yderligere i denne afhandling, jf. afgrænsningen.  

2.2.1 Personlig indkomst 
Personlig indkomst omfatter alle indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som 

ikke er kapitalindkomst.5 Personlig indkomst omfatter bl.a.:  

 

Resultat af virksomhed 

 

Lønindkomst og bestyrelseshonorarer, der er B-indkomst 

 

Fri bil, telefon og bolig 

 

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse 

 

Pensionsindbetalinger, dagpenge mv. og stipendier fra SU-styrelsen 

 

Udbetaling fra A-kasse 

 

Uddelinger fra foreninger og fonde 

 

Modtaget underholdningsbidrag  

2.2.2 Kapitalindkomst 
Kapitalindkomst omfatter en række indtægter og udgifter, som er beskrevet i PSL § 4. Kapital-

indkomst omfatter bl.a.:  

                                                

 

4 PSL § 1 
5 PSL § 3, stk. 1. 
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Renteindtægter og renteudgifter 

 
Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven 

 
Beregnet kapitalafkast i selvstændig erhvervsdrivende virksomhed 

 
Rentekorrektion 

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

den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang 

 

Ejendomsavance  

2.2.3 Ligningsmæssige fradrag 
Ligningsmæssige fradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomstopgørelse og omfatter bl.a.:  

 

Befordringsfradrag 

 

Fagligt kontingent og bidrag til A-kasse 

 

Gaver til foreninger og kulturinstitutioner 

 

Underholdningsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag 

 

Beskæftigelsesfradrag  

2.2.4 Aktieindkomst 
Aktieindkomst er ikke en del af den skattepligtige indkomst, men medtages for sig selv på års-

opgørelsen.  

I henhold til SL § 5, stk. 1, litra a medregnes værdistigninger og værditab på det underliggende 

formuegrundlag som hovedregel ikke. Der er imidlertid undtagelser hertil, som behandles for-

skelligt for personer og selskaber.  

Personer 
Fortjeneste og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst i henhold til ABL § 1, stk. 1 samt § 7.  

Derudover kan personer modtage udbytte fra selskaber, hvilket beskattes med henholdsvis 28%, 

43% og 45% som aktieindkomst i forhold til, hvor meget der udbetales.   

Selskaber 
Fortjeneste og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst i henhold til ABL § 1, stk. 1 samt § 6. Skattepligten for selskaber afhænger dog af, om de 

afståede aktier har været ejet i mere eller mindre end 3 år. 6  

                                                

 

6 ABL § 8, stk. 1-3 
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Fortjeneste på aktier ejet i mindre end 3 år, også kaldet korttidsaktier, medregnes til den skatte-

pligtige indkomst. Tab på aktier ejet i mindre end 3 år kan kun modregnes i gevinst på aktier ejet 

i mindre end 3 år. Tab kan dog kun fradrages i det omfang, tabet overtiger summen af modtagne 

udbytter fra de pågældende aktier, som selskabet i ejertiden har været fritaget for at medregne i 

indkomstopgørelsen.7  

Fortjeneste på aktier ejet i mere end 3 år, også kaldet langtidsaktier, medregnes ikke til den skat-

tepligtige indkomst. Tab på aktier ejet i mere end 3 år kan ikke fradrages.  

Selskaber kan også modtage udbytte. Ejer selskabet minimum 15% af det udbyttegivende sel-

skab, er udbyttet skattefrit. Ejer det mindre end 15%, skal der indeholdes 16,5% i udbytteskat.   

2.3 Forårspakken 2.0 20108 

Der blev den 28. maj 2009 vedtaget en ny skattereform også kaldet for forårspakken 2.0. De fle-

ste ændringer, som følge af skattereformen, træder i kraft i 2010 og 2011. Yderligere ændringer 

gennemføres gradvist fra 2012 til 2019.  

En af de væsentligste ændringer med den nye skattereform er, at skatten på arbejde nedsættes, og 

visse afgifter i stedet forøges.  

Skatteloftet sænkes fra 59% i 2009 til 51,5% i 2010. Faldet sker som følge af at mellemskatten 

fjernes og procentsatsen for bundskat nedsættes. De 59% og 51,5% angiver, hvor høj den samle-

de skatteprocent på indkomst maksimalt kan udgøre. Skatteprocenterne består af sundhedsbi-

drag, bundskat og topskat samt kommuneskat. Da procentsatsen på kommuneskat varierer fra 

kommune til kommune, reduceres topskatteprocenten for alle de kommuner, hvor skatteprocen-

ten er højere end 24,8%. Det foretages, da den samlede skat ikke må overstige 51,5%. Det bety-

der også, at der i de tilfælde kommer færre penge ind til staten, da pengene i stedet lander hos 

kommunerne.  

De 51,5% og 59% er uden arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat, hvilket skal betales oveni hvis 

relevant. Skatteloftet inkl. arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat kommer til at udgøre 56% mod 

nuværende 63% (marginalskat for personlig indkomst inkl. arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat). 9  

Fremadrettet, med virkning fra 2010, vil det være muligt at indbetale forskudsskat ubegrænset 

efter indkomstårets udløb, da 40.000 kr. grænsen fjernes. Derimod indføres en dag-til-dag rente, 

der beregnes fra 1. januar i året efter indkomståret. 

                                                

 

7 ABL § 9, stk. 1-2 
8 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7747.html

  

9 Inspi 2002, nr. 7+8 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 

http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7747.html
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2.3.1 Ændringer i 2010 
Bundskatten nedsættes fra 5,04% i 2009 til 3,76% i 2010, og mellemskatten ophæves helt fra og 

med 2010.  

Skatteprocenterne for topskat og sundhedsbidrag ændres ikke og er fortsat henholdsvis 15% og 

8%. I stedet rykkes indkomstgrænsen for, hvornår der skal betales topskat fra 347.200 kr. i 2009 

til 389.900 kr. i 2010. Det betyder, at der først skal betales topskat når indkomsten, efter indbeta-

linger til pension og før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, overstiger 423.800 kr., hvilket svarer 

til en månedsløn på 35.317 kr. Til sammenligning skal der i 2009 betales topskat ved en måneds-

løn på 31.449 kr.  

Yderligere, som noget helt nyt, indføres der et bundfradrag på 40.000 kr. for ugifte og 80.000 kr. 

for ægtepar i positiv nettokapitalindkomst. Det betyder, at hvis et ægtepar har positiv nettokapi-

talindkomst, der samlet overstiger 80.000 kr., skal der betales topskat, af den del der overstiger 

de 80.000 kr.  

For aktieindkomst reguleres bundgrænse 1 ikke fra 2009 til 2010 og er fortsat 48.300 kr. for 

ugifte og 96.600 kr. for ægtefæller, men bundgrænse 2, der blev indført i 2008 som en over-

gangsregel, ophæves helt. Aktieindkomst under bundgrænsen beskattes fortsat med 28%, men 

aktieindkomst over bundgrænsen beskattes fra 2010 med 42% i stedet for 43%.  

I 2010 indføres der en ny skat, som kaldes for Multimediebeskatning. Skatteværdien af 3.000 kr. 

pålægges personer, der har en firmabetalt computer, adgang til og brug af internet eller en tele-

fon. Skatten bliver en A-skat og skal tillægges den personlige indkomst, og de tidligere regler for 

beskatning af fri telefon bortfalder. Fordelen ved denne skat er, at den er uafhængig af antal go-

der, så der vil altid kun ske beskatning af 3.000 kr.  

Der er ikke ændret på reglerne for fradrag ved indbetalinger til kapitalpension. Beløbene skal 

stadig tillægges den personlige indkomst ved beregning af topskatten, da denne form for pension 

kun giver fradrag ved beregning af sundhedsbidrag, bundskat samt kommune- og kirkeskat.  

Med den nye skattereform indføres der et loft på indbetalinger til ratepension på 100.000 kr., 

hvis indbetalingerne vel at mærke skal være fuldt fradragsberettigede. Selvstændigt erhvervsdri-

vende har i denne situation en fordel, da loftet først gælder fra 2015 og her dermed mulighed for 

at indbetale op til 30% af overskuddet fra virksomheden til og med 2014 og få fradrag for hele 

beløbet, også selvom det overstiger 100.000 kr.  

Fra 2010 indføres der et miljøtillæg, der skal tillægges skatteværdien af fri bil, hvilket medfører 

højere beskatning for personer med fri bil.   
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Derudover skal der for varebiler, erhvervet fra og med den 18. marts 2009 betales ejerafgift i 

stedet for den nuværende vægtafgift. Størrelsen på ejerafgiften vil afhænge af, om bilen kører på 

benzin eller diesel samt hvor langt bilen kører pr. liter.  

Som en modregning til skattelettelserne på indkomst forhøjes afgifterne på brændsel, el og fjern-

varme. Dog indføres der som kompensation for dette en grøn check. Checken er på 1.300 kr. for 

personer over 18 år og 300 kr. pr. barn dog maksimalt 2 børn. Checken er indkomstafhængig, så 

alle vil ikke få gavn heraf.  

2.3.2 Ændringer i 2011 
Skatteprocenten for topskat ændres heller ikke i 2011, men igen ændres grænsen for hvornår, der 

skal betales topskat. I 2011 ændres grænsen til 409.100 kr.10, hvilket er 444.674 kr. før AM-

bidrag og svarer til 37.056 kr. pr. måned i 2010 tal.  

Derudover ændres reglerne for AM-bidrag fra og med 2011, og der sker en stramning for perso-

ner og indkomster, der tidligere har været fritaget for betaling af AM-bidrag. Yderligere vil reg-

lerne for opkrævning heraf fremadrettet være de samme som ved opkrævning af de øvrige skat-

ter.  

2.3.3 Ændringer i 2012 og frem 
I 2012 og frem sænkes sundhedsbidraget årligt med 1%-point frem til 2019, hvorefter det ophæ-

ves. Bundskatten forhøjes samtidigt årligt med 1%-point frem til 2019, hvorefter den vil udgøre 

11,76%.  

Som følge af ovenstående reduceres værdien af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag fra 

2012 og frem til 2019 med 1%-point årligt, og går fra at være 33,5% til 25,5%.  

Negativ nettokapitalindkomst under 50.000 kr. for ugifte og under 100.000 kr. for ægtefæller 

bliver ikke berørt af reduktionen, men kun negativ nettokapitalindkomst over de beløbsanførte 

grænser.  

I 2012 nedsættes skattesatsen for aktieindkomst under bundgrænsen fra 28% til 27%.  

Beskæftigelsesfradraget forhøjes i 2012 til 4,4%, men kan dog maksimalt udgøre 14.100 kr.11 

Fra 2013 og frem til 2019 hæves beskæftigelsesfradraget yderligere for at udligne reduceringen 

                                                

 

10 Dette er 2010 niveau 
11 Dette er 2010 niveau 



 

22  

af værdien i de ligningsmæssige fradrag. I 2019 vil beskæftigelsesfradraget udgøre 5,6% og 

maksimalt 17.900 kr.12  

2.4 Erhvervsdrivende kontra lønmodtager 
Da beskatningen af erhvervsdrivende og lønmodtagere ikke sker ens, skal der foretages en vur-

dering af, om der er tale om det ene eller det andet, hvilket i praksis nogle gange kan være svært 

at vurdere. I afhandlingen vil der blive taget udgangspunkt i selvstændigt erhvervsdrivende, dog 

kan ejeren af et kapitalselskab også være ansat med løn, hvilket også vil blive gennemgået.  

Begrebet erhvervsdrivende referer til personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. I 

Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven pkt. 3.1.1 defineres selvstændig erhvervs-

virksomhed således:  

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og ri-

siko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et over-

skud.

  

Yderligere definition på begrebet kan findes i Ligningsvejledningen afsnit E.A.4.1:  

Selvstændig erhvervsvirksomhed er normalt kendetegnet ved, at der for egen reg-

ning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at op-

nå et overskud. Endvidere må det være en forudsætning, at virksomheden udøves no-

genlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode. Endelig må det være en 

forudsætning, at virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang. Det er uden 

betydning, om den skattepligtige herudover har indkomst som lønmodtager.

  

Afgræsningen mellem selvstændig erhvervsvirksomhed og lønmodtager defineres både i Cirku-

lære nr. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven pkt. 3.1.1.1 og Ligningsvejledningen afsnit 

E.A.4.1 i form af følgende kriterier:  

2.4.1 Tjenesteforhold/lønmodtager 
Ved vurdering af, om der er tale om tjenesteforhold, kan der lægges vægt på, hvorvidt:  

a) hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser 

for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol, 

b) indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver, 

c) der mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende arbejds-

ydelse, 

                                                

 

12 Dette er 2010 niveau 
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d) indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren, 

e) indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel, 

f) vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, måneds-

løn, provision, akkord m.v.), 

g) vederlaget udbetales periodisk, 

h) hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet, 

i) vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren, 

j) indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven, lov om arbejds-

løshedsforsikring, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.  

2.4.2 Selvstændig erhvervsvirksomhed 
Ved vurdering af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, kan der lægges vægt på, 

hvorvidt:  

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

instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre, 

b) hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset i sin adgang til sam-

tidig at udføre arbejde for andre, 

c) indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at ud-

føre arbejde for andre, 

d) indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse 

eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko, 

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

hjælp, 

f) vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført 

som aftalt, og eventuelle mangler er afhjulpet, 

g) indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere, 

h) indkomsten afhænger af et eventuelt overskud, 

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

j) indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets udfø-

relse, 

k) indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, 

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

l) indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l., og ind-

komstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse, 

m) indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, at han/hun er 

fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art, 

n) indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er 

faktureret med tillæg af moms, 

o) ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren 



 

24  

Er en person selvstændig erhvervsdrivende benytte s Skattelovens § 4-6, hvori der står anført 

hvilke indtægter, der skal medtages i den skattepligtige indkomst og hvilke omkostninger, der 

kan fradrages heri.  

2.4.3 Bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen 
Er personen erhvervsdrivende skal bogføringsloven overholdes. Denne lov er gældende for er-

hvervsdrivende virksomheder i Danmark uanset ejer- og hæftelsesforhold. samt virksomheder i 

udlandet der udøver erhvervsaktiviteter i Danmark.13 Loven gælder ikke for virksomheder om-

fattet af lov om statens regnskabsvæsen og virksomheder, der udelukkende er omfattet af regn-

skabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes drift.14  

Bogføringsloven stiller krav til registreringer, dokumentation, opbevaring af regnskabsmateriale 

mm. Dette skal ske i henhold til god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og om-

fang.15  

Bogføringsloven kræver bl.a. følgende:  

 

Registrering af transaktioner foretages nøjagtigt og snarest muligt efter de har fundet sted 

 

Registreringerne skal henvise til et bilag, hvilket skal indeholde oplysninger, der gør det 

muligt at bestemme den enkelte registrerings tidsmæssige placering i bogføringen 

 

Elektroniske overførsler skal dokumenteres ved bilag 

 

Der skal foreligge en ajourført beskrivelse af registreringen af transaktioner 

 

Regnskabsmaterialet skal opbevares betryggende, og det skal gemmes i mindst 5 år  

Yderligere skal erhvervsdrivende følge mindstekravsbekendtgørelsen. Denne blev i 2006 opdelt i 

to; en der vedrører mindre virksomheder, og en der vedrører større virksomheder. I denne af-

handling vil kun mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder blive gennemgået.  

Skatteregnskabet skal efter de nye regler indeholde følgende:16  

 

Hovedposterne i resultatopgørelse, balance og bevægelser i virksomhedens egenkapital 

 

Konvertering af hovedposter (svarende til opdeling i årsregnskabsloven)  

 

Nogle få ekstraoplysninger, der allerede kan være afgivet i selvangivelsen (om nettoom-

sætning, varelager mv.)  

                                                

 

13 BFL § 1, stk. 1 
14 BFL § 1, stk. 3 
15 BFL § 6 
16 http://www.skm.dk/publikationer/notater/5209/html

  

http://www.skm.dk/publikationer/notater/5209/html
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SKAT kan anmode om flere oplysninger, hvis de finder det relevant, hvilket kan være følgen-

de:17  

 
Tilgodehavende og gæld, indskud i pengeinstitutter og værdipapirer, 

 
Igangværende arbejder for fremmed regning, 

 
Aktiver, hvorpå der foretages skattemæssig afskrivning og forskudsafskrivning, 

 

Værdiansættelse af indskud og hævninger under virksomhedsordningen, 

 

Størrelsen af indberettede lønninger og honorarer mv. og afstemning med regnskabet, 

 

Størrelsen af uddelinger og afstemning af indberettede uddelinger, 

 

Størrelsen af renteindtægter og udgifter i regnskabet og afstemning af de kontingenter, 

der er indberettet.  

Skatteregnskabet skal ikke længere fremsendes til SKAT, da selvangivelsen samtidig blev udvi-

det, og mange af informationerne skal oplyses herpå. SKAT kan anmode om at få skatteregnska-

bet tilsendt af virksomheden.  

I efterfølgende afsnit vil caseeksemplet, som benyttes igennem opgaven, blive gennemgået og 

selve beskrivelsen og analysen af de forskellige beskatningsformer vil blive behandlet i kapitler-

ne herefter.  

2.5 Casevirksomhed 
Til brug for afhandlingen er opstillet et caseregnskab for årene 2007-2010. Regnskabet er ud-

gangspunktet i de skatteberegninger, der vil følge i opgaven. I nedenstående figur vises de akti-

ver og passiver, der er skudt ind i virksomheden ved opstart i 2007. Egenkapitalen primo er en 

residual heraf.  

Figur 3: Indskudt ved opstart af virksomhed 
Primotal for 2007

Aktiver
Ejendom 2.000.000

Bil 400.000

Passiver
Prioritetsgæld 1.600.000

Bankgæld 500.000

Egenkapital 300.000

Kilde: Egen tilvirkning

    

                                                

 

17 http://www.skm.dk/publikationer/notater/5209/html

 

http://www.skm.dk/publikationer/notater/5209/html
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Nedenstående regnskab tager udgangspunkt i en personlig virksomhed uden indregnet skat.   

Figur 4: Caseregnskab 
Caseregnskab

Resultatopgørelse 2007 2008 2009 2010

Nettoomsætning 3.730.727 6.345.634 4.930.521 6.363.437

Vareforbrug -1.138.890 -1.708.335 -1.776.668 -1.847.735

Andre eksterne omkostninger -743.963 -1.115.944 -1.160.582 -1.207.005

Bruttoresultat 1.847.874 3.521.355 1.993.271 3.308.697

Personaleomkostninger -1.278.491 -1.917.736 -2.013.623 -2.114.304

Af- og nedskrivninger -90.000 -90.000 -90.000 -90.000

Driftsresultat 479.383 1.513.619 -110.352 1.104.393

Finansielle indtægter 5.106 9.352 2.303 14.353

Finansielle omkostninger -101.735 -99.700 -104.568 -98.323

Årets resultat 382.754 1.423.271 -212.617 1.020.423

Aktiver
Grunde og bygninger 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Biler 360.000 270.000 180.000 90.000

Anlægsaktiver 2.360.000 2.270.000 2.180.000 2.090.000

Varebeholdning 259.423 306.344 250.828 272.986

Varebeholdning 259.423 306.344 250.828 272.986

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 345.908 434.923 176.669 276.669

Tilgodehavender 345.908 434.923 176.669 276.669

Likvider 0 254.521 0 172.159

Omsætningsaktiver i alt 605.331 995.788 427.497 721.814

Aktiver i alt 2.965.331 3.265.788 2.607.497 2.811.814

Passiver
Egenkapital 182.754 1.106.025 393.408 913.831

Prioritetsgæld 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000

Langfristet gæld 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000

Kortfristet del af prioritetsgæld 100.000 100.000 100.000 100.000

Bankgæld 457.803 0 169.053 0

Leverandørgæld 348.843 279.073 259.539 207.631

Anden gæld 475.931 480.690 485.497 490.352

Kortfristet gæld 1.382.577 859.763 1.014.089 797.983

Passiver i alt 2.965.331 3.265.788 2.607.497 2.811.814

Kilde: Egen tilvirkning

 

Figuren på næste side viser bevægelserne på egenkapitalen for de 4 år. Hævningerne på 500.000 

kr. vil blive benyttet igennem hele afhandlingen.   
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Figur 5: Note egenkapital 
Note egenkapital

2007 2008 2009 2010

Indskud primo 300.000 182.754 1.106.025 393.408

Årets resultat 382.754 1.423.271 -212.617 1.020.423

Årets hævninger -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Egenkapital 182.754 1.106.025 393.408 913.831

Kilde: Egen tilvirkning

 

Det skattemæssige resultat beregnes ud fra driftsresultat i virksomheden. Hertil skal der foretages 

forskellige reguleringer for at komme frem til det skattemæssige resultat. I denne afhandling 

forudsættes det, at det kun er nødvendigt at regulere for regnskabsmæssige og skattemæssige 

afskrivninger.  

Det er kun bilen der afskrives både regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Regnskabsmæssigt af-

skrives bilen lineært over 5 år, altså med 90.000 kr. om året, og skattemæssigt afskrives bilen 

efter saldometoden med 25% årligt, hvilket er beregnet i nedenstående figur.  

Figur 6: Skattemæssigt resultat af virksomhed 
Skattemæssigt resultat af virksomhed

2007 2008 2009 2010

Driftsresultat af virksomhed 479.383 1.513.619 -110.352 1.104.393

Regnskabsmæssige reguleringer

Afskrivninger 90.000 90.000 90.000 90.000

Skattemæssige reguleringer
Afskrivninger -112.500 -84.375 -63.281 -47.461

Skattemæssigt resultat af virksomhed 456.883 1.519.244 -83.633 1.146.932

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler

Driftsmidler primo 450.000 337.500 253.125 189.844

Afskrivninger 25% 112.500 84.375 63.281 47.461

Saldo 337.500 253.125 189.844 142.383

Kilde: Egen tilvirkning

 

Ud over ovenstående vil der igennem afhandlingen blive benyttet følgende generelle forudsæt-

ninger:  

 

Det er en enkeltmandsejet virksomhed 

 

Der betales skat i Københavns kommune 

 

Ejeren er medlem af folkekirken 

 

Der medtages betaling til faglige kontingenter på 12.000 kr. om året 
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Da kommuneskat og kirkeskat varierer afhængig af kommune, vil nedenstående skatteprocenter 
blive benyttet til beregningerne. 

Figur 7: Benyttede skatteprocenter og -grænser til beregninger 
Skatteprocenter og -grænser

Skatteprocenter 2007 2008 2009 2010

AM-bidrag 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

SP-bidrag 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bundskat 5,48% 5,48% 5,04% 3,76%

Mellemskat 6,00% 6,00% 6,00% -

Topskat 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Sundhedsbidrag 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Kommuneskat 24,00% 24,00% 23,80% 23,80%

Kirkeskat 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Virksomhedsskat 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Skat af aktieindkomst under bundgrænse 28,00% 28,00% 28,00% 28,00%

Skat af aktieindkomst mellem grænserne 43,00% 43,00% 43,00% 42,00%

Skat af aktieindkomst over topgrænsen - 45,00% 45,00% -

Kapitalafkast 4,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Rentekorrektion 4,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Beskæftigelsesfradrag 2,50% 4,00% 4,25% 4,25%

Skattegrænser
Personfradrag under 18 29.300 30.600 32.200 32.200

Personfradrag 39.500 41.000 42.900 42.900

Mellemskattegrænse 272.600 279.800 347.200 -

Topskattegrænse 327.200 335.800 347.200 389.900

Beskæftigelsesfradrag maksimalt 7.500 12.300 13.600 13.600

Aktieindkomst bundgrænse 1 45.500 46.700 48.300 48.300

Aktieindkomst bundgrænse 2 - 102.600 106.100 -

Positiv kapitalindkomst bundfradrag - - - 40.000

Kilde: Egen tilvirkning

 

I efterfølgende kapitler vil teorien bag de forskellige virksomhedsformer blive gennemgået, og 
der vil blive foretaget beregning af årets skattebetaling og udskudt skat for de pågældende år på 
baggrund af caseregnskabet. 

Yderligere vil der indgå afsnit i hvert kapital, med hvilke muligheder den erhvervsdrivende har 
for at optimere sin skattebetaling i de forskellige virksomhedsformer. 

Og endelig vil der i forlængelse af ovenstående kapitler blive foretaget en sammenligning af de 
forskellige beskatningsformer på baggrund af årenes skattebetaling og udskudt skat.   
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3 Personskatteloven 

3.1 Indledning 
Erhvervsdrivende beskattes altid efter personskattelovens almindelige regler. Erhvervsdrivende 

har dog muligheden for at anvende virksomhedsskatteloven som supplement hertil, hvis virk-

somhedsordningen eller kapitalafkastordningen vælges.  

3.2 Lovgrundlag 

3.2.1 Indtræden 
Der er ikke nogen specifikke krav til, hvem der kan starte en selvstændig erhvervsvirksomhed, 

dog skal reglerne for, om der er tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed overholdes, jf. side 

23 afsnit 2.4.2.  

I personlige selskaber er der, i modsætning til kapitalselskaber, ingen krav om startkapital.  

Det kræver dog at den erhvervsdrivende fører et bogholderi, der overholder bogføringsloven og 

mindstekravsbekendtgørelsen.  

3.2.1.1 Hæftelse 
Vælger den selvstændige erhvervsdrivende at drive personlig virksomhed, hæfter ejeren ube-

grænset for alle virksomhedens forpligtelser, hvis virksomheden skulle gå konkurs. Dette er et af 

de hovedkriterier, der adskiller de personlige virksomheder fra kapitalselskaber, og hænger 

sammen med, at der ikke er krav om en startkapital ved oprettelse af selskabet.18  

3.2.2 Overskud 
Vælger den erhvervsdrivende kun at blive beskattet efter reglerne i PSL, medtages et eventuelt 

overskud før renter i den personlige indkomst, hvorimod renteindtægter og -udgifter medtages i 

kapitalindkomsten.19 Det betyder, at den erhvervsdrivende ikke får fuldt fradrag for eventuelle 

renteudgifter fra virksomheden. Derudover skal AM-bidraget beregnes på grundlag af den per-

sonlige indkomst fra virksomheden 

 

altså før renter.20  

Benyttes reglerne i PSL, er der ikke mulighed for opsparing af overskud til senere år, og der er 

ikke mulighed for at optimere skatten.  

                                                

 

18 Selskabsformerne 

 

lærebog i selskabsret 
19 PSL §§ 3 og 4 
20 Inspi 2002, nr. 7+8 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen 
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3.2.2.1 Medarbejdende ægtefælle   
Ved overskud kan den erhvervsdrivende overføre et beløb til en eventuel medarbejdende ægte-

fælle, hvilket kan være med til at optimere ægteparrets samlede skat.   

Der er 3 forskellige metoder til aflønning af ægtefælle:  

 

Medarbejdende ægtefælle, jf. KSL § 25A, stk. 3 

 

Lønaftale, jf. KSL § 25A, stk. 7 

 

Friere fordelingsregel, jf. KSL § 25A, stk. 8  

Vi har i denne afhandling kun koncentreret os om medarbejdende ægtefælle i henhold til KSL § 

25A, stk. 3. I dette tilfælde kan en del af overskuddet før renter overføres til ægtefællen.   

En af betingelserne for at kunne foretage overførsel til medarbejdende ægtefælle er, at der skal 

være tale om deltagelse i driften af en selvstændig erhvervsvirksomhed. Reglerne gør sig ikke 

gældende, hvis den ene ægtefælle hjælper den anden ægtefælle, hvis denne er ansat som lønmod-

tager. Der henvises til side 22 afsnit 2.4 for forskellen mellem erhvervsdrivende og lønmodtager. 

Derudover skal ægtefællens arbejdsindsats have en vis tilknytning til driften i virksomheden. 21  

Der kan højst overføres følgende til ægtefællen: 22  

 

50% af overskuddet før renter 

 

Maksimal 208.500 kr. før AM-bidrag og 191.820 efter AM-bidrag23  

Figur 8: Medarbejdende ægtefælles beløb til overførsel 
Overførsel medarbejdende ægtefælle

A B C D

Halvdelen af resultat før renter 200.000 250.000 0 -50.000

Grundbeløb 2008 208.500 208.500 208.500 208.500

Maksimal overførsel til ægtefælle 200.000 208.500 0 0

Kilde: KSL § 25A, stk. 3 samt egen tilvirkning

  

Overførslen til den medarbejdende ægtefælle, skal medtages som personlig indkomst, jf. PSL §§ 

2 og 3. 

                                                

 

21 Ligningsvejledningen 

 

almindelig del 2009-1, afsnit A.A.4.5.2 
22 Ligningsvejledningen 

 

almindelig del 2009-1, afsnit A.A.4.5.2 
23 Grænsen i 2008 
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3.2.3 Underskud 
PSL § 13 omhandler underskud hos selvstændige erhvervsdrivende. Underskudsreglerne medfø-

rer, at såfremt den erhvervsdrivende har underskud i år 1 og derefter et overskud i år 2, så kan 

underskuddet fra år 1 modregnes i overskuddet i år 2, hvilket samlet giver en lavere beskatning 

for de 2 år.  

3.2.3.1 Underskud i den skattepligtige indkomst 
Er den skattepligtige indkomst i et år negativ, omregnes underskuddet til skatteværdien heraf, 

hvilket gøres på grundlag af kommunal indkomstskat, kirkeskat og sundhedsbidrag. Sundhedsbi-

draget afløste i 2007 delvist amtsskatten, da amterne blev nedlagt. Den øvrige del af amtsskatten 

blev konverteret til kommuneskat.24  

Har personen i året øvrige skatter efter PSL §§ 6 (bundskat), 6a (mellemskat, 7 (topskat) og 8a, 

stk. 2 (skat af aktieindkomst), fratrækkes disse i den skattemæssige værdi af underskuddet i den 

givne rækkefølge, oplistet på side 32 figur 9, jf. PSL § 13, stk.1. Kan underskuddet ikke dækkes 

heri, fremføres det til senere indkomstår. Skatteværdien af underskuddet skal derfor omregnes 

tilbage til underskudsbeløbet, da det er dette, der kan fremføres og ikke kun skatteværdien heraf.  

PSL § 13, stk. 1 tager udgangspunkt i en person, der ikke er gift. Er personen gift, gælder der 

andre regler, hvis der er underskud i den skattepligtige indkomstopgørelse, hvilke er beskrevet i 

PSL § 13, stk. 2.  

Har personen, som på side 32 i figur 9, et underskud efter modregning i øvrige betalte skatter, 

skal et resterende underskud i størst muligt omfang modregnes i ægtefællens skattepligtige ind-

komst, som vist i figuren. Herefter skal der foretages modregning i ægtefællens øvrige beregnede 

skatter efter PSL §§ 6, 6a, 7 og 8a, stk. 2. Denne modregning foretages før modregning af ægte-

fællens eventuelle egne underskud fra tidligere indkomstår.25  

Til figuren på næste side er benyttet følgende tal:  

 

Overskud af virksomhed før renter 100.000 kr. og renteudgifter på 300.000 kr. 

 

Lønindkomst ægtefælle 113.636 kr. før AM-bidrag 

 

Det medfører et AM-bidrag hos ejer på 8.000 kr. og hos ægtefællen et AM-bidrag på 9.090 

kr. Beskæftigelsesfradraget bliver 4.000 kr. hos ejer og 4.546 kr. hos ægtefællen 

 

Grænserne for 2008 er benyttet, og er oplistet på side 28 figur 7    

                                                

 

24 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1558469

 

25 PSL § 13, stk. 2 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1558469


 

32  

Figur 9: Underskud i skattepligtig indkomst år 1 med ægtefælle 
Eksempel - Underskud i skattepligtig indkomst år 1

Ejer Ægtefælle
Skattepligtig indkomst -212.000 100.000

Modregning i ægtefælles skattepligtige indkomst -196.628

Skattepligtig indkomst efter modregning -212.000 -96.628

Kommunalindkomstskat, kirkeskat og sundhedsbidrag 32,80% 32,80%

Skatteværdi af underskud -69.536 -31.694

Øvrige beregnede skatter for året efter PSL §§ 6, 6a, 7 og 8a, stk. 2. 5.042 5.729

Skatteværdi af underskud efter modregning -64.494 -25.965

Underskud til fremførsel hos ægtefælle og i senere indkomstår -196.628 -79.162

Skattepligtig indkomst år 1 -79.162 0

Skat i alt år 1 kun AM-bidrag 8.000 9.090

Kilde: PSL § 13, stk. 1 og 2 og egen tilvirkning

 

De 212.000 kr. i underskud hos ejeren er overskuddet efter renter på 100.000 kr., hvilket er fra-

trukket de 8.000 kr. i AM-bidrag, så det bliver 92.000 kr. Herfra fratrækkes de 300.000 kr. i ren-

teudgifter samt de 4.000 kr. i beskæftigelsesfradrag. Dette tal ganges med skatteprocenten på 

32,8% for at få skatteværdien af underskuddet og divideres med skatteprocenten, når der skal 

renes tilbage til underskuddet. De 5.042 kr. er den beregnede bundskat af den personlige ind-

komst på 92.000 kr.  

Er der stadig et resterende underskud herefter, fremføres det til modregning i senere indkomstår 

hos personen med virksomheden, og igen kan dette ikke dække underskuddet, overføres det til 

ægtefællen, der dog skal modregne eventuelle egne underskud fra tidligere år først.26  

Til figuren på næste side er benyttet følgende tal:  

 

Overskud af virksomhed før renter/lønindkomst 113.636 kr. 

 

Det medfører et AM-bidrag på 9.090 kr. og et beskæftigelsesbidrag på 4.546 kr. 

 

Begge personers personlige indkomst bliver derfor 104.546 kr. efter AM-bidrag, og den 

skattepligtige indkomst før modregning af tidligere år bliver 100.000 kr. 

 

Grænserne for 2008 er benyttet    

                                                

 

26 PSL § 13, stk. 2 



 

33  

Figur 10: Skattepligtig indkomst år 2 fremførsel af underskud med ægtefælle 
Eksempel - Skattepligtig indkomst år 2 fremførsel af underskud

Ejer Ægtefælle
Skattepligtig indkomst 100.000 100.000

Modregning af underskud fra tidligere år -79.162 0

Skattepligtig indkomst efter modregning 20.838 100.000

Kommunalindkomstskat, kirkeskat og sundhedsbidrag 32,80% 32,80%

Kommunalindkomstskat, kirkeskat og sundhedsbidrag 6.835 32.800

Skatteværdi af personfradrag (41.000 kr.) kommune, kirke og sundhedsbidrag -13.448 -13.448

Kommunalindkomstskat, kirkeskat og sundhedsbidrag skatter i alt -6.613 19.352

Bundskat, mellemskat og topskat af personlig indkomst på 104.546 kr. 5.729 5.729

Skatteværdi af personfradrag (41.000 kr.) bundskat 5,48% -2.247 -2.247

Øvrige skatter i alt 3.482 3.482

Skatteværdi af uudnyttede personfradrag overført til ægtefælle 3.131 -3.131

AM-bidrag 9.090 9.090

Skattepligtig indkomst år 2 20.838 100.000

Skat i alt år 2 9.090 28.793

Kilde: PSL § 13, stk. 1 og 2 og egen tilvirkning

 

3.2.3.2 Underskud i den personlige indkomst 
Underskud fra virksomheden medtages som personlig indkomst og modregnes i anden personlig 

indkomst. Medfører en sådan modregning, at den personlige indkomst bliver negativ, skal det 

resterende negative beløb modregnes i eventuel positiv kapitalindkomst for indkomståret inden 

opgørelsen af beregningsgrundlaget efter PSL §§ 6, 6a og 7. Kan disse poster ikke dække under-

skuddet, skal beløbet fremføres til modregning i efterfølgende indkomstår. Først med modreg-

ning i positiv kapitalindkomst og derefter i personlig indkomst med tillæg af heri fradragne ind-

betalinger til pension omfattet af beløbsgrænsen27 i PBL § 16, stk. 1. 3. pkt.28  

Er personen gift og er ægtefællerne samlevende ved indkomstårets udløb, gælder der igen nogle 

tillægsregler, som er anført i PSL § 13, stk. 4. Underskuddet i den personlige indkomst skal mod-

regnes, inden opgørelsen af beregningsgrundlaget efter PSL §§ 6, 6a og 7, i ægtefællens person-

lige indkomst med tillæg af heri fradragne indbetalinger til pension efter PBL § 16, stk. 1. Et 

eventuelt resterende underskud skal herefter modregnes i ægtefællernes samlede positive kapital-

indkomst. Har begge ægtefæller positiv kapitalindkomst, modregnes det negative beløb fortrins-

                                                

 

27 Beløbsgrænsen for 2008 er 44.500 kr. 
28 PSL § 13, stk. 3 
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vis i den skattepligtiges kapitalindkomst og derefter i ægtefællens kapitalindkomst. Denne mod-

regning foretages før modregning af ægtefællens eventuelle egne underskud fra tidligere ind-

komstår.29  

Til nedenstående figur er benyttet følgende tal:  

 

Underskud af virksomhed før renter 250.000 kr. og ingen renteindtægter/-udgifter 

 

Oplysninger for ægtefællen er de samme, som er benyttet i de to forrige  

 

Grænserne for 2008 er benyttet  

Figur 11: Underskud i personlig indkomst år 1 med ægtefælle 
Eksempel - Underskud i personlig indkomst år 1

Ejer Ægtefælle

Personlig indkomst før AM-bidrag -250.000 113.636

Personlig indkomst efter AM-bidrag 104.546

Modregning af underskud i personlig indkomst 144.546 -104.546

Personlig indkomst i alt -105.454 0

Kapitalindkomst 20.000 20.000

Modregning af underskud i kapital indkomst -20.000 -20.000

Kapitalindkomst i alt 0 0

Ligningsmæssige fradrag 0 -4.546

Ligningsmæssige fradrag i alt 0 -4.546

Overførsel af uudnytttede fradrag -4.546 4.546

  

Skattepligtig indkomst år 1 til fremførsel i senere indkomstår -110.000 0

Personlig indkomst år 1 til fremførsel i senere indkomstår -105.454 0

Skat i alt år 1 kun AM-bidrag 0 9.090

Kilde: PSL § 13, stk. 3 og 4 og egen tilvirkning

  

I ovenstående figur sker der modregning af underskuddet i ægtefællens personlige indkomst, så 

den bliver 0 kr. og der modregnes herefter i den samlede kapitalindkomst så den også bliver 0. 

kr. Yderligere tab skal fremføres til modregning i efterfølgende år. Den samlede modregning 

udgør altså 144.546 kr., hvilket fratrækkes i den erhvervsdrivendes underskud i den personlige 

indkomst.    

                                                

 

29 PSL § 13, stk. 4 
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Til nedenstående figur er benyttet følgende tal:  

 
Overskud af virksomhed før renter 50.000 kr. og ingen renteindtægter/-udgifter 

 
Oplysninger for ægtefællen er uændret i forhold til indkomstår 1 

 
Grænserne for 2008 er benyttet  

Figur 12: Personlig indkomst år 2 fremførsel af underskud med ægtefælle 
Eksempel - Personlig indkomst år 2 fremførsel af underskud

Ejer Ægtefælle
Personlig indkomst før AM-bidrag 50.000 113.636

Personlig indkomst efter AM-bidrag 50.000 104.546

Modregning af underskud i personlig indkomst -50.000 -15.454

Personlig indkomst i alt 0 89.092

Kapitalindkomst 20.000 20.000

Modregning af underskud i kapital indkomst -20.000 -20.000

Kapitalindkomst i alt 0 0

Ligningsmæssige fradrag 0 -4.546

Ligningsmæssige fradrag i alt 0 -4.546

Uudnyttet fradrag i den skattepligtige indkomst fra indkomstår 1 0 -4.546

Skattepligtig indkomst år 2 0 80.000

Kommunalindkomstskat, kirkeskat og sundhedsbidrag 0 26.240

Skatteværdi af personfradrag (41.000) kommune, kirke og sundhedsbidrag -13.448 -13.448

Kommunalindkomstskat, kirkeskat og sundhedsbidrag i alt -13.448 12.792

Bundskat, mellemskat og topskat af personlig indkomst 0 4.882

Skatteværdi af personfradrag (41.000) bundskat 5,48% -2.247 -2.247

Øvrige skatter i alt -2.247 2.635

Ikke udnyttet skatteværdi af personfradrag 268 0

Skatteværdi af personfradrag overført til ægtefælle 15.427 -15.427

AM-bidrag 0 9.090

Skat i alt år 2 0 9.090

Kilde: PSL § 13, stk. 3 og 4 og egen tilvirkning

  

Det resterende underskud fra indkomstår 1 fremføres det til modregning i senere indkomstår. 

Modregningen sker først i ægtefællernes positive kapitalindkomst. Har begge ægtefæller positiv 

kapitalindkomst, modregnes det igen fortrinsvis. Samlet bliver dette 40.000 kr. i eksemplet. Er 

den positive kapitalindkomst ikke nok, modregnes det resterende underskud i den skattepligtiges 
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personlige indkomst med tillæg af heri fradragne indbetalinger til pension efter PBL § 16, stk. 1., 

hvilket er 50.000 kr. Herefter skal der ske modregning i ægtefællens personlige indkomst med 

tillæg af heri fradragne indbetalinger til pension efter PBL § 16, stk. 1. nr. 3, som er de sidste 

15.454 kr., da det samlet giver 105.454 kr., hvilket er underskuddet i den personlige indkomst i 

år 1. Har ægtefællen uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår, skal der foretages modreg-

ning med egne underskud først.30  

3.2.4 Skift af beskatningsform og omdannelse 

3.2.4.1 Skift af beskatningsform til virksomheds- eller kapitalafkastordningen 
Der er ikke noget der hindrer skift mellem de forskellige ordninger fra år til år, så længe virk-

somhedstypen og de pågældende aktiver i virksomheden opfylder betingelserne for at kunne 

anvende de andre ordninger.  

Et skift fra personskattelovens almindelige regler til enten virksomheds- eller kapitalafkastord-

ningen kan foretages til og med 30. juni i 2. år efter det pågældende indkomstår.  

3.2.4.2 Omdannelse til et kapitalselskab 
Omdannelse til et anpartsselskab er beskrevet på side 99 i afsnit 6.2.5 ophør og omdannelser.  

3.3 Analyse 
I følgende afsnit vil beregningen af skatter og årsopgørelsen ud fra personskattelovens regler 

uden tilvalg af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, blive gennemgået for ind-

komståret 2008. Der tages udgangspunkt i caseregnskabet på side 26 figur 4.  

3.3.1 Kort sigt 
Årsopgørelsen og de endelige skatter i dette afsnit er beregnet ud fra følgende forudsætninger:  

 

Indkomståret er 2008 

 

Kun personskattelovens almindelige regler anvendes 

 

Der er ikke noget underskud fra tidligere år 

 

Der er ingen anden lønindkomst 

 

Casevirksomhedens forudsætninger er anvendt 

 

Der er ingen øvrig kapitalindkomst eller andre ligningsmæssige fradrag, som ikke frem-

går af casevirksomhedens forudsætninger på side 26    

                                                

 

30 PSL § 13, stk. 4 
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Figur 13: Personskatteloven årsopgørelse 2008 
Årsopgørelse 2008

Før AM-
bidrag og 
Pension

AM-bidrag 
og Pension

Efter AM-
bidrag og 
Pension Saldo

Personlig indkomst
Overskud af virksomhed før renter 1.519.244

Resultat af virksomhed 1.519.244 121.539 1.397.705 1.397.705

Kapitalindkomst
Renter i virksomhed -90.348

-90.348 -90.348 -90.348

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent 12.000

Beskæftigelsesfradrag 12.300

24.300 -24.300

Skattepligtig indkomst 1.283.057

Kilde: Egen tilvirkning

 

Beløbet for overskud af virksomhed før renter, er virksomhedens skattemæssige resultat, jf. side 

27 figur 6. Da reglerne i PSL anvendes, skal overskud af virksomhed før renter medtages som 

personlig indkomst, og nettorenterne medtages som kapitalindkomst.  

Det faglige kontingent står i de overordnede forudsætninger på side 27. Beskæftigelsesfradraget 

er alle skatteydere, der betaler arbejdsmarkedsbidrag berettiget til. Beskæftigelsesfradraget be-

regnes på baggrund af den personlige indkomst før AM-bidrag og pension. Dette bliver beregnet 

med 4% af indkomstgrundlaget, dog maksimalt 12.300 kr.31  

Figuren på næste side viser årets beregnede skat for 2008 ud fra den skattepligtige indkomst i 

årsopgørelsen. Som det kan ses af figuren, er der ikke er nogen form for udskudt skat, hvilket 

betyder, at der ikke bliver sparet op på nogen måde, da der ikke er mulighed herfor efter reglerne 

i PSL.    

                                                

 

31 2008 sats 
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Figur 14: Personskatteloven samlet skat 2008 
Samlet skat 2008

Samlet skat
Årets skatteindbetaling 829.641

Udskudt skat 0

I alt 829.641

Årets skatteindbetaling
AM-bidrag 121.539

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 708.102

I alt 829.641

Kilde: Egen tilvirkning

  

Årets skattebetaling er sammensat af forskellige skattegrupper. Beregningerne heraf vil blive vist 

i efterfølgende figurer.  

AM-bidraget betales af alle med A-indkomst, og er ikke en traditionel skat, det fratrækkes før de 

øvrige skatter bliver beregnet. AM-bidraget beregnes som 8% af den personlige indkomst.  

Figur 15: Personskatteloven AM-bidrag 2008 
AM-bidrag 2008

Personlig indkomst 1.519.244

AM-bidrag procentsats 8%

Beregnet AM-bidrag 121.539

Kilde: Egen tilvirkning

  

Bundskatten er den første skat, der beregnes/betales efter fradrag af beregnet AM-bidrag. Der 

bliver betalt bundskat af al indkomst, som overstiger personfradraget. I den personlige indkomst 

fratrækkes det tidligere beregnede AM-bidrag. Personfradraget er 41.000 kr. for alle over 18 og 

30.600 kr. for alle under 18 år.    
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Figur 16: Personskatteloven bundskat 2008 
Bundskat 2008

Personlig indkomst efter AM-Bidrag 1.397.705

Positiv nettokapitalindkomst 0

Beregningsgrundlag 1.397.705

Bundskat procentsats 5,48%

Beregnet bundskat 76.594

Personfradraget 41.000

Skatteværdien af personfradrag -2.247

Beregnet bundskat inkl. personfradrag 74.347

Kilde: Egen tilvirkning

  

Efter bundskatten beregnes mellemskatten. Mellemskat er en skat, der bliver pålagt personer, 

hvis personlige indkomst efter AM-bidrag og positiv nettokapitalindkomst overstiger bundgræn-

sen for mellemskat på 279.800 kr. Skatten betales kun af den indkomst, der overstiger bund-

grænsen for mellemskat.  

Figur 17: Personskatteloven mellemskat 2008 
Mellemskat 2008

Personlig indkomst efter AM-Bidrag 1.397.705

Positiv nettokapitalindkomst 0

Mellemskat bundfradrag -279.800

Beregningsgrundlag 1.117.905

Mellemskat procentsats 6%

Beregnet mellemskat 67.074

Kilde: Egen tilvirkning

  

Topskat er stort set det samme som mellemskat, idet det beregnes af personlig indkomst og posi-

tiv nettokapitalindkomst, der overstiger bundgrænsen for topskat, som er på 335.800 kr.  

Figur 18: Personskatteloven topskat 2008 
Topskat 2008

Personlig indkomst efter AM-Bidrag 1.397.705

Positiv nettokapitalindkomst 0

Topskat bundfradrag -335.800

Beregningsgrundlag 1.061.905

Topskat procentsats 15%

Beregnet topskat 159.286

Kilde: Egen tilvirkning
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Ud over ovenstående skattetyper, skal der også betales kommuneskat, sundhedsbidrag og kirke-

skat. Fælles for de 3 skatter er, at de bliver beregnet på baggrund af den skattepligtige indkomst 

og ikke den personlige indkomst og positive nettokapitalindkomst, som de foregående er blevet.   

Det betyder, at der er fuldt fradrag for negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag.   

Kommuneskat er en skat, der varierer fra kommune til kommune. Dette eksempel tager ud-

gangspunkt i Københavns Kommune, hvor skatten er 24%. Dog er der stor forskel på de kom-

munale skatter, da der fx i Gentofte betales 22,8% i kommuneskat og i Furesø (Farum) 27,1%. 

Sundhedsbidraget er det samme, underordnet hvilken kommune man bor i og er på 8%. Kirke-

skatten er en frivillig skat og bliver kun betalt, såfremt man er medlem af den danske folkekirke. 

Kirkeskatten varierer ligesom kommuneskatten alt efter hvilken kommune, man bor i.  

Figur 19: Personskatteloven kommuneskat mm. 2008 
Kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat 2008

Skattepligtig indkomst 1.283.057

Beregningsgrundlag 1.283.057

Kommuneskat procentsats 24%

Sundhedsbidrag procentsats 8%

Kirkeskat procentsats 0,80%

Beregnet skat 420.843

Personfradraget 41.000

Skatteværdien af personfradrag -13.448

Beregnet skat inkl. personfradrag 407.395

Kilde: Egen tilvirkning

  

Ud fra ovenstående beregningerne af de forskellige skatter, kan årets samlede skattebetaling vi-

ses som i nedenstående figur.   

Figur 20: Personskatteloven årets skattebetaling 2008 
Årets skattebetaling 2008

AM-bidrag 121.539

Bundskat 74.347

Mellemskat 67.074

Topskat 159.286

Kommune, sundheds og kirkeskat 407.395

I alt 829.641

Kilde: Egen tilvirkning
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Figuren på foregående side er en specifikation af beløbet vist på side 38 i figur 14 

 
årets skatte-

betaling.  

Nedenstående figur er en opsamling på den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst og samlet 

skat for årene 2007-2009. Tallene for 2007 og 2009 er beregnet på samme måde som for 2008, 

der er gennemgået i ovenstående figurer.  

Figur 21: Personskatteloven skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2009 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2009

2007 2008 2009

Personlig indkomst 420.332 1.397.705 -83.633

Kapitalindkomst -96.629 -90.348 -102.265

Ligningsmæssige fradrag -19.500 -24.300 -12.000

Skattepligtig indkomst 304.203 1.283.057 -197.898

Virksomhedens resultat 382.754 1.423.271 -212.617

Samlet skat
Årets skattebetaling 167.076 829.641 0

Udskudt skat 0 0 0

I alt 167.076 829.641 0

Årets skattebetaling

AM-bidrag 36.550 121.539 0

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 130.526 708.102 0

I alt 167.076 829.641 0

Underskud i skattepligtigt indkomst til fremførsel 0 0 197.898

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 44% 58% 0%

Kilde: Egen tilvirkning

 

Af ovenstående figur ses det, at for årene 2007 og 2008 bliver der beregnet skat på normal vis, 

og skatteprocenten i forhold til virksomhedens resultat er væsentlig højere i 2008. Det skyldes at 

der er en stor andel i 2008, der bliver beskattet med topskat, hvorimod det i 2007, er et langt 

mindre beløb, der betales topskat af. I indkomståret 2009 bliver der ikke betalt skat, idet den 

skattepligtige indkomst og den personlige indkomst er negativ, hvilket kan ses i eksemplerne på 

side 32-35 figur 9-12.  
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3.3.2 Fif og tricks 

3.3.2.1 Medarbejdende ægtefælle 

En mulighed for optimering ved anvendelse af personskattelovens almindelige regler er gennem 

medarbejdende ægtefælle. For at kunne benytte denne mulighed, er der nogle betingelser, der 

skal være opfyldt, hvilke er nævnt på side 30 afsnit 3.2.2.1.  

Overførsel til medarbejdende ægtefælle giver den mest optimale virkning, såfremt ægtefællen 

ingen anden indkomst har. I nedenstående optimering har vi forudsat følgende:  

 

Alle betingelser for benyttelse heraf er opfyldt 

 

Den erhvervsdrivende og ægtefællen har været gift hele året  

 

Ægtefællen har ingen anden indkomst 

 

Der overføres det maksimale beløb  

Figur 22: Personskatteloven samlet skat inkl. medarbejdende ægtefælle 2008 
Samlet skat inkl. medarbejdende ægtefælle 2008

Ejer Ægtefælle Total Ejer Ægtefælle Total Forskel

Personlig indkomst 1.205.885 191.820 1.397.705 1.397.705 0 1.397.705 0

Kapitalindkomst -90.348 0 -90.348 -90.348 0 -90.348 0

Ligningsmæssige fradrag -24.300 -8.340 -32.640 -24.300 0 -24.300 -8.340

Skattepligtig indkomst 1.091.237 183.480 1.274.717 1.283.057 0 1.283.057 -8.340

Virksomhedens resultat 1.423.271 0 1.423.271 1.423.271 0 1.423.271 0

Samlet skat

Årets skattebetaling 693.971 71.678 765.649 797.158 0 797.158 -31.509

Udskudt skat 0 0 0 0 0 0 0

I alt 693.971 71.678 765.649 797.158 0 797.158 -31.509

Årets skattebetaling

AM-bidrag 104.859 16.680 121.539 121.539 0 121.539 0
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 589.112 54.998 644.110 675.619 0 675.619 -31.509

I alt 693.971 71.678 765.649 797.158 0 797.158 -31.509

Underskud i skattepligtigt 
indkomst til fremførsel 0 0 0 0 0 0 0

Skatteprocent i forhold til 
virksomhedens resultat 54% 56% -2%

Kilde: Egen tilvirkning

Med medarbejdende ægtefælle Uden medarbejdende ægtefælle
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Som det kan ses af figuren på forrige side, kan det i tilfælde af, at den erhvervsdrivende har en 

ægtefælle uden anden personlig indkomst, bedst betale sig at overføre til medarbejdende ægte-

fælle i stedet for at udnytte ægtefællens personfradrag. Det giver en besparelse i skatten på 

31.509 kr. Årsagen til dette er, at mindre beløb beskattes med topskat hos den erhvervsdrivende 

selv. Derudover opnås et beskæftigelsesfradrag hos ægtefællen, som ikke blev udnyttet uden 

overførslen.  

Forskellen mellem skatten uden medarbejdende ægtefælle i ovenstående på 797.158 kr., og den 

beregnede skat på 829.641 kr., hvis personen ikke havde en ægtefælle, opstår ved, at den er-

hvervsdrivende, hvis personen er gift, kan udnytte ægtefællens bundgrænse til mellemskat og 

personfradrag, da der er overførselsret, og derved bliver beskatningen lavere.  

Nedenstående figur viser en beregning af besparelsen i skatten ved benyttelse af medarbejdende 

ægtefælle i stedet for udnyttelse af mellemskattegrænsen og personfradrag.  

Figur 23: Personskatteloven besparelse ved overførsel til medarbejdende ægtefælle 2008 
Besparelse ved overførsel til medarbejdende ægtefælle

Beskæftigelsesfradrag

Ægtefælles beskæftigelsesfradrag 8.340

Skatteværdi af beskæftigelsesfradrag (32,8% ) 2.736

Topskat
Overført personlig indkomst efter AM-bidrag 191.820

Topskatteprocent 15%

Topskat af overført personlig indkomst 28.773

Besparelse i alt 31.509

Kilde: Egen tilvirkning

 

Ud fra figuren ses det, at besparelsen primært kommer af, at de 191.820 kr. ikke bliver beskattet 

med topskat.  

3.3.2.2 Kildeskatteloven § 55 
Beskatning efter reglerne i PSL medfører, at den erhvervsdrivende skal betale B-skat og AM-

bidrag, hvilket foregår som acontoskattebetalinger, der betales 10 gange årligt. Betalingen af B-

skatter og AM-bidrag medtages som en hævning i virksomheden på mellemregningen.  

I slutningen af indkomståret er det muligt at udarbejde en foreløbig skatteberegning. Giver skat-

teberegningen udtryk for, at den foreløbige betalte skat vil overstige slutskatten for indkomståret 

væsentligt, kan den erhvervsdrivende søge den betalte overskydende skat retur, jf. KSL § 55, stk. 

1. Dette kan i nogle tilfælde være vigtigt for virksomhedens likviditet. 
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3.3.3 Lang sigt 
Lang sigt i denne afhandling vedrører regnskabsåret og indkomståret 2010, som er det sidste år i 

regnskabet for casevirksomheden.  

Med den nye skattereform, som træder i kraft pr. 1. januar 2010, er der en del ændringer i for-

hold til tidligere år, hvilke er gennemgået på side 19 afsnit 2.,3. I 2010 beregnes skatterne stadig 

på samme måde som i de tidligere år, og beregningerne vises derfor ikke. Ændringerne ligger i 

skatteprocenterne og -grænserne, som står på side 28 i figur 7.  

Forårspakkens effekt på den samlede skat i 2010, ved brug af reglerne i PSL, ser ud som neden-

stående:  

Figur 24: Personskatteloven skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2010 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2010

2007 2008 2009 2010
Personlig indkomst 420.332 1.397.704 -83.633 1.061.869

Kapitalindkomst -96.629 -90.348 -102.265 -83.970

Ligningsmæssige fradrag -19.500 -24.300 -12.000 -25.600

Modregnet underskud 0 0 0 -197.898

Skattepligtig indkomst 304.203 1.283.056 -197.898 754.401

Virksomhedens resultat 382.754 1.423.271 -212.617 1.020.423

Samlet skat
Årets skattebetaling 167.076 829.641 0 440.431

Udskudt skat 0 0 0 0

I alt 167.076 829.641 0 440.431

Årets skattebetaling
AM-bidrag 36.550 121.539 0 85.063

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 130.526 708.102 0 355.368

I alt 167.076 829.641 0 440.431

Underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel 0 0 197.898 0

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 44% 58% 0% 43%

Kilde: Egen tilvirkning

 

I forhold til tidligere år er der i 2010 sket en reduktion i den samlede skat, hvilket skyldes, at 

bundskatten falder og at mellemskatten ophæves. Skatteprocenten i forhold til virksomhedens 

resultat er beregnet til 43% i forhold til 58% i 2008, hvor virksomheden også havde et stort over-

skud, hvoraf der beregnes topskat. Dog kan skatteprocenten i forhold til virksomhedens resultat i 

2008 og 2010 ikke sammenlignes, da der i 2010 modregnes underskuddet fra 2009. Tages der 

højde for dette underskud, så der i året ikke medtages et underskud til modregning, ville den 
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samlede skat være på 523.905 kr. i stedet for de 440.431 kr., hvilket giver en skatteprocent i for-

hold til virksomhedens resultat på 51%.   

Den rigtige besparelse i skatten i 2010 i forhold til 2008 er altså på 7%, hvilket svarer til faldet i 

bundskatten og ophævelsen af mellemskatten, hvis der tages højde for afrundinger. Derudover 

ligger forskellen også i at grænsen for topskat er steget med 42.700 kr. hvilket også er med til at 

give en lavere samlet skat.   

3.4 Sammenfatning 
En fordel ved at drive virksomhed og benytte personskattelovens almindelige regler er, at der 

ikke er krav om startkapital, hvilket kan betyde en del, når virksomheden startes, da det ikke er 

alle personer, der har mulighed for at fremskaffe den nødvendige kapital.  

Derudover er der ikke øvrige lovregler ud over bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørel-

sen, hvilket administrativt er en stor fordel, da det er meget enkelt i forhold til nogle af de alter-

native valgmuligheder. Har ejeren blot lidt regnskabsmæssig forståelse, vil det være muligt selv 

at bogføre og udarbejde selvangivelsen til SKAT, og der vil derfor kunne spares omkostninger til 

revisor.  

Er ejeren gift, er der mulighed for at optimere skatten ved brug af reglerne for medarbejdende 

ægtefælle, hvilket især kan betale sig, hvis overskuddet af virksomheden før renter ligger over 

grænsen for topskat, og den medarbejdende ægtefælle ikke har anden indkomst 

 

eller hvis den-

ne indkomst er meget beskeden.  

I tilfælde af at ejeren har betalt for meget B-skat og AM-bidrag i løbet af året, er det muligt at 

søge det overskydende beløb retur i indkomståret, så beløbet ikke først modtages retur, når års-

opgørelsen for indkomståret foreligger i nyt år.  

En af ulemperne er til gengæld, at der hæftes ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser, 

hvilket medfører større risici for ejeren, og kan føre til personlig konkurs, hvis virksomheden 

rent økonomisk ikke løber rundt.  

Yderligere bliver virksomhedens renteomkostninger ikke anset som almindelige driftsudgifter, 

hvilket medfører, at fradraget for renterne ikke sker på lige fod med de øvrige udgifter i virk-

somheden. De medtages i stedet som kapitalindkomst på ejerens årsopgørelse, hvilket betyder, at 

fradraget herfor ligger på omkring 33% i stedet for 100%.  

Det er heller ikke muligt at spare op i virksomheden, og dermed kan der ikke foretages ind-

komstudjævning, hvilket nogle af de alternative beskatningsformer giver mulighed for. Endvide-

re er der heller ikke mulighed for forrentning af den investerede kapital, hvilket er en ulempe, da 
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ejeren i stedet kunne have investeret i fx værdipapirer, der ville have givet et større eller mindre 

afkast.  

Skattereformen medfører ikke en særlig fordel for personer, der beskattes efter reglerne i PSL, da 

det kun er skatteprocenterne og grænserne, der nedsættes.  

Det er dog nemt at skifte beskatningsform fra beskatning efter personskattelovens almindelige 

regler til en alternativ beskatningsform, og der er mulighed for at gøre det op til halvandet år 

efter indkomstårets udløb.  

Giver virksomheden overskud før renter og er de samlede indkomstforhold under grænserne for 

beregning af mellemskat og topskat, er det umiddelbart nærliggende at anvende reglerne i PSL, 

hvis der samtidig ses på, at ejeren højst sandsynligt kan spare omkostninger til revisor ved at 

anvende denne ordning.  

Er nettorenteudgifterne i virksomheden negative, kan det ikke betale sig at bruge personskattelo-

vens regler, da det ikke medfører fuldt fradrag, og der bør kigges på alternative løsninger.    
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4 Virksomhedsordningen 

4.1 Indledning 
Et alternativ til beskatning efter personskattelovens almindelige regler er virksomhedsordningen. 

Vælger den erhvervsdrivende at benytte virksomhedsordningen, beskattes personen stadig efter 

reglerne i PSL, men får lov til at benytte et tillæg af regler, som står i virksomhedsskatteloven.   

Et af virksomhedsordningens formål er at give den erhvervsdrivende fuldt fradrag for virksom-

hedens renteudgifter, da det medregnes i personlig indkomst, hvor beskatning efter personskatte-

lovens almindelige regler kun medfører et begrænset fradrag herfor, idet renterne skal medtages 

som kapitalindkomst efter denne lov.   

Derudover kan den selvstændige erhvervsdrivende vælge at medtage private gældsposter i virk-

somhedsordningen. Afdrag på gælden sker med en indkomst, der er beskattet med 25% i stedet 

for en indkomst, der er beskattet med op til 63%. Yderligere medtages renteudgifterne i virk-

somheden, hvilket giver et større fradrag i den samlede skattepligtige indkomst, end hvis de 

medgår som private renteudgifter som kapitalindkomst. Der er dog indarbejdet en selvkontrolle-

rende effekt, der skal udligne denne fordel.  

4.2 Lovgrundlag 

4.2.1 Indtræden 
I modsætning til beskatning efter reglerne i PSL, er der nogle krav, der skal opfyldes for at kunne 

benytte virksomhedsordningen.  

Følgende krav skal være opfyldt for at kunne benytte virksomhedsordningen:  

 

Personen skal være skattepligtig til Danmark.32 Loven gælder ikke for Færøerne og Grøn-

land33 

 

Virksomheden skal drives som selvstændig erhvervsvirksomhed34 

 

Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogførings-

loven35 

 

Den skattepligtige skal på selvangivelsen for et indkomstår tilkendegive, om virksomheds-

ordningen skal anvendes for det pågældende år. Dette skal ske senest den 30. juni i det an-

                                                

 

32 VSL § 1 
33 VSL § 25 
34 VSL § 1 
35 VSL § 2 
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det kalenderår efter indkomstårets udløb. Vælges virksomhedsordningen skal den anvendes 

for hele indkomståret36 

 
Den skattepligtige skal yderligere, på SKATs anfordring, kunne oplyse størrelsen af inde-

stående på indskudskontoen og kontoen for opsparet overskud samt kapitalafkast og af-

kastgrundlaget37  

Ud over ovenstående krav gælder der yderligere regler for, hvilke indkomsttyper og hvilke akti-

ver der ikke kan medtages i virksomhedsordningen.  

 

Er virksomhedens indkomst kapitalindkomst, kan virksomhedsordningen ikke benyttes 

hvis: 

- indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og 

den skattepligtige ikke deltager i væsentligt omfang i virksomhedens drift38 

- indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der kommer fra aktivitet vedrørende 

plantning af træer, der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse som juletræer eller 

pyntegrønt samt frugttræer og frugtbuske, når antallet af ejere er større end 2, og den 

skattepligtige ikke deltager i væsentligt omfang i virksomhedens drift39 

- indkomsten kommer fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uan-

set antal ejere, når den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift40 

 

Konkursindkomst41 

 

Dødsboer42 

 

Aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven, indeksobligationer, uforrentede obli-

gationer og præmieobligationer kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den 

skattepligtige driver næring med sådanne aktier. Dog kan konvertible obligationer indgå i 

virksomhedsordningen43 

 

Blandede benyttede aktiver kan som hovedregel ikke medtages i den selvstændige er-

hvervsvirksomhed. Der er dog et par enkelte undtagelser hertil, hvilket omfatter biler og 

ejendomme. Benyttes biler både privat og erhvervsmæssigt, kan det vælges, om bilen skal 

indgå i virksomhedsordningen. Det er dog hele værdien, som bilen skal indgå med. For 

ejendomme gælder det, at den erhvervsmæssige del skal medtages, når ejendomsvurderin-

gen indeholder ejerboligvurdering.44 Udlejningsejendomme med 3-6 beboelseslejligheder, 

                                                

 

36 VSL § 2, stk. 2 
37 VSL § 2, stk. 2 
38 VSL § 1 og PSL § 4, stk. 1, nr. 10 
39 VSL § 1, PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og LL § 8 K 
40 VSL § 1 og PSL § 4, stk. 1, nr. 12 
41 VSL § 1 
42 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.2.1 
43 VSL § 1, stk. 2 
44 VSL § 1, stk. 3 
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hvor beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten udgør de lejligheder, som deltagerne 

bebor, skal indgå med den del af ejendommen, der ikke tjener til bolig for ejere45  

Har den erhvervsdrivende mere end en virksomhed, og vælger denne at anvende virksomheds-

ordningen, så skal alle virksomhederne behandles, som var det én virksomhed.46  

Der er dog stadig ingen krav om startkapital, som skrevet under personskatteloven side 29 afsnit 

3.2.1.  

4.2.1.1 Hæftelse 
Vælger den selvstændigt erhvervsdrivende at køre sit selskab som en personlig virksomhed, hæf-

ter ejeren ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser. Det har ikke nogen betydning om 

virksomhedsordningen er tilvalgt, da det er selskabsformen og ikke loven om beskatningen, der 

bestemmer hvordan hæftelsen er.  

4.2.2 Indskudskonto 
Ved benyttelse af virksomhedsordningen skal der opgøres en indskudskonto. Indskudskontoen 

skal opgøres ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomhedsordningen vælges første 

gang, eller såfremt virksomheden først starter op i midten af et år, da på det tidspunkt.47  

Indskudskontoen viser, hvor meget der er indskudt i virksomheden af allerede beskattede midler 

og dermed også, hvor meget der kan hæves skattefrit.48  

Overførsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden anses for indskud, medmindre det 

er beløb, der bogføres på mellemregningskontoen.49 Indskudskontoen reguleres årligt ved ind-

komstårets udløb med de indskud, der er foretaget i året og med de hævninger, som ikke kan 

rummes i årets overskud og tidligere års opsparede overskud.50    

                                                

 

45 REVIFORA 

 

SkatteOrientering december 2001 

 

E.4 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis 
46 VSL § 2, stk. 3 
47 VSL § 3, stk. 2 
48 REVIFORA 

 

SkatteOrientering december 2001 

 

E.4 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis 
49 VSL § 3 
50 VSL § 3, stk. 6 



 

50  

4.2.2.1 Værdiansættelse af indskudskontoen 
Indskudskontoen er en residual, der fremkommer som forskellen på de aktiver og passiver, der 

skydes ind i virksomheden. Aktiver og passiver, der skydes ind i virksomheden, skal opgøres 

som i nedenstående figur.  

Figur 25: Værdiansættelse af indskudskonto 
Værdiansættelse af indskudskonto

Aktiver Værdiansættelse

Fast ejendom Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte 
ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse med 
fradrag af byrder, der ikke er taget hensyn til ved 
vurderingen, med tillæg af eventuel ikke medregnet 
anskaffelsessum for ombygning og forbedringer m.v.

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldo ved indkomstårets 
begyndelse. Negativ saldo fragår ikke

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldo ved indkomstårets 
begyndelse

Driftsmidler, der hidtil har været anvendt privat Handelsværdi

Varelagre Værdien er opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3

Husdyrbesætninger Normalhandelsværdi eller handelsværdi (dog ikke 
mindre end normalhandelsværdi) efter eventuel 
nedskrivning

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret 
med afskrivninger*

Løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdende aftale Den kapitaliserede værdi af ydelser

Andre aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige 
afskrivninger. I det omfang anskaffelsessummen 
omregnes til kontant værdi anvendes dette

Finansielle aktiver, der ikke er omfattet af VSL § 1, stk. 2 Som udgangspunkt kursværdien

Passiver Værdiansættelse
Gæld Kursværdien

Løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdende aftale Den kapitaliserede værdi af ydelser

* = Vedrører goodwill anskaffet fra 1.1.1999 og senere.

Kilde: Skattevejledning 2008 - Eksempler og oversigter, side 103 og 104

 

Værdiansættelsen af goodwill skal opgøres på forskellige måder i forhold til hvornår det er an-

skaffet. Vi har kun medtaget, hvordan anskaffelser fra 1.1.1999 og frem skal værdiansættes, da 

caseeksemplet vedrører årene 2007 til 2010 med året 2007 som opstart. Derudover er der ikke 

medtaget goodwill i caseeksemplet og derfor bliver det ikke relevant i den senere analyse.  
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4.2.2.2 Nulstilling af indskudskonto 
Opgøres indskudskontoen ved indtræden i virksomhedsordningen til et negativt beløb, kan den i 

stedet skattemæssigt sættes til nul. Dette kræver dog, at den skattepligtige kan dokumentere, at 

alle aktiver og passiver, der tilhører virksomheden, er medtaget, og at gælden udelukkende er 

erhvervsmæssig, jf. VSL § 3, stk. 5. Kan den skattepligtige dokumentere, at alt vedrører virk-

somheden, kan en rentekorrektion dermed undgås.  

Det er normalt ikke et problem at dokumentere, at aktiverne er erhvervsmæssige, men det kan 

nogle gange give problemer med gældsposterne. Ved bedømmelse af om gælden er erhvervs-

mæssig lægges der bl.a. vægt på, hvad lånet er anvendt til. Acceptable grunde kan fx være, at 

virksomheden i nogle år har haft driftsunderskud, der er finansieret ved optagelse af lån,51 eller at 

aktiver er afskrevet mere, end der er afdraget på tilhørende gæld.52  

Selv om en gæld kan henføres til virksomheden, kan der forekomme tilfælde, hvor det bedøm-

mes, at gælden er benyttet til finansiering af privatforbruget. I disse tilfælde bliver der kigget på 

ejerens privatforbrug i en årrække inden indtræden i virksomhedsordningen. Overstiger privat-

forbruget/de private hævninger den skattepligtige indkomst, har flere domme stadfæstet, at gæl-

den betragtes som privat, hvilket medfører at indskudskontoen ikke nulstilles eller kun reguleres 

i forhold til den resterende gæld, der betragtes som erhvervsmæssig, jf. TfS 1992, 577 LSR og 

TfS 1990, 415 LSR.53  

4.2.2.3 Opgørelse af indskudskonto, når virksomhedsordningen har været anvendt før 
Har den skattepligtige tidligere anvendt virksomhedsordningen for virksomheden, og vælger 

personen at anvende virksomhedsordningen igen, skal der opgøres en ny indskudskonto.54  

Sker indtrædelsen inden for de efterfølgende 5 indkomstår, skal en eventuel fast ejendom med-

regnes til samme værdi, som da virksomhedsordningen sidst blev anvendt. Har den skattepligtige 

anskaffet sig en ejendom i mellemperioden, skal ejendommen medtages til den kontante anskaf-

felsessum.55  

4.2.3 Mellemregningskonto 
I stedet for at benytte indskudskontoen kan den erhvervsdrivende benytte mellemregningskonto-

en ved overførsel af private beløb til virksomheden. Anvendes mellemregningskontoen, kan be-
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løbene tilbageføres skattefrit, da det er beskattede midler, der overføres til den, og det kan gøres 

uden om hæverækkefølgen i modsætning til indskudskontoen.  

Ved påbegyndelse af virksomhedsordningen, må der ikke bogføres beløb på mellemregningskon-

toen, jf. VSL § 4a, stk. 2. Den erhvervsdrivende kan dog efterfølgende benytte kontoen og kan 

overføre beløb herfra til privatøkonomien, så længe mellemregningskontoen ikke bliver negativ. 

Bliver kontoen negativ, skal der foretages en udligning af kontoen via hævekontoen, jf. VSL § 4, 

stk. 3.  

Overføres der beløb til medarbejdende ægtefælle, kan dette beløb hensættes på mellemregnings-

kontoen med virkning fra indkomstårets begyndelse, jf. VSL § 4a, stk. 5.   

4.2.4 Kapitalafkast 
Kapitalafkastet er en måde at vise afkastet på den investering, som den erhvervsdrivende har 

foretaget i virksomheden og er en del af overskuddet.56  

Kapitalafkastet fremkommer ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen, der 

opgøres efter henholdsvis VSL § 8 og VSL § 9.  

Kapitalafkastgrundlaget opgøres primo for hvert indkomstår og består af virksomhedens aktiver 

hvor beløb hensat til senere hævning, indestående på mellemregningskontoen samt eventuelle 

beløb der overføres fra virksomhedsordningen til privat fratrækkes.57 Kapitalafkastsatsen bliver 

beregnet ud fra Københavns Fondsbørs effektive obligationsrente.58 Satsen for 2008 er 5%.    

                                                

 

56 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.1.2.2.1 
57 VSL § 8 
58 VSL § 9 
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Figur 26: Værdiansættelse af kapitalafkastgrundlag 
Værdiansættelse af kapitalafkastgrundlag

Aktiver Værdiansættelse
Fast ejendom Kontant anskaffelsessum eller ejendomsværdi ved 18. 

alm. vurdering for ejendomme anskaffet før 01.01.1987

Driftsmidler og skibe Afskrivningsberettiget saldo ved indkomstårets 
begyndelse. Negativ saldo fragår ikke

Blandet benyttede biler Afskrivningsberettiget saldo ved indkomstårets 
begyndelse

Driftsmidler, der hidtil har været anvendt privat Handelsværdi

Varelagre Værdien er opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3

Husdyrbesætninger Normalhandelsværdi eller handelsværdi (dog ikke 
mindre end normalhandelsværdi) efter eventuel 
nedskrivning

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret 
med afskrivninger*

Løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdende aftale Den kapitaliserede værdi af ydelser

Andre aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige 
afskrivninger. I det omfang anskaffelsessummen 
omregnes til kontant værdi, anvendes dette

Finansielle aktiver, der ikke er omfattet af VSL § 1, stk. 2 Som udgangspunkt kursværdien

Passiver Værdiansættelse
Gæld Kursværdien

Løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdende aftale Den kapitaliserede værdi af ydelser

I øvrigt fragår

Beløb hensat til senere hævning Beløb hensat til senere hævning primo

Indestående på privat mellemregningskonto Saldo på kontoen primo

Beløb der overføres fra virksomhedsordningen til privat Kursværdien 

* = Vedrører goodwill anskaffet fra 1.1.1999 og senere.

Kilde: Skattevejledning 2008 - Eksempler og oversigter, side 105 og 106 samt egen tilvirkning

 

Beregningen af kapitalafkastgrundlaget foretages nemmest ved at tage egenkapitalen primo, 

hvorfra de regnskabsmæssige værdier fratrækkes, og de skattemæssige værdier tillægges.  

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud, jf. VSL § 7. Er der medarbej-

dende ægtefælle kan kapitalafkastet ikke overstige overskuddet efter fradrag af det beløb, der 

overføres til beskatning hos ægtefællen, jf. VSL § 12, 2. pkt. Er kapitalafkastgrundlaget negativt 

eller nul, sættes kapitalafkastet til 0 kr. Se beregninger i figur 27 på næste side. 
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Figur 27: Beregning af kapitalafkast 
Kapitalafkast

Eksempel A B C

Kapitalafkastgrundlag 500.000 500.000 -100.000

Kapitalafkastsats 5% 5% 5%

Kapitalafkast ud fra kapitalafkastgrundlaget 25.000 25.000 0

Maksimalt årets overskud efter overførsel til medarbejdende ægtefælle 50.000 20.000 50.000

Beregnet kapitalafkast 25.000 20.000 0

Kapitalafkastsats 2008 er 5%

Kilde: Ligningsvejledningen afsnit E.G.2.9 samt egen tilvirkning

 

Er regnskabsperioden ikke på 12 måneder, fx det første regnskabsår, skal der beregnes et for-

holdsmæssigt kapitalafkast svarende til det antal måneder, regnskabsperioden omfatter.59  

Figur 28: Eksempel kapitalafkastberegning hvis regnskabsperioden ikke er 12 måneder 
Kapitalafkastberegning hvis regnskabsperioden ikke er 12 måneder

Regnskabsperiode: Beregnet kapitalafkast skal ganges med:

1. februar - 31. december 11/12

5. februar - 31. december 10/12

5. februar - 3. december 9/12

10. november år 1 - 31. december år 2 13/12

Kilde: Ligningsvejledningen afsnit E.G.2.9

 

Hævet kapitalafkast medregnes i kapitalindkomsten og fragår i den personlige indkomst.  

4.2.5 Den selvkontrollerende effekt 
I virksomhedsordningen har den erhvervsdrivende som nævnt tidligere mulighed for at medtage 

privat gæld, og dermed opnås der fuldt fradrag for renteudgifterne forbundet hermed. Dog bety-

der indskydelse af privat gæld i virksomheden, at kapitalafkastgrundlaget bliver mindre med 

kursværdien af den indskudte gæld. Det lavere kapitalafkastgrundlag medfører et mindre kapital-

afkast og dermed et mindre beløb, der beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig ind-

komst. Fordelen ved at få rentefradraget i virksomheden udlignes derfor som udgangspunkt her-

af.60  

                                                

 

59 VSL § 7, stk. 2 
60 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.2.13 
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Den selvkontrollerende effekt fungerer kun efter hensigten, hvis forrentningen af de private lån, 

som er medtaget i virksomheden, svarer til kapitalafkastsatsen, der beregnes på grundlag af den 

effektive obligationsrente. Er forrentningen af den private gæld større end kapitalafkastsatsen, vil 

det være en fordel at medtage privat gæld i virksomhedsordningen.61  

Derudover fungerer den selvkontrollerende effekt heller ikke, hvis en forøgelse af gælden med-

fører, at kapitalafkastgrundlaget bliver negativ. Der beregnes kun et kapitalafkast, så længe kapi-

talafkastgrundlaget er positivt. For at genoprette den selvkontrollerende effekt, foretages der i 

stedet en rentekorrektion.  

4.2.6 Rentekorrektion 
Rentekorrektion foretages, som skrevet i ovenstående, for at modvirke, at den skattepligtige op-

når fuldt fradrag for private renteudgifter.   

Er indskudskontoen negativ ved indtræden i virksomhedsordningen, er dette et udtryk for, at den 

erhvervsdrivende har medtaget privat gæld i virksomheden, og der skal foretages rentekorrekti-

on. Medmindre den skattepligtige kan dokumentere, at al gælden er erhvervsmæssig.  

Bliver indskudskontoen i et år i virksomhedsordningen negativ, er dette et udtryk for at den er-

hvervsdrivende har hævet mere end overskuddet i virksomheden og et eventuelt oprindeligt ind-

skud. Dermed bliver indskudskontoen et udtryk for privat gæld, hvilket også medfører en rente-

korrektion.  

Rentekorrektionen beregnes som afkastsatsen ganget med grundlaget. Grundlaget er den talmæs-

sigt største negative saldo på indskudskontoen primo/på tidspunktet, hvor virksomhedsordningen 

benyttes første gang eller ultimo for et indkomstår, jf. VSL § 11, stk. 1. Rentekorrektionen må 

dog højst udgøre det mindste af følgende beløb:  

 

Kapitalafkastsatsen ganget med det talmæssigt største negative kapitalafkastgrundlag ved 

indkomstårets begyndelse/på tidspunktet, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen på-

begyndes eller ved indkomstårets udløb. Er kapitalafkastgrundlaget såvel primo som ulti-

mo positivt eller nul bliver rentekorrektionsbeløbet 0 kr. 

 

Virksomhedens nettorenteudgifter forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster, der 

er skattepligtige efter kursgevinstloven62    

                                                

 

61 REVIFORA 

 

SkatteOrientering december 2001 

 

E.4 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis 
62 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.2.13.1 
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Figur 29: Rentekorrektion VSL § 11, stk. 1 
Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1

Eksempel A B C D

Inskudskonto primo -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Inskudskonto ultimo -150.000 -150.000 -80.000 100.000

Beregnet rentekorrektion indskudskonto 7.500 7.500 5.000 5.000

Kapitalafkastgrundlag primo -200.000 -70.000 -70.000 -70.000

Kapitalafkastgrundlag ultimo -230.000 -50.000 -150.000 40.000

Maksimalt beregnet rentekorrektion 11.500 3.500 7.500 3.500

Maksimalt nettorenteudgifter 20.000 15.000 4.000 25.000

Rentekorrektionsbeløb 7.500 3.500 4.000 3.500

Afkastsats 2008 er 5%

Kilde: Ligningsvejledningen afsnit E.G.2.13.1, skattevejledning 2008 - Eksempler og oversigter, side 119 samt egen tilvirkning

 

Der beregnes også rentekorrektion i de tilfælde, hvor der bliver hævet og indskudt på indskuds-

kontoen i samme indkomstår, jf. VSL § 11, stk. 2.  

Rentekorrektionen i henhold til denne paragraf beregnes som afkastsatsen ganget med det beløb 

der er hævet fra indskudskontoen i året. Rentekorrektionen kan dog højst udgøre kapitalafkast-

satsen ganget med indskuddet.  

Figur 30: Rentekorrektion VSL § 11, stk. 2 
Rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 2

Eksempel A B

Årets indskud i indkomståret 100.000 100.000

Årets hævning i indkomståret 50.000 200.000

Beregnet rentekorrektion af årets hævninger ganget med afkastsatsten 2.500 10.000

Maksimalt indskuddet ganget med afkastsatsen 5.000 5.000

Rentekorrektionsbeløb 2.500 5.000

Afkastsats 2008 er 5%

Kilde: Egen tilvirkning

 

VSL § 11, stk. 2 benyttes så den erhvervsdrivende ikke opnår fordele ved at lægge privat gæld 

ind i virksomheden i fx starten af et indkomstår, for derefter at tage det ud igen lige inden ind-

komståret slutter og dermed undgå en rentekorrektion.   



 

57  

Den beregnede rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1 og stk. 2 medregnes i den skattepligtiges 

personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten.  

4.2.7 Den udvidede hæverækkefølge 
Den udvidede hæverækkefølge benyttes, da hævninger fra virksomheden anses for foretaget i en 

bestemt rækkefølge. Grunden til dette er, at der er forskel på, om en hævning er skattefri eller 

skattepligtig.63  

Figur 31: Den udvidede hæverækkefølge 
Den udvidede hæverækkefølge

1 Refusion af driftsomkostninger, som den erhvervsdrivende har afholdt for virksomheden

2 Overførsel til medarbejdende ægtefælle

3 Beregnet virksomhedsskat af årets indkomst til virksomhedsbeskatning

4 Beløb hensat til senere hævning primo

5 Årets kapitalafkast der vedrører finansielle aktiver

6 Årets resterende kapitalafkast uden punkt 5

7 Resterende overskud

8 Konto for opsparet overskud

9 Indskudskontoen

10 Beløb ud over indskudskontoen

Kilde: REVIFORA  SkatteOrientering december 2001  E.4 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis
og Ligningsvejledningen E.G.2.6.5 samt egen tilvirkning
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Er der ikke hævet nok til at dække de tvungne overførsler, er der to alternative muligheder:  

1.  Differencen anses for indskudt i virksomheden 

2.  Der foretages en hensættelse til senere hævning  

4.2.8 Overskud 
Har virksomheden et overskud, opdeles overskuddet i et kapitalafkast, medmindre dette er be-

regnet til 0 kr., og et resterende overskud. Den del af det resterende overskud, som hæves, be-

skattes som personlig indkomst, og kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst.  

                                                

 

63 REVIFORA 

 

SkatteOrientering december 2001 

 

E.4 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis 
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Er der et overskud efter hævningerne i indkomståret, medtages det som tilgang på kontoen for 

opsparet overskud efter betalt virksomhedsskat. Skatten medtages som en del af årets hævninger.   

Figur 32: Overskudsdisponering 
Overskudsdisponering

+ Overskud efter renter

- Medarbejdende ægtefælle

= Overskud af virksomhed

- Kapitalafkast

= Resterende overskud

- Hævet af resterende overskud

= Indkomst til virksomhedsbeskatning

- Virksomhedsskat, 25%

= Tilgang til konto for opsparet overskud

Kilde: REVIFORA  SkatteOrientering december 2001  E.4 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis samt egen tilvirkning

  

Den erhvervsdrivende kan selv bestemme om kapitalafkastet, der ikke vedrører finansielle akti-

ver, skal hæves eller spares op i virksomheden, jf. forrige side figur 31 med den udvidede hæve-

rækkefølge.  

Det beløb der er hævet af det resterende overskud, skal medregnes i den personlige indkomst i 

det indkomstår, hvor det hæves i henhold til VSL § 10, og der skal betales AM-bidrag heraf, jf. 

AMBL § 10, stk. 2. pkt.  

Kapitalafkast der ikke hæves og et eventuelt resterende overskud spares op i virksomheden. 

Begge dele indgår på kontoen for opsparet overskud og beskattes foreløbigt med en indkomst-

skat på 25%, jf. VSL § 10, stk. 2.  

Sker der i efterfølgende indkomstår en hævning fra kontoen for opsparet overskud, sondres der 

her ikke mellem, om det der hæves er tidligere opsparet kapitalafkast eller overskud, og det hele 

inklusiv den betalte virksomhedsskat medtages som personlig indkomst.64 Den tidligere betalte 

virksomhedsskat fradrages i den skattepligtiges eventuelle restskat, og kan denne ikke rumme 

virksomhedsskatten, udbetales forskellen, jf. VSL § 10, stk. 3.  

Efter reglerne i VSL § 10, stk. 5 anses tidligst opsparet overskud som hævet først.  

                                                

 

64 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.2.12.3 
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4.2.8.1 Hensættelse til senere hævning 
En af fordelene ved benyttelse af virksomhedsordningen er muligheden for at hensætte til senere 

hævning. Det beløb, der hensættes til senere hævning ultimo året, beskattes i det indkomstår, 

hvor hensættelsen foretages. Beløbet kan derfor i efterfølgende indkomstår hæves skattefrit.  

Det betyder, at den erhvervsdrivende kan optimere sin indkomst, så den ligger lige under græn-

sen til topskat. Har personen det ene år hævet beløb, der sammenlagt ikke når topskattegrænsen, 

kan der hensættes et beløb, der bliver lagt oveni i hævninger for året, så den personlige indkomst 

kommer til at ligge på grænsen til topskat. Hæver personen året efter et beløb, der overstiger 

grænsen for topskat, kan beløbet, der blev hensat året før modregnes heri, så den personlige ind-

komst bliver lavere, og topskat kan måske undgås.  

Nedenstående figur viser beregningen af hensættelse til senere hævning ved at optimere den per-

sonlige indkomst, så den ligger på grænsen til topskat. I eksemplet er der taget udgangspunkt i, at 

der ikke er anden personlig indkomst.  

Figur 33: Optimering af personlig indkomst ved hensættelse til senere hævning 
Hensættelse til senere hævning

Grænsen for topskat 2008 335.800

Kapitalafkast 20.000

Topskattegrænse efter AM-bidrag 315.800

Topskattegrænse før AM-bidrag 343.261

Personlig indkomst skal udgøre 343.261

Personlig indkomst i virksomheden udgør 200.000

Manglende personlig indkomst ved optimering 143.261

Hensættelse til senere hævning udgør 75% 107.446

Kilde: REVIFORA  SkatteOrientering december 2001  E.4 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis samt egen tilvirkning

 

Ud fra hæverækkefølgen på side 57 figur 31 ses det, at hensættelse til senere hævning er en del 

af de tvungne hævninger. Beløb hensat til senere hævning vil derfor altid på den ene eller anden 

måde anses for hævet året efter.   

4.2.9 Underskud 
Underskud i virksomhedsordningen modregnes som udgangspunkt i tidligere års opsparede 

overskud, hvis dette kan rumme underskuddet. Det opsparede overskud inkl. den betalte virk-
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somhedsskat hertil medregnes i virksomhedsindkomsten med et beløb, der er lig indkomstårets 

underskud, så denne bliver nul for indkomståret.65  

Ved brug af tidligere års opsparede overskud anvendes først ind/først ud princippet, der medfø-

rer, at det er det ældste opsparede overskud, der først benyttes.66Har virksomheden ikke opspare-

de overskud fra tidligere år eller er det opsparede overskud inkl. virksomhedsskatten ikke stort 

nok til at rumme underskuddet, skal der herefter ske modregning i positiv kapitalindkomst.67   

Hvis den erhvervsdrivende er gift og samlevende med ægtefællen ved indkomstårets udløb, skal 

der foretages modregning med et beløb, der svarer til ægtefællernes samlede positive kapitalind-

komst. Modregningen skal dog, i modsætning til under personskatteloven, kun foretages i den 

erhvervsdrivende kapitalindkomst, også selv om denne efterfølgende bliver negativ, jf. VSL § 

13, stk. 2. Driver begge ægtefæller virksomhed, som har underskud i året, skal der ske modreg-

ning i ægtefællernes egen positive kapitalindkomst.68  

Er der herefter et resterende underskud, skal dette beløb modregnes i den erhvervsdrivendes per-

sonlige indkomst 

 

også selv om denne ender med at blive negativ, jf. VSL § 13, stk. 3. Den ne-

gative personlige indkomst modregnes i positiv personlig indkomst hos en eventuel ægtefælle.   

Modregning efter VSL § 13, stk. 2 og 3 foretages uanset om dette betyder, at den samlede skat-

tepligtige indkomstopgørelse ender med at blive negativ, jf. VSL § 13, stk. 4.  

Til figuren på næste side er benyttet følgende tal:  

 

Underskud af virksomhed før renter 250.000 kr. og ingen renteindtægter/-udgifter 

 

Opsparet overskud fra tidligere år 26.667 inkl. virksomhedsskat på 6.667 kr. (25%) 

 

Der er ikke medtaget hævninger i året 

 

Oplysninger for ægtefællen er de samme som benyttet under personskatteloven 

 

Grænserne for 2008 er benyttet    

                                                

 

65 VSL § 13, stk. 1 
66 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.2.14.1 
67 VSL § 13, stk. 2 
68 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.2.14.2 
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Figur 34: Underskud i virksomhedsordningen år 1 med ægtefælle 
Eksempel - Underskud i virksomhedsordningen år 1

Ejer Ægtefælle

Resultat af virksomhed før renter -250.000 0

Modregnet i opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 26.667

Modregnet i kapitalindkomst 40.000

Personlig indkomst før AM-bidrag -183.333 113.636

Personlig indkomst efter AM-bidrag 104.546

Modregning af underskud i personlig indkomst 104.546 -104.546

Personlig indkomst i alt -78.787 0

Kapitalindkomst 20.000 20.000

Modregning af underskud i kapitalindkomst -40.000 0

Kapitalindkomst efter modregning -20.000 20.000

Modregnet i ægtefællens kapitalindkomst 20.000 -20.000

Kapitalindkomst i alt 0 0

Ligningsmæssige fradrag 0 -4.546

Ligningsmæssige fradrag i alt 0 -4.546

Overførsel af uudnytttede fradrag -4.546 4.546

  

Skattepligtig indkomst år 1 til fremførsel i senere indkomstår -83.333 0

Personlig indkomst år 1 til fremførsel i senere indkomstår -78.787 0

Skat i alt år 1 restskat vedr. tidligere betalt virksomhedsskat og AM-bidrag -6.667 9.090

Kilde: VSL § 13 og egen tilvirkning

 

Underskud i personlig og skattepligtig indkomst fremføres til modregning i senere indkomstår, 

hvilket foregår efter personskattelovens almindelige regler beskrevet tidligere og der henvises til 

side 35 figur 12 for illustrering heraf.   

4.2.10 Skift af beskatningsform og omdannelse 

4.2.10.1 Skift af beskatningsform til personskattelovens regler eller kapitalafkastordningen  
Har den erhvervsdrivende benyttet virksomhedsordningen, kan personen fra det ene år til det 

andet vælge at lade sig beskatte efter kapitalafkastordningen eller efter personskattelovens al-

mindelige regler. Tidsfristen for ændring heraf er den samme som beskrevet under personskatte-

loven, jf. side 36 afsnit 3.2.4.1.  

Opsparet overskud i virksomhedsordningen tillægges den personlige indkomst i det indkomstår, 

hvor der første gang benyttes enten kapitalafkastordningen eller personskatteloven.69 

                                                

 

69 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.2.15.1.7 
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4.2.10.2 Omdannelse til et kapitalselskab 
Omdannelse til et anpartsselskab er beskrevet på side 99 i afsnit 6.2.5 ophør og omdannelser.  

4.3 Analyse 
I følgende afsnit vil beregningen af skatter og årsopgørelsen ud fra personskattelovens regler 

med tilvalg af virksomhedsordningens regler blive gennemgået for indkomståret 2008. Der tages 

udgangspunkt i casen på side 26 figur 4.  

4.3.1 Kort sigt 
Årsopgørelsen og de endelige skatter i dette afsnit er beregnet ud fra forudsætningerne oplistet 

under personskatteloven side 36 afsnit 3.3.1. Derudover er følgende forudsætninger tilvalgt virk-

somhedsordningen:  

 

Årets hævning i årsrapporten er 500.000 kr. 

 

Virksomhedsordningen har været benyttet i alle indkomstår 

 

Bilen og den andel af ejendommen der vedrører virksomheden er de eneste indskud 

 

Der er ingen mellemregningskonto   

Som tidligere beskrevet skal der ved indtræden i virksomhedsordningen opgøres en indskuds-

konto. Ud fra forudsætningerne skal denne opgøres pr. 1.1.2007, da dette er virksomhedens før-

ste regnskabsår og dermed det tidspunkt, hvor ejeren indskyder værdierne i virksomheden.   

Figur 35: Virksomhedsordningen indskudskonto primo 2007 
Opgørelse af indskudskonto ved indtræden i VSO primo 2007

Aktiver

Ejendom (erhvervsandel) 2.000.000

Bil 400.000

I alt 2.400.000

Passiver

Prioritetslån -1.600.000

Bankgæld -500.000

I alt -2.100.000

Indskudskonto primo 300.000

Kilde: Egen tilvirkning

  

Ved opgørelsen af indskudskontoen er det kostprisen på ejendommen samt handelsværdien på 

bilen, der indgår i saldoen. Gæld er indregnet til kursværdien. Indskudskontoen opgøres herefter 

årligt.  
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Figur 36: Virksomhedsordningen indskudskonto primo 2008 
Opgørelse af indskudskonto primo 2008

Skattemæssigt resultat før renter 2007 456.883

Renteomkostninger i virksomheden 2007 -96.629

Skattemæssigt resultat efter renter 2007 360.254

Årets hævning 2007 -500.000

Regulering på indskudskonto ultimo 2007 -139.746

Indskudskonto primo 2007 300.000

Regulering på indskudskonto ultimo 2007 -139.746

Inskudskonto ultimo 2007/primo 2008 160.254

Kilde: Egen tilvirkning

  

Ud over indskudskontoen skal der også opgøres et kapitalafkastgrundlag, primo regnskabsåret, 

dvs. ultimo forrige regnskabsår. Dette beregnes for at kunne beregne et kapitalafkast.  

Figur 37: Virksomhedsordningen kapitalafkast primo 2008 
Opgørelse af kapitalafkast primo 2008

Egenkapital primo 182.754

- Regnskabsmæssige værdier
- Regnskabsmæssig værdi af bil -360.000

- Regnskabsmæssig værdi ejendom -2.000.000

+ Skattemæssige værdier

+ Skattemæssig værdi af bil 337.500

+ Skattemæssig værdi af ejendom 2.000.000

Kapitalafkastgrundlag 160.254

Kapitalafkast 5% 8.013

Kilde: Egen tilvirkning

  

Beregningen af kapitalafkastgrundlaget kan foretages på flere forskellige måder, dog er det vig-

tigt, at aktiverne indgår med de skattemæssige værdier, og at gælden indgår til kursværdien. 

Gælden i regnskabet er optaget til kursværdi, og derfor er der ikke reguleret for denne, da gælden 

skattemæssigt også skal medtages til kursværdi.  

Forskellen mellem de regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier i ovenstående bereg-

ning er de forskellige afskrivningsmetoder, der findes regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Bilen 

i regnskabet afskrives lineært over 5 år, hvorimod den skattemæssige værdi afskrives efter sal-

dometoden med 25% årligt.   
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Såfremt der havde været en mellemregning med ejeren, ville denne også skulle fratrækkes, idet 

en mellemregning sidestilles med en leverandør/gæld. Mellemregningen vil typisk være indreg-

net i regnskabet under kapitalen.   

Når indskudskontoen og kapitalafkastet er beregnet, vil årsopgørelsen for 2008, med tilvalg af 

virksomhedsordningen se ud som nedenstående.  

Figur 38: Virksomhedsordningen årsopgørelse 2008 
Årsopgørelse 2008

Før AM-
bidrag og 
Pension

AM-bidrag 
og Pension

Efter AM-
bidrag og 
Pension Saldo

Personlig indkomst
Overskud af virksomhed før renter 1.519.244

Renter og udbytte i virksomhed -90.348

Kapitalafkast -8.013

Indkomst til virksomhedsbeskatning -1.238.528

Resultat af virksomhed 182.355 14.588 167.767 167.767

Kapitalindkomst

Kapitalafkast 8.013

8.013 8.013 8.013

Ligningsmæssige fradrag
Fagligt kontingent 12.000

Beskæftigelsesfradrag 7.295

19.295 -19.295

Skattepligtig indkomst 156.485

Kilde: Egen tilvirkning

 

Overskud af virksomhed før renter er det samme som under personskatteloven. Renterne fra 

virksomheden er til gengæld modregnet i den personlige indkomst i modsætningen til under per-

sonskatteloven, hvor renterne fra virksomheden bliver beskattet som kapitalindkomst.   

Det nye under virksomhedsordningen, i forhold til hvis det kun var personskattelovens alminde-

lige regler, er bl.a. at det beregnede kapitalafkast på forrige side figur 37 fragår i den personlige 

indkomst og tillægges i stedet kapitalindkomsten, som tidligere nævnt.  

Derudover er der også kommet en linje, der hedder Indkomst til virksomhedsbeskatning . Dette 

er den del af overskuddet, som den erhvervsdrivende ikke har hævet og derved har mulighed for 

at spare op i virksomhedsordningen. På side 66 figur 40 vises beregningen af beløbet for 2008.    
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Nedenstående figur viser årets beregnede skat for 2008 ud fra den skattepligtige indkomst i års-

opgørelsen.  

Figur 39: Virksomhedsordningen samlet skat 2008 
Samlet skat 2008

Samlet skat

Årets skattebetaling 369.485

Udskudt skat 464.914

I alt 834.399

Årets skattebetaling
AM-bidrag 14.588

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 45.265

Foreløbig virksomhedsskat 309.632

I alt 369.485

Udskudt skat
AM-bidrag 99.082

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 675.464

Foreløbig virksomhedsskat -309.632

I alt 464.914

Kilde: Egen tilvirkning

  

Af ovenstående figur kan det ses, at skatten er fordelt på årets skattebetaling og udskudt skat. Det 

betyder, at det kun er det som hæves, der beskattes som personlig indkomst.   

Det resterende overskud, som ikke hæves og dermed opspares, beskattes med en midlertidig 

virksomhedsskat på 25%. Det opsparede overskud vil først blive beskattet som personlig ind-

komst i det år det hæves, og de 25% i betalt virksomhedsskat vil blive fratrukket i den samlede 

skat i det år.  

Udskudt skat beregnes af indkomsten til virksomhedsbeskatning, altså de 1.238.528 kr., som står 

i årsopgørelsen. Af dette beløb beregnes AM-bidrag og indkomstskat til stat, kommune, sundhed 

og kirke, ligesom hvis det havde været almindelig indkomst. Fra denne skat fratrækkes den be-

talte virksomhedsskat, som er 25% af de 1.238.528 kr.  

I figuren på næste side vises beregningen for virksomhedsindkomsten, og hvad virksomhedsskat-

ten for året udgør.    
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Figur 40: Virksomhedsordningen virksomhedsskat 2008 
Virksomhedsskat 2008

Skattemæssigt resultat efter renter 1.428.896

Hævet heraf (inkl. virksomhedsskat)

- Faktisk hævet -500.000

- Hensat til senere hævning primo 0

+ Hensat til senere hævning ultimo 0 -500.000

Opsparing i virksomhedsordningen efter skat

(tilgang til konto for opsparet overskud) 928.896

Indkomst til virksomhedsbeskatning (opsparing/0,75) 1.238.528 

Virksomhedsskat, 25% 309.632

Kilde: Egen tilvirkning

  

Det skattemæssige resultat efter renter i ovenstående figur beregnes på samme måde som det 

skattemæssige resultat af virksomhed på side 27 figur 6. Driftsresultatet i denne figur skal blot 

erstattes med resultat efter renter/årets resultat fra caseregnskabet.  

Som det fremgår af forudsætningerne, hæver ejeren kun 500.000 kr., og det er det beløb, der vil 

blive beskattet som personlig indkomst og det resterende beløb bliver sparet op i virksomheds-

ordningen.  

Hævningen af de 500.000 kr. kan specificeres i hæverækkefølgen, hvilket er vist i efterfølgende 

figur.   

Figur 41: Virksomhedsordningen hæverækkefølge 2008 
Hæverækkefølge 2008

Beregnet skat af årets indkomst til virksomhedsbeskatning 309.632

Kapitalafkast 8.013

Resterende overskud 182.355

500.000

Kilde: Egen tilvirkning

  

Hæverækkefølgen, som er beskrevet på side 57 afsnit 4.2.7, er væsentlig større, dog er der i dette 

eksempel kun brug for ovenstående poster. Der bliver i afsnittet om hæverækkefølgen nævnes, at 

nogle af hævningerne er tvungne, hvilket betyder at de skal hæves. Beregnet virksomhedsskat 

skal hæves, idet den betales i året.   

Som et krav i virksomhedsordningen, skal der være en konto til indskud og opsparet overskud. 

Indskudskontoen for 2008 er opgjort på side 63 figur 36 til 160.254 kr., og det opsparede over-
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skud for 2008 er opgjort på forrige side figur 40 til 928.896 kr. Såfremt der er en mellemreg-

ningskonto, skal denne også opgøres. I dette tilfælde er der ingen jf. forudsætningerne.  

Beregning af de forskellige skatter, ud over virksomhedsskatten, foregår på samme måde som 

under personskatteloven.  

Nedenstående figur er en opsamling på den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst og samlet 

skat for årene 2007-2009 ved brug af virksomhedsordningen. Tallene for 2007 og 2009 er bereg-

net på samme måde som for 2008, der er gennemgået i tidligere figurer.  

Figur 42: Virksomhedsordningen skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2009 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2009

2007 2008 2009

Personlig indkomst 320.394 167.767 613.334

Kapitalindkomst 12.000 8.013 0

Ligningsmæssige fradrag -19.500 -19.295 -25.600

Skattepligtig indkomst 312.894 156.485 587.734

Virksomhedens resultat 382.754 1.423.271 -212.617

Samlet skat

Årets skatteindbetaling 137.951 369.485 102.446

Udskudt skat 0 464.914 0

I alt 137.951 834.399 102.446

Årets skatteindbetaling
AM-bidrag 27.860 14.588 53.333

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 110.091 45.265 262.254

Foreløbig virksomhedsskat 0 309.632 -213.141

I alt 137.951 369.485 102.446

Udskudt skat
AM-bidrag 0 99.082 0

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 0 675.464 0

Foreløbig virksomhedsskat 0 -309.632 0

I alt 0 464.914 0

Underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel 0 0 0

Opsparet overskud/konjunkturudligning 0 928.896 289.472

Indskudskonto 160.254 160.254 160.254

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 36% 59% -48%

Kilde: Egen tilvirkning
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I alle 3 indkomstår er der blevet hævet 500.000 kr. I 2007 blev der hævet mere end virksomhe-

dens resultat, derfor bliver forskellen mellem hævningen og virksomhedens overskud hævet på 

indskudskontoen, jf. side 63 figur 36. De 139.746 kr. som er hævet af indskuddet er skattefrit, og 

derfor er det kun virksomhedens resultat der bliver beskattet. Skatteprocenten for 2007 bliver 

derfor de 36%.  

I indkomståret 2008 er der, som tidligere beskrevet, et overskud, hvor der bliver hævet mindre 

end overskuddet, og den resterende del bliver derfor sparet op i virksomheden. Da en stor del af 

virksomhedens resultat ligger over grænsen for topskat, skal der betales 59% skat af virksomhe-

dens resultat. Dog er halvdelen af skatten udskudt skat, som først forfalder når det opsparede 

overskud hæves.  

En del af det opsparede overskud fra 2008 bliver hævet i 2009, da virksomheden har underskud 

det år. Der hæves stadig 500.000 kr. jf. forudsætningerne Det som hæves af opsparet overskud, 

er årets hævning tillagt virksomhedens underskud efter skat. Der tages det skattemæssige resultat 

efter skat, da det tidligere opsparede overskud er efter skat. Beregningen kan ses i nedenstående 

figur.  

Figur 43: Virksomhedsordningen hævet opsparet overskud 2009 
Hævet af opsparet overskud

Skattemæssigt resultat efter renter -185.898

Skattemæssigt resultat efter skat (-185.898*0,75) -139.424

Årets hævninger -500.000

Hævet af opsparet overskud -639.424

Årets hævninger -500.000

Skat af årets hævning -166.667

Personlig indkomst -666.667

Kilde: Egen tilvirkning

  

Ovenstående figur viser at opsparet overskud bliver 639.424 kr. mindre. Det er dog de 666.667 

kr., der bliver beskattet som personlig indkomst. Beløbet svarer til årets hævning tillagt den tidli-

gere betalte virksomhedsskat på 25%.   

Der bliver beregnet fuldt skat af de 666.667 kr., og i den samlede skatteindbetaling fra året fra-

trækkes den tidligere betalte virksomhedsskat på de 166.667 kr. Skatteprocenten af årets resultat 

i virksomheden vil derfor være negativ, men det er fordi en del af det hævede beløb faktisk blev 

beskattet i 2008. Såfremt der ikke havde været noget opsparet overskud fra tidligere år, ville 

hævningen være foretaget på indskudskontoen.  
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4.3.2 Fif og tricks 

4.3.2.1 Medarbejdende ægtefælle 
Der er i virksomhedsordningen flere muligheder for at optimere, og en af dem er medarbejdende 

ægtefælle, som det også var under personskatteloven. Ved brug af de samme forudsætninger som 

ved beregningen under personskatteloven vil skatten ved benyttelse af virksomhedsordningen se 

ud som i figuren på næste side.  

Som det ses af figuren på næste side vil overførsel af 191.820 kr. (største beløb efter AM-bidrag) 

til ægtefælle give en besparelse i skatten på ca. 4% i forhold til, hvis det kun er ægtefællens fra-

drag, der bliver udnyttet.   

I lighed med besparelsen ved anvendelse af personskatteloven skyldes besparelsen ved overfør-

sel til medarbejdende ægtefælle primært, at en mindre del af indkomsten, som ikke bliver beskat-

tet med topskat.    
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Figur 44: Virksomhedsordningen samlet skat inkl. medarbejdende ægtefælle 2008 
Samlet skat inkl. medarbejdende ægtefælle 2008

Ejer Ægtefælle Total Ejer Ægtefælle Total Forskel

Personlig indkomst 231.707 191.820 423.527 167.767 0 167.767 255.760

Kapitalindkomst 8.013 0 8.013 8.013 0 8.013 0

Ligningsmæssige fradrag -22.075 -8.340 -30.415 -19.295 0 -19.295 -11.120

Skattepligtig indkomst 217.645 183.480 401.125 156.485 0 156.485 244.640

Virksomhedens resultat 1.423.271 0 1.423.271 1.423.271 0 1.423.271 0

Samlet skat
Årets skattebetaling 329.109 71.678 400.787 353.790 0 353.790 46.997

Udskudt skat 360.560 0 360.560 464.914 0 464.914 -104.354

I alt 689.669 71.678 761.347 818.704 0 818.704 -57.357

Årets skattebetaling

AM-bidrag 20.148 16.680 36.828 14.588 0 14.588 22.240
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 68.829 54.998 123.827 29.570 0 29.570 94.257

Foreløbig virksomhedsskat 240.132 0 240.132 309.632 0 309.632 -69.500

I alt 329.109 71.678 400.787 353.790 0 353.790 46.997

Udskudt skat
AM-bidrag 76.842 0 76.842 99.082 0 99.082 -22.240
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 523.850 0 523.850 675.464 0 675.464 -151.614

Foreløbig virksomhedsskat -240.132 0 -240.132 -309.632 0 -309.632 69.500

I alt 360.560 0 360.560 464.914 0 464.914 -104.354

Underskud i skattepligtigt 
indkomst til fremførsel 0 0 0 0 0 0 0

Opsparet overskud 
/konjunkturudligning 720.396 0 720.396 928.896 0 928.896 -208.500

Indskudskonto 160.254 0 160.254 160.254 0 160.254 0

Skatteprocent i forhold til 
virksomhedens resultat 53,49% 57,52% -4,03%

Kilde: Egen tilvirkning

Med medarbejdende ægtefælle Uden medarbejdende ægtefælle

 

Figuren på næste side viser en beregning af besparelsen i skatten ved benyttelse af medarbejden-

de ægtefælle i stedet for udnyttelse af skattegrænserne og personfradraget.    
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Figur 45: Virksomhedsordningen besparelse ved ovf. til medarbejdende ægtefælle 2008 
Besparelse ved overførsel til medarbejdende ægtefælle

Beskæftigelsesfradrag

Forøget beskæftigelsesfradrag 11.120

Skatteværdi af beskæftigelsesfradrag (32,8% ) 3.647

Topskat og mellemskat

Forøget personligt indkomst efter AM-bidrag 255.760

Mellemskatteprocent 6%

Topskatteprocent 15%

Mellemskat og topskat af overført personlig indkomst 53.710

Besparelse i alt 57.357

Kilde: Egen tilvirkning

 

Ud fra ovenstående figur ses det, at besparelsen primært skyldes, at mellemskattegrænsen og 

topskattegrænsen bliver udnyttet. Overførslen hertil beskattes lavere, end hvis beløbet bliver 

overført til opsparet overskud.   

4.3.2.2 Hensættelse til senere hævning 
En anden mulighed for optimering i virksomhedsordningen er ved at hensætte til senere hæv-

ning, som er beskrevet på side 59 afsnit 4.2.8.1. Ved hensættelse til senere hævning kan skatten 

for de enkelte år optimeres. Formålet med dette er, at såfremt hævningerne et år ikke er så høje, 

at de udløser topskat, så forøges hævningerne til de når grænsen for topskat.  

Figur 46: Virksomhedsordningen hensættelse til senere hævning ultimo 2008 
Hensættelse til senere hævning ultimo 2008

Bundgrænse topskat 335.800

Positiv nettokapitalindkomst -8.013

Rest til personlig indkomst (efter AM-bidrag) 327.787

Personlig indkomst (efter AM-bidrag) 327.787

AM-bidrag 28.503

Personlig indkomst (før AM-bidrag) 356.290

Personlig indkomst før hensættelse (før AM-bidrag) 182.355

Hensættelse før virksomhedsskat 173.935

Hensættelse til senere hævning ultimo (100%-25%) 130.451

Kilde: Egen tilvirkning

 

I figuren på næste side vises forskellen i skatten med hensættelse til senere hævning kontra uden.    
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Figur 47: Virksomhedsordningen samlet skat ved hensættelse til senere hævning 2008 
Samlet skat ved hensættelse til senere hævning 2008

Med Uden Forskel

Personlig indkomst 327.787 167.767 160.020

Kapitalindkomst 8.013 8.013 0

Ligningsmæssige fradrag -24.300 -19.295 -5.005

Skattepligtig indkomst 311.500 156.485 155.015

Virksomhedens resultat 1.423.271 1.423.271 0

Samlet skat
Årets skattebetaling 402.890 369.485 33.405

Udskudt skat 399.623 464.914 -65.291

I alt 802.513 834.399 -31.886

Årets skattebetaling
AM-bidrag 28.503 14.588 13.915

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 108.239 45.265 62.974

Foreløbig virksomhedsskat 266.148 309.632 -43.484

I alt 402.890 369.485 33.405

Udskudt skat
AM-bidrag 85.167 99.082 -13.915

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 580.604 675.464 -94.860

Foreløbig virksomhedsskat -266.148 -309.632 43.484

I alt 399.623 464.914 -65.291

Underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel 0 0 0

Opsparet overskud/konjunkturudligning 798.445 928.896 -130.451

Indskudskonto 160.254 160.254 0

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 56,39% 58,63% -2,24%

Kilde: Egen tilvirkning

  

Af ovenstående figur kan det ses at en hensættelse til senere hævning på 130.451 kr. giver en 

besparelse på 2,24% i skat. Det skyldes at top- og mellemskattegrænsen bliver udnyttet, hvilket 

dog medfører at årets skattebetaling bliver højere. De 2,24% spares altså kun på den samlede 

skattebetaling og kommer først den erhvervsdrivende til gode, når resten af skatten skal betales.   

I dette tilfælde vil udnyttelsen af mellemskattegrænsen og topskattegrænsen blive aktuel, idet 

den personlige indkomst i beregningen er under begge grænser, så der er et uudnyttet beløb op til 

mellemskattegrænsen på 104.020 kr. og op til topskattegrænsen på 160.020 kr., som giver en 

yderligere besparelse. Personen har i 2008 kun en personlig indkomst på 167.767 kr. og en kapi-
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talindkomst på 8.013 kr., så de 104.020 kr. er det manglende beløb op til mellemskattegrænsen 

på 279.800 kr., og de 160.020 er det manglende beløb op til topskattegrænsen. Se beregning i 

nedenstående figur.  

Figur 48: Virksomhedsordningen besparelse ved hensættelse til senere hævning 2008 
Besparelse ved hensættelse til senere hævning

Beskæftigelsesfradrag

Forøget beskæftigelsesfradrag ved hensættelse 5.005

Skatteværdi af beskæftigelsesfradrag (32,8% ) 1.642

Mellemskat

Udnyttet rest af mellemskattegrænse ved hensættelse 104.020

Mellemskatteprocent 6%

Mellemskat af udnyttet rest af mellemskattegrænse 6.241

Topskat

Forøget personligt indkomst som følge af hensættelse 160.020

Topskatteprocent 15%

Topskat af overført personlig indkomst 24.003

Besparelse i alt 31.886

Kilde: Egen tilvirkning

  

4.3.2.3 Kildeskatteloven § 55 
Som nævnt under personskatteloven side 43 afsnit 3.3.2.2, kan den erhvervsdrivende i slutningen 

af indkomståret søge eventuel overskydende skat retur, jf. KSL § 55. Beløbet der modtages retur 

føres over mellemregningen og nedbringer årets hævninger, hvilket giver yderligere fordele ved 

anvendelse af virksomhedsordningen.  

Årets hævninger bliver mindre, hvilket medfører, at et lavere beløb beskattes, da det ikke er virk-

somhedens resultat, men årets hævninger, der beskattes. Derudover bør den erhvervsdrivende 

faktisk bede om et beløb retur, der medfører, at det ender med at give en restskat. Restskatten 

indbetales året efter, og hævningen af denne betaling kommer derfor først med i efterfølgende år, 

hvilket betyder, at den erhvervsdrivende kan skyde sin skat herpå i et år.  

Dette er ekstra smart at gøre ultimo 2009, da hævningen i 2010 beskattes mere lempeligt pga. 

den nye skattereform, der træder i kraft pr. 1. januar 2010, hvor bundskatten nedsættes og mel-

lemskatten helt forsvinder. Dog kommer der fra og med indkomståret 2009 dag til dag renter, 

hvilket betyder, at det er smartest at indbetale restskatten allerede 1. eller 2. januar, så der kun 

betales renter i få dage.   
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4.3.3 Lang sigt 
Som tidligere beskrevet foregår beregningerne af de forskellige skatter i virksomhedsordningen 

på samme måde som under personskatteloven med undtagelse af beregning af virksomhedsskat-

ten. Beregningsmetoden for denne er i 2010 er uændret i forhold til tidligere år, og der henvises 

derfor til side 66 figur 40, hvor beregningen heraf vises for 2008.   

Forårspakkens effekt på den samlede skat i 2010 ved brug af reglerne i virksomhedsordningen, 

ser ud som nedenstående:  

Figur 49: Virksomhedsordningen skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2010 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2010

2007 2008 2009 2010

Personlig indkomst 320.394 167.767 613.334 268.809

Kapitalindkomst 12.000 8.013 0 20.163

Ligningsmæssige fradrag -19.500 -19.295 -25.600 -24.418

Skattepligtig indkomst 312.894 156.485 587.734 264.554

Virksomhedens resultat 382.754 1.423.271 -212.617 1.020.423

Samlet skat

Årets skattebetaling 137.951 369.485 102.446 292.540

Udskudt skat 0 464.914 0 227.070

I alt 137.951 834.399 102.446 519.610

Årets skattebetaling
AM-bidrag 27.860 14.588 53.333 23.374

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 110.091 45.265 262.254 81.512

Foreløbig virksomhedsskat 0 309.632 -213.141 187.654

I alt 137.951 369.485 102.446 292.540

Udskudt skat
AM-bidrag 0 99.082 0 60.049

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 0 675.464 0 354.675

Foreløbig virksomhedsskat 0 -309.632 0 -187.654

I alt 0 464.914 0 227.070

Underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel 0 0 0 0

Opsparet overskud/konjunkturudligning 0 928.896 289.472 852.434

Indskudskonto 160.254 160.254 160.254 160.254

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 36% 59% -48% 51%

Kilde: Egen tilvirkning
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I lighed med øvrige år hæves der også i 2010 500.000 kr.. Det skattemæssige resultat for 2010 på 

1.062.962 kr., hvilket beregnes på samme måde som på side 27 figur 6. Driftsresultatet skal blot 

ændres til årets resultat på 1.020.423 kr. Det resterende beløb på 562.962 kr. spares op i virk-

somheden.  

I forhold til tidligere år er der i 2010 en reduktion i skatterne pga. ændringerne i skattereformen. 

Her er det muligt direkte at sammenligne de 59% i 2008 og de 51% i 2010, hvilket forekommer 

af samme grunde som skrevet under personskatteloven.  

4.4 Sammenfatning 
Ved benyttelse af virksomhedsordningen er det også en fordel, at der ikke er noget krav om 

startkapital.  

Derudover er en af de primære fordele ved anvendelse af virksomhedsordningen, at der opnås 

fuld fradragsret for virksomhedens renteomkostninger, da de sidestilles med øvrige udgifter i 

virksomheden. De medtages derfor som personlig indkomst i stedet for kapitalindkomst på års-

opgørelsen.  

Virksomhedsordningen giver mulighed for opsparing i virksomheden, hvilket er en fordel, da det 

kan anvendes til skatteoptimering. Derudover får ejeren den investerede kapital forrentet ved 

brug af ordningen, hvilket er en fordel, da dette ikke er tilfældet under personskatteloven.  

Er ejeren gift, er der ligesom under personskatteloven også mulighed for at optimere skatten ved 

brug af reglerne for medarbejdende ægtefælle.  

Endvidere er der ved benyttelse af virksomhedsordningen også mulighed for at optimere ved at 

hensættelse til senere hævning. Ved anvendelse af virksomhedsordningen beskattes ejeren kun af 

årets hævninger, hvilke kan optimeres op til grænsen for topskat i år, hvor der er hævet mindre.   

Yderligere har ejeren mulighed for at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, hvilket 

medfører rentekorrektion. Det er dog en fordel at medtage gælden i virksomheden, så længe ren-

ten på gælden er større end kapitalafkastsatsen.  

Ved benyttelse af virksomhedsordningen kan ejeren også søge overskydende skat retur i løbet af 

indkomståret i stedet for at vente til næste år. Dette får en ekstra effekt i virksomhedsordningen, 

da ejeren beskattes af hævningerne og ikke årets overskud. Søges betalte skatter retur, vil det 

reducere årets hævninger, som vil medføre en lavere beskatning i året. Gøres dette i 2009 vil det 

være bedst at sørge for at søge mere retur, så det medfører en restskat. Restskatten betales i star-

ten af 2010 med en dag-til-dag rente, og hævningerne ved denne betaling kommer derfor først 

med i 2010 og beskattes dermed lavere pga. den nye skattereform. 
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Ligesom under personskatteloven hæfter ejeren under virksomhedsordningen ubegrænset for 

selskabets forpligtelser, og medfører større risici for ejeren, hvilket kan være en stor ulempe.  

Derudover er der i modsætning til under personskatteloven en yderligere lov, som skal følges, 

nemlig virksomhedsskatteloven. Det medfører, at der skal udarbejdes flere opgørelser og bereg-

ninger, som administrativt er en ulempe. Yderligere kan ejeren sjældent udarbejde opgørelserne 

selv, da det kræver en vis regnskabsmæssig baggrund, og det betyder, at der højst sandsynligt 

skal betales en revisor for arbejdet.  

Der er også andre begrænsninger, da det ikke er alle former for virksomhed, der kan benytte ord-

ningen i henhold til VSL, hvilket ejeren skal være opmærksom på.  

Skattereformen medfører ikke en særlig fordel for personer, der benytter virksomhedsordningen, 

da det kun er skatteprocenterne og grænserne, der nedsættes. Dog er der en fordel, såfremt der 

er opsparet overskud i virksomheden fra tidligere år, da det beskattes lavere, når det hæves fra 

2010 og frem.  

Også ved benyttelse af virksomhedsordningen er det nemt at skifte beskatningsform og vælge en 

alternativ ordning. Her er der ligesom under personskatteloven mulighed for at gøre dette op til 

halvandet år efter indkomstårets udløb.  

Giver virksomheden overskud før renter, og er de samlede indkomstforhold over grænserne for 

beregning af mellemskat og topskat, vil virksomhedsordningen være en oplagt mulighed 

 

alter-

nativt bør kapitalafkastordningen benyttes.  

Hvis renteudgifterne overstiger det beregnede kapitalafkast ved anvendelse af kapitalafkastsord-

ningen, vil virksomhedsordningen være bedre, da der dermed opnås et større fradrag i den per-

sonlige indkomst.    
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5 Kapitalafkastordningen 

5.1 Indledning 
En alternativ beskatningsfrom til personskattelovens almindelige regler er virksomhedsordnin-

gen er kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen er mere enkel end virksomhedsordningen 

og har det overordnede formål at give selvstændigt erhvervsdrivende de samme fordele, som 

hvis virksomhedsordningen blev benyttet.  

Benyttes kapitalafkastordningen medtages overskuddet før renter i den personlige indkomst, og 

renterne skal medtages som kapitalindkomst på samme måde som var der valgt beskatning efter 

de almindelige regler i PSL.  

I kapitalafkastordningen beregnes et kapitalafkast, der fratækkes i den personlige indkomst og 

tillægges kapitalindkomsten og dermed indgår i en indkomstgruppe, der beskattes lavere end 

personlig indkomst. Derudover har den selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at opspare 

en del af overskuddet ligesom i virksomhedsordningen.  

5.2 Lovgrundlag 

5.2.1 Indtræden 
Kapitalafkastordningen kan anvendes af skattepligtige personer, der driver selvstændig er-

hvervsvirksomhed. Dog gælder samme undtagelser som beskrevet under virksomhedsordningen 

på side 47 afsnit 4.2.1 indtræden.  

Som skrevet under personskatteloven side 29 afsnit 3.2.1, er der ingen krav om startkapital.  

Der er ikke krav om, at erhvervsdrivende, som anvender kapitalafkastordningen skal føre et 

regnskab, og derfor skal blot bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen overholdes.70  

5.2.1.1 Hæftelse 
Ligesom under virksomhedsordningen har det ingen betydning for hæftelse om kapitalafkastord-

ningen er tilvalgt. Der er stadig tale om en personlig virksomhed, og derfor er der også ubegræn-

set hæftelse for ejeren.  

5.2.2 Kapitalafkast 
Ved kapitalafkastet forstås den del af årets overskud, der svarer til et beregnet afkast af den skat-

tepligtiges aktiver i virksomheden.71 

                                                

 

70 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.3.1.3.3 
71 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.1.2.3.1 
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Kapitalafkastet fremkommer ved at gange kapitalafkastgrundlaget med kapitalafkastsatsen, der 

opgøres efter henholdsvis VSL § 22a, stk. 5-7 og VSL § 9.  

Kapitalafkastgrundlaget opgøres primo for hvert indkomstår og opgøres som udgangspunkt som 

summen af alle erhvervsmæssige aktiver 

 
de skattemæssige værdier. Dog er der nogle bestemte 

aktiver som holdes udenfor:72  

 

Kontante beløb 

 

Fordringer 

 

bortset fra fordringer i forbindelse med debitorer fra salg af varer og tjeneste-

ydelser 

 

Aktiver og finansielle aktiver 

 

bortset fra andele i foreninger og selskaber omfattet af SEL 

§ 1, stk. 1, nr. 3 og 4  

Ud over at ovenstående ikke medtages, så fratrækkes yderligere kursværdien af leverandørgæld, 

der er forbundet med debitorerne.   

Reglerne for værdiansættelse af de erhvervsmæssigt benyttede aktiver i virksomhedsordningen 

finder tilsvarende anvendelse ved opgørelse af kapitalafkastet i kapitalafkastordningen,73 jf. side 

53 figur 26.   

Blandede benyttede aktiver, som kan medtages i henhold til reglerne i virksomhedsordningen, 

skal medtages i kapitalafkastgrundlaget med den forholdsmæssige værdi af aktivet.74   

Kapitalafkastsatsen for 2008 er de 5%, som noteret under virksomhedsordningen.  

Kapitalafkastet kan ikke overstige den største talmæssige værdi af følgende:75  

1. Positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. PSL § 3, eller 

2. Den samlede negative nettokapitalindkomst, jf. PSL § 4. Ved opgørelsen af nettokapital-

indkomsten ses bort fra kapitalafkast efter denne bestemmelse og negativ kapitalindkomst, 

der er omfattet af reglerne i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og 12.    

                                                

 

72 VSL § 22a, stk. 7 
73 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.3.1.7.1 
74 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.3.1.7.2 
75 VSL § 22a, stk. 3 
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Figur 50: Beregnet kapitalafkast 
Eksempel kapitalafkast

A B C D E F G

Kapitalafkast 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Overskud af virksomhed før renter 300.000 -30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 40.000

Negativ nettokapitalindkomst -70.000 70.000 -70.000 70.000 -25.000 -40.000 -20.000

Beregnet kapitalafkast 50.000 0 50.000 30.000 25.000 40.000 40.000

Kilde: Ligningsvejledningen afsnit E.G.3.1.6 samt egen tilvirkning

 

Er regnskabsperioden over eller under 12 måneder, skal der beregnes et forholdsmæssig kapital-

afkast på samme måde som under virksomhedsordningen, 76 jf. side 24 figur 28.  

Kapitalafkastet fradrages i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten.  

5.2.3 Overskud 
I kapitalafkastordningen har den selvstændige erhvervsdrivende også mulighed for at opspare en 

del af overskuddet ligesom i virksomhedsordningen. Dette kaldes for konjunkturudligningsord-

ningen, og der gælder nogle andre regler herfor.   

5.2.3.1 Henlæggelse til konjunkturudligning 
Henlæggelsen til konjunkturudligningskontoen skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 

25% af overskuddet i den selvstændige erhvervsvirksomhed i henlæggelsesåret. Overskuddet 

defineres som opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst med tillæg af rente-

udgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag for rente- og udbytteindtægter og kurs-

gevinster på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud.77  

Grundlaget for henlæggelsen opgøres før der sker overførsel af en del af overskuddet til en even-

tuel medarbejdende ægtefælle. Beløbet på henlæggelsen medregnes i beregningsgrundlaget for 

overførsel til eventuel medarbejdende ægtefælle i det år, hvor henlæggelsen indtægtsføres.78  

Henlæggelsen fradrages i det indkomstår henlæggelsen foretages. Beløbet fragår i den personlige 

indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 8., hvilket medfører at det ikke medtages i beregningsgrundlaget 

for AM-bidrag efter AMBL § 10, stk. 1.79 

                                                

 

76 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.3.1.4 
77 VSL § 22b, stk. 1 
78 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.3.2.3 
79 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.3.2.2 
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5.2.3.2 Konjunkturudligningsskat 
Ligesom under virksomhedsordningen skal den erhvervsdrivende betale en foreløbig skat på 

25% af det henlagte beløb også betegnet som konjunkturudligningsskatten.80 Beløbet opkræves 

som B-skat.81  

5.2.3.3 Konjunkturudligningskonto 
En betingelse for at få fradrag for henlæggelsen i den personlige indkomst er, at henlæggelsen 

efter fradrag af den betalte konjunkturudligningsskat, skal indsættes på en bunden konto i et 

dansk pengeinstitut, som Finanstilsynet har godkendt til at drive pengeinstitut, eller i et uden-

landsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et 

land, som Fællesskabet har indgået en samarbejdsaftale med, udøver virksomhed gennem en 

filial her i landet, jf. VSL § 22b, stk. 3.  

Beløbet skal indsættes på kontoen efter indkomstårets udløb, men før fristen for indsendelse af 

selvangivelse.82  

Derudover er der nogle krav til kontoen, jf. følgende:83  

 

Den skal betegnes konjunkturudligningskontoen 

 

Der anføres stå den erhvervsdrivendes navn, adresse, personnummer, virksomhedens regn-

skabsår og henlæggelsesåret 

 

Det skal være en kontantforrentet indlånskonto og kan ikke være en gevinstopsparingskon-

to  

5.2.3.4 Indtægtsførsel af tidligere års henlæggelser 
Hævning af tidligere års henlæggelser medregnes som personlig indkomst i det indkomstår, hvor 

beløbet hæves, jf. VSL § 22b, stk. 4.  

Et indskud, der hæves inden udløb af fristen for indsendelse af selvangivelsen for indkomståret, 

kan hæves med virkning for dette indkomstår. Derudover kan indskuddet hæves efter udløbet af 

indkomståret. Dog kan pengeinstituttet ikke udbetale beløb fra kontoen før der er gået 3 måneder 

fra det tidspunkt, hvor beløbet er henlagt.84  

                                                

 

80 VSL § 22b, stk. 2 
81 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.3.2.4 
82 VSL § 22b, stk. 3 
83 VSL § 22b, stk. 3 
84 VSL § 22b, stk. 4 
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Ligesom under virksomhedsordningen skal der ske indtægtsførsel af tidligere års henlæggelser, 

før det kan ske for et givent år.85  

Der skal ske indtægtsførsel af en henlæggelse senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets 

udløb. Sker dette ikke, medregnes henlæggelsen alligevel i den erhvervsdrivendes personlige 

indkomst i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.86  

Tilskrevne renter på konjunkturudligningskontoen skal hæves, før tidligere års henlæggelser kan 

hæves, jf. VSL § 10.  

I den endelige skatteberegning for indkomståret hvor henlæggelsen indtægtsføres, fradrages den 

konjunkturudligningsskat der hører til hævningen i indkomståret, hvilken modregnes i den skat-

tepligtiges slutskat med tillæg af eventuel restskat. Kan årets beregnede skat inklusiv restskat 

ikke rumme konjunkturudligningsskatten, udbetales det resterende beløb kontant.87  

Der kan i henhold til VSL § 22b, stk. 1, pkt. 5 ikke henlægges til konjunkturudligning og ske 

indtægtsførsel af tidligere års henlæggelse inden for samme indkomstår.  

5.2.4 Underskud 
Er den skattepligtiges personlige indkomst fra erhvervsvirksomheden negativ før fradrag af hen-

læggelse til konjunkturudligning og efter fradrag af kapitalafkast, indtægtsføres henlæggelser 

svarende til underskuddet.88  

Kan henlæggelsen fra tidligere år ikke dække underskuddet, fratrækkes den del der er henlagt 

ligesom under virksomhedsordningen, hvilket er vist på side 61 figur 34. Det resterende under-

skud skal modregnes i ægtefællens personlige indkomst, og kan denne ikke rumme det, skal der 

ske modregning i ægtefællernes positive kapitalindkomst, hvilket er vist i figur samme figur. 

Dog er rækkefølgen for modregning ikke den samme, hvilket er beskrevet tidligere.   

Ender det med underskud i den personlige og skattepligtige indkomst fremføres beløbene til 

modregning i senere indkomstår, hvilket foregår efter personskattelovens almindelige regler, 

som er beskrevet tidligere.   

                                                

 

85 VSL § 22b, stk. 4 
86 VSL § 22b, stk. 4 
87 VSL § 33b, stk. 5 
88 VSL § 22b, stk. 7 



 

82  

Der kan ifølge loven ikke henlægges til konjunkturudligning i de indkomstår der giver under-

skud, og hvor der skal indtægtsføres tidligere års henlæggelser svarende til underskuddet, pga. 

reglerne i VSL § 22b, stk. 1, pkt. 5.  

Men i modsætning til virksomhedsordningen kan den erhvervsdrivende i kapitalafkastordningen 

faktisk henlægge til konjunkturudligning i indkomstår, hvor der er underskud, så længe der er 

overskud før renter på minimum 20.000 kr., da henlæggelsen mindst skal udgøre 5.000 kr. og 

højst kan udgøre 25% af årets overskud før renter. Derudover kan det kun ske i de tilfælde, hvor 

der ikke er tidligere års henlæggelser, der kan indtægtsføres.89  

5.2.5 Skift af beskatningsform og omdannelse 

5.2.5.1 Skift af beskatningsform til personskatteloven regler eller virksomhedsordningen  
Har den erhvervsdrivende benyttet kapitalafkastordningen, kan personen fra det ene år til det 

andet vælge at lade sig beskatte efter virksomhedsordningen eller efter personskattelovens al-

mindelige regler. Tidsfristen for ændring heraf er den samme som beskrevet under personskatte-

loven, jf. side 36 afsnit 3.2.4.1.  

Vælger den erhvervsdrivende at lade sig beskatte efter personskattelovens almindelige regler, 

skal tidligere års konjunkturhenlæggelser indtægtsføres i det sidste år kapitalafkastordningen 

anvendes, jf. VSL § 22b, stk. 8, 1. pkt. Det medfører, at der for året ikke kan henlægges til kon-

junkturudligning, jf. VSL § 22b, stk. 1, 5. pkt.  

Vælger den erhvervsdrivende i stedet at overgå til virksomhedsordningen, anses beløbet på kon-

junkturudligningskontoen for indestående på kontoen for opsparet overskud, jf. VSL § 22b, stk. 

1, 4. pkt.  

5.2.5.2 Omdannelse til et kapitalselskab 
Omdannelse til et anpartsselskab er beskrevet på side 99 i afsnit 6.2.5 ophør og omdannelser.  

5.3 Analyse 
I følgende afsnit vil beregningen af skatter og årsopgørelsen ud fra personskattelovens regler 

med tilvalg af kapitalafkastordningens regler blive gennemgået for indkomståret 2008. Der tages 

udgangspunkt i caseregnskabet på side 26 figur 4. 

                                                

 

89 TfS 1994, 541 DEP 
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5.3.1 Kort sigt 
Årsopgørelsen og de endelige skatter i dette afsnit er beregnet ud fra forudsætningerne oplistet 

under personskatteloven side 36 afsnit 3.3.1. Derudover er følgende forudsætninger tilvalgt kapi-

talafkastordningen:  

 
Kapitalafkastordningen har været benyttet i alle indkomstår  

I kapitalafkastordningen skal der primo året opgøres et kapitalafkast, som beregnes på baggrund 

af kapitalafkastgrundlaget. Opgørelsen af grundlaget er beskrevet på side 77 afsnit 5.2.2.   

Figur 51: Kapitalafkastordningen opgørelse af kapitalafkast 2008 
Kapitalafkast primo 2008

Aktiver primo 2.965.331

- Regnskabsmæssige værdier

- Regnskabsmæssig værdi af bil -360.000

- Regnskabsmæssig værdi ejendom -2.000.000

+ Skattemæssige værdier

+ Skattemæssig værdi af bil 337.500

+ Skattemæssig værdi af ejendom 2.000.000

- Likvider 0

- Leverandørgæld -348.843

Kapitalafkastgrundlag 2.593.988

Kapitalafkast 5% 129.699

Kilde: Egen tilvirkning

  

Kapitalafkastgrundlaget beregnes på baggrund af de skattemæssige værdier af aktiverne. Oven-

stående beregning viser, at de regnskabsmæssige værdier fratrækkes den samlede aktivmasse og 

de skattemæssige værdier tillægges. Derudover er leverandørgælden fratrukket, hvilken er taget 

direkte fra regnskabet, da den i regnskabet er optaget til kursværdi. Havde der været en likvidbe-

holdning skulle den også fratrækkes.  

Når kapitalafkastet er beregnet, vil årsopgørelsen for 2008 med tilvalg af kapitalafkastordningen 

se ud som figuren på næste side.    
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Figur 52: Kapitalafkastordningen årsopgørelse 2008 
Årsopgørelse 2008

Før AM-
bidrag og 
Pension

AM-bidrag 
og Pension

Efter AM-
bidrag og 
Pension Saldo

Personlig indkomst
Overskud af virksomhed før renter 1.519.244

Kapitalafkast -129.699

Resultat af virksomhed 1.389.545 111.163 1.278.382 1.278.382

Kapitalindkomst
Renter i virksomhed -90.348

Kapitalafkast 129.699

39.351 39.351 39.351

Ligningsmæssige fradrag
Fagligt kontingent 12.000

Beskæftigelsesfradrag 12.300

24.300 -24.300

Skattepligtig indkomst 1.293.433

Kilde: Egen tilvirkning

  

Renterne fra virksomheden er medtaget som kapitalindkomst ligesom under personskatteloven 

og ikke som personlig indkomst, hvilket de bliver under virksomhedsordningen.   

Kapitalafkastet modregnes ligesom under virksomhedsordningen i den personlige indkomst og 

medregne i kapitalindkomsten.  

Nedenstående figur viser årets beregnede skat for 2008 ud fra den skattepligtige indkomst i års-

opgørelsen.  

Figur 53: Kapitalafkastordningen samlet skat 2008 
Samlet skat 2008

Samlet skat

Årets skattebetaling 801.492

Udskudt skat 0

I alt 801.492

Årets skattebetaling

AM-bidrag 111.163

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 690.329

Konjunkturudligningsskat 0

I alt 801.492

Kilde: Egen tilvirkning
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Det kan ses af ovenstående at der ingen udskudt skat er i ordningen, da der ikke er foretaget hen-

læggelse til konjunkturudligning.   

Beregning af de forskellige skatter foregår på samme måde som under personskatteloven.  

Nedenstående figur er en opsamling på den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst og samle-

de skat for årene 2007-2009 ved brug af kapitalafkastordningen.   

Beregning af de forskellige skatter, ud over konjunkturudligningsskat, foregår på samme måde 

som under personskatteloven.  

Figur 54: Kapitalafkastordningen skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2009 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2009

2007 2008 2009
Personlig indkomst 332.013 1.278.381 -185.898

Kapitalindkomst -629 39.351 0

Ligningsmæssige fradrag -19.500 -24.300 -12.000

Skattepligtig indkomst 311.884 1.293.432 -197.898

Virksomhedens resultat 382.754 1.423.271 -212.617

Samlet skat

Årets skattebetaling 138.528 801.492 0

Udskudt skat 0 0 0

I alt 138.528 801.492 0

Årets skattebetaling

AM-bidrag 28.870 111.163 0

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 109.658 690.329 0

Konjunkturudligningsskat 0 0 0

I alt 138.528 801.492 0

Underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel 0 0 197.898

Opsparet overskud/konjunkturudligning 0 0 0

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 36% 56% 0%

Kilde: Egen tilvirkning

  

De beregnede skatter for de 3 indkomstår er med det udgangspunkt, at der ikke spares op i ord-

ningen. Dog ville en opsparing i kapitalafkastordningen udløse en mindre skat for året, men der 

ville i stedet være en udskudt skat. Såfremt der havde været opsparet i ordningen ville under-

skuddet i den personlige indkomst i 2009 være modregnet heri og udløse en skat. I ovenstående 
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er der ikke opsparet og derfor vil underskuddet i den skattepligtige indkomst blive behandlet på 

samme måde som under personskatteloven. 

5.3.2 Fif og tricks 

5.3.2.1 Medarbejdende ægtefælle 
Der er i kapitalafkastordningen flere muligheder for at optimere, og en af dem er medarbejdende 

ægtefælle, som også var tilfældet under personskatteloven og virksomhedsordningen. Ved brug 

af de samme forudsætninger som ved beregningen under personskatteloven, vil skatten ved be-

nyttelse af kapitalafkastsordningen se ud som i nedenstående figur.  

Figur 55: Kapitalafkastordningen samlet skat inkl. medarbejdende ægtefælle 2008 
Samlet skat inkl. medarbejdende ægtefælle 2008

Ejere Ægtefælle Total Ejere Ægtefælle Total Forskel

Personlig indkomst 1.086.562 191.820 1.278.382 1.278.382 0 1.278.382 0

Kapitalindkomst 39.351 0 39.351 39.351 0 39.351 0

Ligningsmæssige fradrag -24.300 -8.340 -32.640 -24.300 0 -24.300 -8.340

Skattepligtig indkomst 1.101.613 183.480 1.285.093 1.293.433 0 1.293.433 -8.340

Virksomhedens resultat 1.423.271 0 1.423.271 1.423.271 0 1.423.271 0

Samlet skat

Årets skattebetaling 665.822 71.678 737.500 769.009 0 769.009 -31.509

Udskudt skat 0 0 0 0 0 0 0

I alt 665.822 71.678 737.500 769.009 0 769.009 -31.509

Årets skattebetaling
AM-bidrag 94.483 16.680 111.163 111.163 0 111.163 0

Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 571.339 54.998 626.337 657.846 0 657.846 -31.509

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0 0 0

I alt 665.822 71.678 737.500 769.009 0 769.009 -31.509

Underskud i skattepligtig 
indkomst til fremførsel 0 0 0 0 0 0 0

Opsparet overskud 
/konjunkturudligning 0 0 0 0 0 0 0

Skatteprocent i forhold til 
virksomhedens resultat 52% 54% -2%

Kilde: Egen tilvirkning

Med medarbejdende ægtefælle Uden medarbejdende ægtefælle

 

I ovenstående figur er besparelsen ved overførsel til medarbejdende ægtefælle på 31.509 kr. 

hvilket er det samme som ved brug af personskattelovens almindelige regler ved overførsel til 
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medarbejde ægtefælle. Besparelsen er vist på side 43 figur 23, hvor det kan ses, at besparelsen 

primært opstår pga. et lavere beløb, der beskattes som topskat. 

5.3.2.2 Henlæggelse til konjunkturudligning 
En anden mulighed for optimering i kapitalafkastordningen er ved henlæggelses til konjunktur-

udligning. Kravene ved henlæggelse til konjunkturudligning er beskrevet på side 79 afsnit 

5.2.3.1.   

I nedenstående figur vises, ved brug af casevirksomheden i indkomståret 2008 beregningen for, 

hvad der maksimalt kan henlægges til konjunkturudligning for året.  

Figur 56: Kapitalafkastordningen til konjunkturudligning 2008 
Maksimal henlæggelse til konjunkturudligning 2008

Skattemæssigt resultat før renter 1.519.244

Maksimal henlæggelse (25% af resultat før renter) 379.811

Konjunkturudligningsskat, 25% 94.953

Kilde: Egen tilvirkning

  

I figuren på næste side vises forskellen i skatten med henlæggelse til konjunkturudligning kontra 

uden.    
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Figur 57: Kapitalafkastordningen samlet skat ved henlæggelse til konjunkturudligning 2008 
Samlet skat ved henlæggelse til konjunkturudligning 2008

Med Uden Forskel

henlæggelse henlæggelse

Personlig indkomst 928.956 1.278.382 -349.426

Kapitalindkomst 39.351 39.351 0

Ligningsmæssige fradrag -24.300 -24.300 0

Skattepligtig indkomst 944.007 1.293.433 -349.426

Virksomhedens resultat 1.423.271 1.423.271 0

Samlet skat

Årets skattebetaling 658.920 801.492 -142.572

Udskudt skat 142.572 0 142.572

I alt 801.492 801.492 0

Årets skattebetaling
AM-bidrag 80.778 111.163 -30.385

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 483.189 690.329 -207.140

Konjunkturudligningsskat 94.953 0 94.953

I alt 658.920 801.492 -142.572

Udskudt skat

AM-bidrag 30.385 0 30.385

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 207.140 0 207.140

Konjunkturudligningsskat -94.953 0 -94.953

I alt 142.572 0 142.572

Underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel 0 0 0

Opsparet overskud/konjunkturudligning 379.811 0 379.811

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 56,31% 56,31% 0,00%

Kilde: Egen tilvirkning

  

Som det kan ses af ovenstående figur, gør det på længere sigt ingen forskel om der henlægges til 

konjunkturudligning eller ej. Det eneste henlæggelsen gør er at forskyde skattebetalingen til en 

senere periode, maksimalt 10 år. Dog vil den udskudte skat blive mindre fra 2010 og frem pga. 

den nye skattereform.  

Det er dog værd at bemærke, at såfremt der i første regnskabsår er underskud i virksomheden, er 

det stadig muligt at henlægge til konjunkturudligning, såfremt der er et overskud før renter i 

virksomheden.  
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5.3.2.3 Kildeskatteloven § 55 
Muligheden for at søge skat retur efter KSL § 55 er beskrevet på side 43 i afsnit 3.3.2.2 under 

personskatteloven.  

5.3.3 Lang sigt 
Beregningen af skatterne under kapitalafkastordningen foregår på samme måde som under per-

sonskatteloven med undtagelse af konjunkturudligningsskat. Beregningen heraf i 2010 er 

uændret i forhold til tidligere år, og der henvises derfor til side 87 figur 56, hvor beregningen 

vises for 2008.  

Forårspakkens effekt på den samlede skat i 2010 ved brug af reglerne i kapitalafkastordningen, 

ser ud som nedenstående:  

Figur 58: Kapitalafkastordningen skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2010 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2010

2007 2008 2009 2010
Personlig indkomst 332.013 1.278.381 -185.898 945.900

Kapitalindkomst -629 39.351 0 46.897

Ligningsmæssige fradrag -19.500 -24.300 -12.000 -25.600

Modregnet underskud 0 0 0 -197.898

Skattepligtig indkomst 311.884 1.293.432 -197.898 769.299

Virksomhedens resultat 382.754 1.423.271 -212.617 1.020.423

Samlet skat

Årets skattebetaling 138.528 801.492 0 398.247

Udskudt skat 0 0 0 0

I alt 138.528 801.492 0 398.247

Årets skattebetaling

AM-bidrag 28.870 111.163 0 70.165

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 109.658 690.329 0 328.082

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0

I alt 138.528 801.492 0 398.247

Underskud i skattepligtig indkomst til fremførsel 0 0 197.898 0

Opsparet overskud/konjunkturudligning 0 0 0 0

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 36% 56% 0% 39%

Kilde: Egen tilvirkning

 

I forhold til tidligere år er der også under kapitalafkastordningen en reduktion i skatterne pga. 

ændringerne i skattereformen. 
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Skatteprocenten i forhold til virksomhedens resultat er beregnet til 39% i 2010 i forhold til 56% i 

2008, hvor virksomheden også havde et stort overskud, hvoraf der beregnes topskat. Dog kan 

skatteprocenten i forhold til virksomhedens resultat i 2008 og 2010 ikke sammenlignes, da der i 

2010 modregnes underskuddet fra 2009 

 
ligesom under personskatteloven. Tages der højde for 

dette underskud, så der i 2010 ikke medtages et underskud til modregning, ville den samlede skat 

være på 497.060 kr. i stedet for de 398.247 kr., hvilket giver en skatteprocent i forhold til virk-

somhedens resultat på 49%.   

Den rigtige besparelse af skatten i 2010 i forhold til 2008 er altså på 7%, hvilket fremkommer af 

samme grunde som skrevet under personskatteloven.  

5.4 Sammenfatning 
Ved benyttelse af kapitalafkastordningen er det også her en fordel at der ikke er noget krav til 

startkapital.  

I kapitalafkastordningen medregnes resultat før renter i personlig indkomst, og renterne medta-

ges som kapitalindkomst på ejerens årsopgørelse. Dette medfører, at der ikke er fuldt fradrag for 

virksomhedens renteudgifter ligesom under personskatteloven. For at give ordningen de samme 

fordele som virksomhedsordningen, beregnes der et kapitalafkast, som flyttes fra personlig ind-

komst til kapitalindkomst og dermed medfører en lavere beskatning.  

Kapitalafkastordningen følger personskattelovens almindelige regler samt et par enkelte regler, 

der står i virksomhedsskatteloven. Fordelen ved denne ordning er, at den giver nogle af de sam-

me muligheder som virksomhedsordningen, men administrationen er langt lettere.  

Er ejeren gift, er der ligesom under personskatteloven og virksomhedsordningen også mulighed 

for at optimere skatten ved brug af reglerne for medarbejdende ægtefælle.  

Derudover er det muligt at henlægge til konjunkturudligning i kapitalafkastordningen, hvilket 

giver optimeringsfordele. Dette er det den eneste ordning, hvor dette kan lade sig gøre, også selv 

om virksomheden har underskud. Har virksomheden overskud før renter, kan ejeren vælge at 

henlægge til konjunkturudligning efter de gældende regler herom.  

Under kapitalafkastordningen kan ejeren også søge overskydende skat retur i løbet af indkomst-

året. Det har dog ikke helt samme effekt som under virksomhedsordningen, da det ikke er hæv-

ningerne, der beskattes i kapitalafkastordningen, men overskuddet.   

Ligesom under de to forrige ordninger hæfter ejeren ubegrænset for selskabets forpligtigelser, 

hvilket er en ulempe, da det medfører større risici for ejeren.  
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Endelig gælder samme undtagelser som under virksomhedsordningen for hvilke typer af virk-

somhed, der kan drives under kapitalafkastordningen, hvilket giver nogle begrænsninger.  

Skattereformen medfører ikke en særlig fordel for personer, der benytter virksomhedsordningen, 

da det kun er skatteprocenterne og grænserne, som nedsættes. Dog er der en fordel, såfremt der 

er foretaget henlæggelse til konjunkturudligning i tidligere år, da det beskattes lavere, når det 

hæves fra 2010 og frem.  

Ved benyttelse af kapitalafkastordningen er det ligeledes nemt at skifte beskatningsform og væl-

ge en alternativ ordning. Dette er der mulighed for at gøre op til halvandet år efter indkomstårets 

udløb, ligesom under de to andre ordninger.  

Giver virksomheden overskud før renter og er indkomstforholdene over grænserne for beregning 

af mellemskat og topskat, vil kapitalafkastordningen være en oplagt mulighed 

 

alternativt bør 

virksomhedsordningen benyttes.  

Hvis renteudgifterne er mindre end det beregnede kapitalafkast ved anvendelse af kapitalafkast-

ordningen, bør kapitalafkastordningen fortsat anvendes.    
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6 Anpartsselskaber 

6.1 Indledning 
Tidligere er gennemgået de så kaldte personselskaber. I dette kapitel vil anpartsselskaber (ApS), 

som hører til kapitalselskaberne, blive gennemgået. Anpartsselskaber er underlagt Anpartssel-

skabslovens regler. Anpartsselskabet er den selskabsform, der er underlagt mindst regulering i 

henhold til lovgivning af kapitalselskaberne. Et af formålene med anpartsselskabsloven fra 1996 

var at gøre reglerne mere overskuelige for mindre virksomheder, hvilket gør denne selskabsform 

et godt alternativ til den personlige virksomhedsform.  

I modsætning til de personlige virksomheder er anpartsselskaber en selvstændig juridisk enhed. 

Dette medfører, at beskatningen ligger i selve selskabet og ikke hos ejerne, samt at selskabet kan 

have forpligtelser, rettigheder og være ansvarlig i retslige situationer.  

6.2 Lovgrundlag 

6.2.1 Indtræden 
Et anpartsselskab kan oprettes af en enkelt person eller flere, og selskabet skal være erhvervsdri-

vende, jf. APSL § 1, stk. 1. Med erhvervsdrivende forstås selskaber, der har som overordnet sigte 

at indvinde økonomisk udbytte.90   

Der er nogle typer af erhvervsvirksomheder, der ikke kan drives som et kapitalselskab:91  

 

Apoteker 

 

Dispachør 

 

Auktionsholder 

 

Translatør og tolk 

 

Taxikørsel  

Derudover er der regler for, at følgende typer af virksomheder skal drives som aktieselskaber og 

derfor ikke kan drives som et anpartsselskab:92  

 

Banker 

 

Realkreditinstitutter 

 

Fondsmæglerselskaber 

 

Forsikringsselskaber 

 

Investeringsforeninger 

                                                

 

90 Dansk Selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 2. udgave, side 47 
91 Dansk Selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 2. udgave, side 93 
92 Dansk Selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 2. udgave, side 90 
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I modsætning til personselskaberne er der krav om at kapitalselskaber skal have en startkapital. 

For anpartsselskaber skal kapitalen være på minimum 125.000 kr., jf. APSL § 1, stk. 3.   

Anpartskapitalen skal indbetales fuldt ud, og stifterne af selskabet skal underskrive et stiftelses-

dokument, der skal indeholde:93  

 

Vedtægter og bestemmelser om ledelse og revisor for tiden indtil den ordinære generalfor-

samling efter det første regnskabsår og en redegørelse for tegningen af anpartskapitalen 

 

Navne og bopæl for dem, som stifterne har udpeget som medlemmer af bestyrelse og som 

direktør   

Det øverste ledelsesorgan skal anmelde selskabet til registrering hos Erhvervs- og Selskabssty-

relsen senest 8 uger efter stiftelsesdokumentet er underskrevet.94 Registreringen af selskabet kan 

kun finde sted, hvis der sammen med anmeldelsen indsendes dokumentation for, at anpartskapi-

talen er indbetalt fuldt ud.95 Indtil registreringen er på plads skal selskabet til sit navn tilføje un-

der stiftelse .96  

6.2.1.1 Hæftelse 
I modsætning til de personlige virksomheder hæfter anpartshaverne ikke personligt for selskabets 

forpligtelser, men kun for indskuddet, jf. APSL § 1, stk. 2. Dette er blandt andet en af grundene 

til, at der er et kapitalkrav på 125.000 kr., da det skal være med til at beskytte selskabets kredito-

rer.  

Dog er der en undtagelse hertil. I den periode selskabet er under stiftelse, kan det ikke erhverve 

rettigheder eller indgår forpligtelser.97 Indgås en forpligtelse på selskabets vegne, før selskabets 

er registreret, hæfter de som har indgået forpligtelsen solidarisk. Efter registreringen er sket, 

overtager selskabet forpligtelsen.98  

6.2.1.2 Indbetaling af anpartskapital 
Anpartskapitalen kan indbetales som et kontant indskud eller som et apportindskud, hvilket be-

tyder, at værdier kan skydes ind i selskabet i stedet for et pengebeløb. Skal apportindskud benyt-

tes, skal det anføres i stiftelsesdokumentet, jf. APSL § 7, stk. 1. 

                                                

 

93 APSL §§ 4, stk. 1 og 6 
94 APSL § 11, stk. 1 
95 APSL § 11, stk. 2 
96 APSL § 12, stk. 4 
97 APSL § 12, stk. 1 
98 APSL § 12, stk. 2 
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Som udgangspunkt kan ethvert aktiv, som økonomisk kan vurderes, anvendes som appor-

tindskud.99 Værdierne kan ikke bestå i at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse, ligesom 

fordringer på stiftere ej heller kan indskydes eller overtages, jf. APSL § 7, stk. 1.  

For at sikre at apportindskud minimum svarer til den fastsatte kapital skal der udarbejdes en vur-

deringsberetning, jf. APSL § 7, stk. 2.  

6.2.1.3 Selskabets ledelse 
I et anpartsselskab består ledelsen af enten en direktion eller en bestyrelse eller begge dele. Har 

selskabet begge dele, er bestyrelsen det øverste ledelsesorgan. Har selskabet kun et ledelsesor-

gan, udøver dette opgaver, der tilkommer både bestyrelse og direktion.100  

Anpartsselskaber er dog forpligtet til at have en bestyrelse, hvis selskabet har mere end 35 ansat-

te, og de ansatte ønsker at have medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.101  

Er der begge ledelsesorganer i selskabet, foretages ledelsen af direktionen og bestyrelsen i for-

ening. Rollefordelingen mellem de to parter er som følgende:102  

Direktionen skal:   

 

Varetage den daglige ledelse af selskabet og derved følge de retningslinjer og anvisninger, 

som bestyrelsen har givet 

 

Forelægge dispositioner, som er af usædvanlig art eller stor betydning for bestyrelsen 

 

Sørge for en lovlig og betryggende regnskabsføring og formueforvaltning  

Bestyrelsen skal:  

 

Påse, at kontrollen med regnskabsføring og formueforvaltning er tilfredsstillende 

 

Tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til sel-

skabets drift  

I mindre anpartsselskaber, hvor der kun er ejeren, udgør ejeren oftest direktionen, og der vil ikke 

være nogen bestyrelse.  

                                                

 

99 Dansk Selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 2. udgave, side 107 
100 APSL § 19, stk. 1 
101 APSL § 22, stk. 1 
102 APSL § 20, stk. 1 
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6.2.1.4 Generalforsamling 
Anpartshavernes ret til at træffe beslutninger foregår på generalforsamlingen. I et anpartsselskab 

kan det dog foregå på en anden måde, hvis alle anpartshavere er enige herom.103  

Anpartshaverne skal på den ordinære generalforsamling tage stilling til følgende:  

 

Godkendelse af årsrapporten 

 

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud 

 

Valg om revision, hvis selskabet ikke er underlagt revisionspligt 

 

Valg af revisor 

 

Andre spørgsmål  

Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at selskabet kan nå at indsende den 

godkendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden fristen udløber herfor.104 Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsen skal have årsrapporten i hænde senest 5 måneder efter selskabets 

årsafslutning.  

6.2.1.5 Erstatning 
Har stiftere, bestyrelsesmedlemmer eller direktører forsætligt eller uagtsomt tilføjet selskabet 

skade ved udførelse af deres erhverv, er de erstatningspligtige.105 Ligeledes er en anpartshaver, 

der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder Anpartsselskabsloven eller selskabets vedtægter.106  

6.2.1.6 Revision 
Enhver erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar skal registreres efter Lov om er-

hvervsdrivende virksomheder, der kun stiller det særlige krav til virksomhederne, at de skal af-

lægge en årsrapport som foreskrevet i ÅRL, jf. LEV §§ 18 og 19. Derudover står der i ÅRL § 3, 

stk. 1. nr. 1 at anpartsselskaber skal aflægge regnskaber efter reglerne i Årsregnskabsloven.  

Alle anpartsselskaber skal revideres i henhold til ÅRL § 135. Dog kan visse mindre selskaber 

fravælge revisionen, hvis 2 af følgende forudsætninger ikke overskrides 2 år i træk:  

 

en balancesum på 1,5 mio.kr.  

 

en nettoomsætning på 3 mio.kr. 

 

et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12  

                                                

 

103 APSL § 28 
104 APSL § 29 
105 APSL § 80a 
106 APSL § 80c 
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Dog kan holdingselskaber ikke undlade revision, da ovenstående regel ikke omfatter selskaber, 

der besidder kapitalandele i andre virksomheder.107  

Årsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som nævnt tidligere.  

6.2.1.7 Anpartshaverlån 
I et anpartsselskab er det ulovligt for anpartshavere at have lån i virksomheden, jf. APSL § 49 

stk. 1. Dette skyldes, at det stiller selskabets kreditorer dårligere.  

Reglen finder dog ikke anvendelse, hvis anpartshaveren er et moderselskab, jf. APSL § 50, stk. 

1.  

Et ulovligt anpartshaverlån skal tilbagebetales til virksomheden med en årlig rente svarende til 

diskontorenten plus 7%, jf. RL § 5, stk. 1 og 2 samt et tillæg på 2%, jf. APSL § 49, stk. 4. 

6.2.2 Overskud 
I modsætning til de personlige virksomheder beskattes overskuddet fra selskabet i selskabet og 

ikke hos anpartshaverne og følger reglerne i selskabsskatteloven, jf. SEL § 1. Anpartshaveren 

kan have to former for indkomst fra selskabet, hvilket er løn og udbytte.  

6.2.2.1 Selskabet 
I selskabet opgøres den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. 

SEL § 8, stk. 1, og et eventuelt overskud beskattes med 25%, jf. SEL § 17, stk. 1.  

Har selskabet tidligere år haft underskud, kan disse underskud fremføres til modregning i årets 

overskud, så længe underskuddene er fra indkomståret 2002 og frem.  

I løbet af indkomståret skal selskabet betale acontoskat i henhold til SEL § 29A, stk. 1. Acon-

toskatten opgøres som 50% af gennemsnittet af de sidste 3 års indkomstskatter, jf. SEL § 29A, 

stk. 2. Acontoskatten opkræves 2 gange årligt og forfalder til betaling den 20. marts og den 20. 

november. Selskabet kan derudover frivilligt vælge at betale yderligere acontoskat, hvilket skal 

ske enten den 20. marts eller den 20. november i indkomståret, jf. SEL § 29A, stk. 6.  

Har selskabet, som følge af årets overskud eller tidligere års overskud frie reserver, kan det væl-

ge at udlodde udbytte til anpartshaverne, som kan være personer eller selskaber.  

Ved udbytteudbetaling til personer, skal selskabet indeholde 28% i udbytteskat. Er modtageren i 

stedet et selskab, der ejer mindst 15%108 af kapitalen i det udbyttegivende selskab, beskattes det 

                                                

 

107 ÅRL § 135, stk. 3 
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modtagne selskab ikke, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, og det udbyttegivende selskab skal derfor ikke 

indeholde 28% i udbytteskat.  

Ejer det modtagne selskab mindre end de 15% af kapitalen, skal der indeholdes 16,5% i udbytte-

skat, da der i det modtagne selskab kun skal medtages 66% af det fulde udbytte inkl. udbytteskat 

i den skattepligtige indkomstopgørelse, hvilket bliver beskattet med 25%. De satser ganget med 

hinanden giver en skatteprocent på 16,5%, hvilket er grunden til, at det er det, der skal indehol-

des i udbytteskat.  

6.2.2.2 Anpartshaveren 
Er anpartshaveren ansat i selskabet, modtager vedkommende løn og er en almindelig lønmodta-

ger, som beskattes efter reglerne i PSL.  

Anpartshaveren kan modtage udbytte fra selskabet, så længe der er tilstrækkelige frie reserver til 

rådighed. Selskabet skal indeholde 28% af udbyttet i udbytteskat, som nævnt ovenfor. Den sam-

lede beskatning for anpartshaveren afhænger dog af udbyttets størrelse, jf. nedenstående figur.  

Figur 59: Udbyttebeskatning hos personer 
Udbyttebeskatning ved modtagelse af udbytte

Anpartshaver 2007 2008 2009 2010

Bundgrænse 1 45.500 46.700 48.300 48.300

Bundgrænse 2 - 102.600 106.100 -

Med ægtefælle

Bundgrænse 1 91.000 93.400 96.600 96.600

Bundgrænse 2 - 205.200 212.200 -

Skatteprocent op til bundgrænse 1 28% 28% 28% 28%

Skatteprocent mellem bundgrænse 1 og 2 43% 43% 43% 42%

Skatteprocent over bundgrænse 2 43% 45% 45% 42%

Kilde: http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7747.html#Aktieindkomstskat samt egen tilvirkning.

 

6.2.3 Underskud 
Som nævnt på forrige side kan et underskud i selskabets skattepligtige indkomst fremføres til 

modregning i senere års overskud, så længe underskuddene er fra indkomståret 2002 og frem.  

                                                                                                                                                            

 

108 Ejerandel for 2007 og 2008. Ejerandelen for 2009 nedsættes til 10% 

http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/7747.html#Aktieindkomstskat


 

98  

6.2.3.1 Kapitaltab 
Taber et anpartsselskab en del af anpartskapitalen fx pga. underskud i året og tidligere år, skal 

selskabets ledelse, i tilfælde hvor selskabets egenkapital udgør højst 50% af selskabets anparts-

kapital,109 senest 6 måneder efter tabet redegøre for selskabets økonomiske stilling over for an-

partshaverne og stille forslag til foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløs-

ning.110  

6.2.4 Sambeskatning 
Er selskabet koncernbundet med et eller flere andre selskaber, er der tvungen national sambe-

skatning, jf. SEL § 31, stk. 1. Tvungen national sambeskatning medfører, at har et selskab under-

skud i året, og har et andet selskab overskud i samme år, så skal underskuddet fra det første sel-

skab modregnes i overskuddet hos det andet selskab. Skatten på 25% beregnes af det resterende 

overskud, hvis det ender med dette.  

I tilfælde af mindre virksomheder er der ofte tale om koncernforbundne selskaber i forbindelse 

med oprettelse af et holding selskab, som ejes af den samme person som ejer driftsselskaberne.  

Underskud for året og fra tidligere år skal fratrækkes i en bestemt rækkefølge:  

1. Selskabernes underskud fra tidligere år, som er opstået i perioder inden sambeskatningen 

2. Omfordeling af årets overskud/underskud mellem selskaberne 

3. Underskud opstået inden for sambeskatningsperioden  

Figur 60: Sambeskatning 
Eksempel på sambeskatning

Skattepligtig 
indkomst før 
underskud

Egne under-
skud før 
sambe-

skatning

Skattepligtig 
indkomst efter 

egne 
underskud

Omfordeling 
af over-

/underskud

Fremførbart 
underskud fra 
sambeskatning

Skattepligtig 
indkomst

Virksomhed A 200.000 -25.000 175.000 -100.000 -20.000 55.000

Virksomhed B -100.000 0 -100.000 100.000 0 0

I alt 55.000

Kilde: Egen tilvirkning

 

For virksomheder, der er sambeskattet, er det kun administrationsselskabet som modtager en 

opkrævning på acontoskat, da det er dette selskab, der har ansvaret for betaling af den samlede 

skat.  

                                                

 

109 Dansk Selskabsret 2 - Kapitalselskaber, 2. udgave, side 301 
110 APSL § 52 
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Det er et krav, at selskaberne der indgår i sambeskatningen har samme regnskabsår.  

6.2.5 Omdannelse 
Ved omdannelse af en personlig virksomhed til et kapitalselskab forudsættes det, at den person-

lige virksomhed indskyder aktiver og passiver i et bestående eller nystiftet selskab.111 Indskydel-

sen af aktiver og passiver anses for apportindskud i det nystiftede selskab, og aktiverne skulle 

derfor gerne have en højere værdi end gælden, så forskellen som minimum dækker den krævede 

anpartskapital på 125.000 kr. Hvis ikke aktivernes værdi er høj nok til dette i forhold til gælden, 

må anpartshaveren skyde forskelsbeløbet ind kontant.  

Der kan være flere grunde til, at et personligt selskab ønsker at omdanne virksomheden til et 

kapitalselskab, fx et anpartsselskab. En af grundene kan være den begrænsede hæftelse, der er i 

et kapitalselskab, men det kan også være, at kunderne hellere vil handle med et kapitalselskab, 

da deres regnskaber skal offentliggøres og er underlagt revision 

 

dog ikke de mindste selskaber.  

Ved omdannelsen ændres den juridiske person fra ejeren til det nye selskab. Det er derfor vigtigt, 

at virksomhedens største varekreditorer og bankforbindelse spørges/informeres om planerne, 

inden det sættes i gang, da ændringerne kan ende med at påvirke dem væsentligt.112  

Det er ikke muligt i den forstand at omdanne et kapitalselskab til en personlig virksomhed. Dri-

ves der et kapitalselskab og ønskes der i stedet for en virksomhed i personligt regi, skal der ske 

afståelse af alle aktiver og passiver i selskabet, og det skal herefter lukkes. En personlig virk-

somhed oprettes i stedet, og ejeren kan indskyde de aktiver og passiver, der er behov for i virk-

somheden.  

Omdannelsen fra personlig virksomhed til et kapitalselskab kan ske på 2 forskellige måde enten 

som skattepligtig eller skattefri, hvilke vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit.   

6.2.5.1 Skattefri virksomhedsomdannelse fra personlig virksomhed til anpartsselskab 
Den erhvervsdrivende kan vælge at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse ved at anvende 

reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Anvendes denne lov kræver det ikke tilladelse fra 

skattemyndighederne, men det kræver dog meddelelse herom senest 1 måned efter stiftelsen. 

Sker dette ikke, vil omdannelsen blive betragtet som skattepligtig.  

Loven kan ikke anvendes ved omdannelse af virksomheder, der er nævnt i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 

og 12.113 Denne form for virksomheder er oplistet på side 48 som første punkt under hvilke ind-

komsttyper, der ikke kan medtages i virksomhedsordningen. 

                                                

 

111 Inspi 2002, nr. 7+8 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
112 Inspi 2002, nr. 7+8 Skattefri virksomhedsomdannelse 
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Efterfølgende betingelser skal være opfyldt for at benytte loven:114  

 
Ejeren skal på omdannelsestidspunktet være fuld skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 

 
Alle aktiver og passiver i den personlige virksomhed overdrages til selskabet. Dette gælder 

også blandede benyttede aktiver, dog er der særlige regler for ejendomme, som er beskre-

vet senere115 

 

Der skal hensættes til udskudt skat 

 

Hele vederlaget ydes i form af anparter 

 

Sker stiftelsen ikke til et nystiftet selskab, skal selskabet være tomt116 

 

Anparternes anskaffelsessum må ikke være negativ. Har virksomhedsordningen været an-

vendt i året forud for omdannelsen, kan loven dog anvendes alligevel. Ejeren skal i den 

forbindelse udligne den negative anskaffelsessum eller et negativt indestående på ind-

skudskontoen ved at betale pengene til selskabet senest 1 måned efter meddelelsen om til-

ladelsen er givet.117 Derudover kan Told- og Skatteforvaltningen tillade anvendelse, hvor 

samme regler for udligning heraf gælder118  

 

Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter omdannelsesdatoen for den udarbej-

dede åbningsbalance. Omdannelsesdatoen er den 1. dag efter udløb af seneste regnskabsår 

for den personlige virksomhed119 

 

Ejeren skal senest 1 måned efter omdannelsen sende kopi af stiftelsesdokument med tilhø-

rende vedtægter, vurderingsberetning inkl. åbningsbalance, opgørelsen af den skattemæs-

sige anskaffelsessum for anparterne samt dokumentation af anmeldelsen af selskabet hos 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til SKAT i den kommune, hvor virksomheden har bopæl 

 

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland120  

Følgende poster fra den personlige virksomhed kan indgå i omdannelsen, men ejeren kan også 

vælge at holde dem uden for:121  

 

Ejendomme, der helt eller delvist anvendes i virksomheden kan enten overdrages helt til 

selskabet eller holdes uden for omdannelsen 

                                                                                                                                                            

 

113 VOL § 1, stk. 3 
114 VOL § 2 
115 Inspi 2002, 7+8 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
116 VOL § 1, stk. 2 
117 Ligningsvejledningen 

 

Erhvervsdrivende 2009-1, afsnit E.G.2.15.2.1 
118 VOL § 2, stk. 4 
119 VOL § 3, stk. 1, 2. pkt. 
120 VOL § 10 
121 VOL § 2 
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Hensættelse til senere hævning og beløb på mellemregningskontoen ved tidligere benyttel-

se af virksomhedsordningen kan enten medtages i omdannelsen ved at indgå i selskabets 

egenkapital eller holdes uden for omdannelsen  

Da der foretages en skattefri omdannelse, indgår fortjeneste og tab på aktiver og passiver i virk-

somheden i forbindelse med omdannelsen ikke i den skattepligtige indkomst.122  

Anparterne som ejeren erhverver i forbindelse med omdannelsen anses for erhvervet for det be-

løb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannel-

sestidspunktet.123 Er anskaffelsessummen for anparterne et negativt beløb, medregnes det negati-

ve beløb ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse heraf.124  

Det nye selskab succederer i erhvervelsestidspunkter og anskaffelsessummer, hvortil aktiverne 

og passiverne er erhvervet.125 Dette medfører, at omdannelsen ikke betragtes som en afståelse, 

og beskatningen udskydes.  

Har den personlige virksomhed i sidste regnskabsår inden omdannelsen underskud eller uudnyt-

tede fradragsberettigede tab, kan disse ikke fradrages i selskabets skattepligtige indkomst efter 

omdannelsen og går dermed tabt.126  

Forhold, der taler for en skattefri virksomhedsomdannelse, er:127  

 

Stor merværdi i virksomheden i form af goodwill 

 

Store udskudte skatter på virksomhedens aktiver på grund af blandt andet store foretagne 

afskrivninger på fx driftsmidler 

 

Store opsparede overskud i virksomhedsordningen  

Hvis der ikke blev foretaget en skattefri virksomhedsomdannelse, vil ejeren af den personlige 

virksomhed ved omdannelsen blive beskattet af de skattemæssige avancer på ovenstående, da det 

betragtes som en afståelse.  

Opsparede overskud i virksomhedsordningen kan nedsætte aktivernes og passivernes skattemæs-

sige værdi ved opgørelsen heraf i forbindelse med omdannelse.128 Vælges dette, bliver skatten 

der er betalt herpå endelig.129 

                                                

 

122 VOL § 4, stk. 1 
123 VOL § 4, stk. 2 
124 VOL § 4, stk. 4 
125 VOL § 6, stk. 1 
126 VOL § 8, stk. 1 og 2 
127 Inspi 2002, nr. 7+8 Skattefri virksomhedsomdannelse 
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Derudover er det en fordel under skattefri omdannelse, at skattemyndighederne efterfølgende 

ikke kan korrigere værdiansættelsen af aktiverne, da selskabet har succederet i den private virk-

somheds anskaffelsessummer.  

6.2.5.2 Skattepligtig virksomhedsomdannelse fra personlig virksomhed til anpartsselskab 
Kan betingelserne for benyttelse af skattefri virksomhedsomdannelse ikke opfyldes, gælder de 

almindelige regler om kapitalgevinstbeskatning og SEL § 4, stk. 4, der omfatter de specielle mu-

ligheder fysiske personer har ved skattepligtige omdannelser. Derudover er det en betingelse, at 

ejeren af den personlige virksomhed bliver ejer af samtlige anparter i det nye selskab.130  

I henhold til SEL § 4, stk. 4 kan virksomhedsomdannelsen ske med tilbagevirkende kraft, så 

længe betingelserne i denne paragraf er opfyldt. Omdannelse skal finde sted senest 6 måneder 

efter den valgte skæringsdato, og ejeren skal senest 1 måned efter stiftelsen indsende de doku-

menter, som er opnoteret under den skattefrie omdannelse til Told- og Skatteforvaltningen.  

Kan kriterierne i SEL § 4, stk. 4 ikke opfyldes medfører det blot, at omdannelsen ikke kan ske 

med tilbagevirkende kraft.131  

Ved benyttelse af skattepligtig omdannelse er der ikke krav om blandede benyttede aktiver skal 

medtages i omdannelsen eller ej, hvilket er mere lempeligt end, hvis der blev foretaget en skatte-

fri omdannelse. Dog kan ejeren selv bestemme, om hensættelse til senere hævning og beløb på 

mellemregningskontoen skal medtages ligesom under den skattefrie omdannelse.  

Konsekvenserne af en skattepligtig virksomhedsomdannelse er, at afståelsen af aktiverne i virk-

somheden udløser beskatning efter fx ejendomsavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og 

aktieavancebeskatningsloven for ejeren af den personlige virksomhed. Dette betyder også, at der 

ved omdannelsen ikke skal hensættes til udskudt skat, da beskatningen finder sted med det sam-

me.  

Det nye selskab erhverver herefter aktiverne, og handelsværdierne heraf bliver de nye anskaffel-

sessummer for selskabet. Omdannelsen kan i modsætning til under skattefri omdannelse ske til et 

bestående selskab, der ikke er tomt.132   

                                                                                                                                                            

 

128 VSL § 16, stk. 1 
129 E.4 Virksomhedsskatteloven i teori og praksis 
130 Inspi 2002, nr. 7+8 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
131 Inspi 2002, nr. 7+8 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
132 Inspi 2002, nr. 7+8 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
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6.3 Analyse 
I følgende afsnit vil beregningen af skatter og årsopgørelsen blive gennemgået, for en virksom-

hed stiftet som et anpartsselskab. Har ejeren et anpartsselskab, kan han, som nævnt tidligere, 

have to former for indkomst; løn og udbytte.  

Derudover er der en forskel i forhold til caseregnskabet på side 26 figur 4, da dette kun er gæl-

dende ved personlige virksomheder. Caseregnskabet med tilhørende noter og opgørelse af den 

skattepligtige indkomst er tilrettet i bilag 1-6, så det passer til et anpartsselskab, der er et selv-

stændigt skattesubjekt, som udbetaler henholdsvis løn eller udbytte.   

6.3.1 Selskabet 
Forskellen i at udbetale løn kontra udbytte er, at lønomkostninger reducerer årets resultat. Det 

påvirker egenkapitalen, da overførslen hertil vil blive det mindre. Dog vil det også medføre, at 

årets skat bliver mindre med det der svarer til 25% af lønnen.   

Udbetaling af udbytte påvirker derimod ikke årets resultat, da posteringen foretages direkte på 

egenkapitalen. Der kan kun udbetales udbytte af de frie reserver som nævnt tidligere, hvilket 

giver en hvis begrænsning. Udbytte til anpartshaveren beskattes i det indkomstår, hvor regnska-

bet med foreslået udbytte godkendes. Det vil sige, at benyttes kalenderåret beskattes et udloddet 

udbytte vedrørende fx 2008-regnskabet først hos anpartshaveren i 2009.  

Udbetaling af udbytte kan dog udbetales i samme indkomstår, hvis der afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling i løbet af regnskabsåret, og hvis de gældende regler på området er overholdt.   

6.3.2 Anpartshaveren 
Det betyder også noget for anpartshaveren om vederlaget modtages i form af løn eller udbytte, 

da beskatningen heraf er meget forskellig.  

Løn medtages som personlig indkomst efter personskattelovens almindelige regler, hvilket kan 

blive beskattet med op til 63%, hvorimod udbytte fra selskaber skal medtages som aktieind-

komst, hvilket beskattes med henholdsvis 28%, 43% og 45%.  

Da der både sker en beskatning af selskabet og anpartshaveren ved kapitalselskaber, er det ikke 

kun anpartshaverens skat der medtages, men også selskabets.   
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6.3.3 Kort sigt 
Årsopgørelsen og de endelige skatter i dette afsnit er beregnet ud fra følgende forudsætninger:  

 
Der bliver hævet 500.000 kr. i løn eller i udbytte i alle årene 

 
Det antages, at samme metode er anvendt i alle årene, dvs. at der enten udbetales løn i alle 

3 år eller udloddes udbytte i alle 3 år 

 

Løn udbetales kun 1 gang årligt, så der medtages kun ATP svarende til 1 måned 

 

Der udloddes 500.000 kr. i udbytte 

 

Det antages, at kildeskat bliver afregnet af selskabet i samme indkomstår som den bliver 

tilbageholdt i 

 

Udbytte bliver kun vedtaget ved den ordinære generalforsamling  

Udlodning af de 500.000 kr. i udbytte foretages, uagtet om der er frie reserver hertil. Vi er op-

mærksomme på, at dette er i strid med selskabslovgivningen, men det giver et bedre sammenlig-

ningsgrundlag i afhandlingen.   

6.3.3.1 Udbetaling af løn 
Nedenstående figur viser årsopgørelsen for anpartshaveren ved udbetaling af løn fra selskabet.  

Figur 61: Kapitalselskab udbetaling af løn til anpartshaver årsopgørelse 2008 
Årsopgørelse 2008

Før AM-
bidrag og 
Pension

AM-bidrag 
og Pension

Efter AM-
bidrag og 
Pension Saldo

Personlig indkomst

Lønindkomst 499.910 39.992 459.918 459.918

Kapitalindkomst

Renter 0

0 0 0

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent 12.000

Beskæftigelsesfradrag 12.300

24.300 -24.300

Skattepligtig indkomst 435.618

Kilde: Egen tilvirkning

 

Lønindkomsten på 499.910 kr. er lønnen på 500.000 kr. fratrukket den ene måneds ATP. Fagligt 

kontingent og beskæftigelsesfradrag er uændret i forhold til de tidligere gennemgange.  
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Nedenstående figur viser årets beregnede skat for 2008 for anpartshaveren ud fra den skatteplig-

tige indkomst i årsopgørelsen samt den skat selskabet skal betale. Da anpartshaveren beskattes 

efter personskattelovens almindelige regler, vedrører den udskudte skat kun selskabet.  

Figur 62: Kapitalselskab samlet skat ved udbetaling af løn 2008 
Samlet skat for selskab og anpartshaver 2008

Samlet skat

Årets skattebetaling 419.006

Udskudt skat 4.219

I alt 423.225

Årets skattebetaling

AM-bidrag 39.992

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 181.816

Foreløbig virksomhedsskat 197.198

I alt 419.006

Udskudt skat

Foreløbig virksomhedsskat 4.219

I alt 4.219

Kilde: Egen tilvirkning

  

Generelt er der ikke noget nyt i ovenstående figur, idet lønnen fra selskabet indgår i ejerens per-

sonlige indkomst, og skatten heraf bliver beregnet på samme måde, som hvis der havde været 

overskud før renter fra virksomheden som under personskatteloven. Skatten er derfor også be-

regnet på samme måde, som gennemgået under personskatteloven.   

Derudover skal der betales 197.198 kr. i selskabsskat i året. Denne skat skal ejeren ikke betale, 

men derimod selskabet da det er et selvstændigt skattesubjekt. Det skal dog ses som et alternativ 

til at drive personlig virksomhed, og derfor medtages denne skat også i figuren. Udskudt skat 

påhviler forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af driftsmidler og 

eventuelt fremførbart underskud. Beregningen heraf kan ses i bilag 3.  

Fordelen ved at få udbetalt løn i et kapitalselskab er, at der er fradrag for lønudgiften i selskabet, 

og derved bliver selskabsskatten reduceret med skatteværdien (25% i 2008) af lønudgiften i 

regnskabsåret. Dertil kan lønudgiften i virksomheden medvirke til, at årets resultat før skat bliver 

negativt, hvilket medfører et fremførbart underskud, som kan modregnes i efterfølgende års 

overskud, hvilket kan sænke skattebetalingerne yderligere.   

Figuren på næste side er en opsamling af de samlede skatter i selskabet og for anpartshaveren for 

årene 2007-2009, når der drives et kapitalselskab, hvor der udbetales løn til anpartshaveren.   
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Beregning af de forskellige skatter, ud over virksomhedsskatten, foregår på samme måde som 

under personskatteloven. Beregning af virksomhedsskatten er vist i bilag 3.  

Figur 63: Kapitalselskab samlet skat ved udbetaling af løn 2007-2009 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2009

2007 2008 2009
Personlig indkomst 459.918 459.918 459.918

Kapitalindkomst 0 0 0

Ligningsmæssige fradrag -19.500 -24.300 -25.600

Skattepligtig indkomst 440.418 435.618 434.318

Modtaget løn i virksomhed 500.000 500.000 500.000

Virksomhedens resultat før skat -117.426 923.091 -712.797

Samlet skat

Årets skattebetaling 225.679 419.006 212.283

Udskudt skat -29.357 4.219 -173.981

I alt 196.322 423.225 38.302

Årets skattebetaling

AM-bidrag 39.992 39.992 39.992

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 185.687 181.816 172.291

Foreløbig virksomhedsskat 0 197.198 0

I alt 225.679 419.006 212.283

Udskudt skat

Foreløbig virksomhedsskat -29.357 4.219 -173.981

I alt -29.357 4.219 -173.981

Skatteprocent virksomhed af virksomhedens resultat 25% 22% 24%

Skatteprocent anpartshaver af personlig indkomst 45% 44% 42%

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat -167% 46% -5%

Kilde: Egen tilvirkning

 

I ovenstående figur er der blevet beregnet 3 forskellige skatteprocenter. Skatteprocenten for virk-

somheden er der ikke de store udsving i, da det skattemæssige resultat beskattes med 25% i hen-

hold til selskabslovgivningen. Det der påvirker denne lidt, er at det skattemæssige resultat ikke er 

helt ens med det regnskabsmæssige pga. forskelle i regnskabsmæssige og skattemæssige afskriv-

ninger. Dertil kommer af det skattemæssige underskud i 2007 bliver benyttet i 2008, hvilket 

medfører at skatteprocenten lander på 22%.   

Derudover er der skatteprocenten af anpartshaverens personlige indkomst, hvilket er skatten ved-

rørende den personlige indkomst i forhold til de 500.000 kr. Forskellene i disse skatteprocenter 

skyldes, at personfradrag, beskæftigelsesfradrag samt grænserne for mellem- og topskat stiger 

som følge af indeksreguleringer.  
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Den sidste skatteprocent er den samlede skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat. Den-

ne er der store udsving, hvilket skyldes at resultatet i virksomheden er meget svingende. I 2007 

og 2009 er der underskud og derfor er skatteprocenten negativ. I 2008 er der overskud og den 

samlede skat i forhold til virksomhedens resultat er på 46%.   

6.3.3.2 Udbetaling af udbytte 
Et alternativ til udbetaling af løn er muligheden for at udbetale udbytte i stedet. Som tidligere 

beskrevet skal der en ekstraordinær generalforsamling til at udbetale udbytte i løbet af et regn-

skabsår. I denne afhandling forudsættes det, at udbetalingerne af udbytte sker i regnskabsårene 

og ikke først i de efterfølgende år, så vi bedre kan foretage en sammenligning år for år af beskat-

ningsformerne.  

Nedenstående figur viser årsopgørelsen for anpartshaveren ved udbetaling af udbytte fra selska-

bet.  

Figur 64: Kapitalselskab udbetaling af udbytte til anpartshaver årsopgørelse 2008 
Årsopgørelse 2008

Før AM-
bidrag og 
Pension

AM-bidrag 
og Pension

Efter AM-
bidrag og 
Pension Saldo

Personlig indkomst

Lønindkomst 0 0 0 0

Kapitalindkomst

Renter 0 0 0

Ligningsmæssige fradrag
Fagligt kontingent 12.000

Beskæftigelsesfradrag 0

12.000 -12.000

Modregnet i statsskatter 12.000

Skattepligtig indkomst 0

Aktieindkomst

Aktieindkomst af unoterede aktier 500.000 500.000

Aktieindkomst i alt 500.000

Kilde: Egen tilvirkning

 

Udbytte på 500.000 kr. står som aktieindkomst. Da aktieindkomst ikke er en del af den skatte-

pligtige indkomst beregnes der ikke noget beskæftigelsesfradrag. Fagligt kontingent er uændret i 

forhold til de tidligere gennemgange.  
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Nedenstående figur viser årets beregnede skat for 2008 for anpartshaveren ud fra den skatteplig-

tige indkomst i årsopgørelsen samt den skat, selskabet skal betale.  

Figur 65: Kapitalselskab samlet skat ved udbetaling af udbytte 2008 
Samlet skat  for selskab og anpartshaver 2008

Samlet skat

Årets skattebetaling 553.536

Udskudt skat 4.219

I alt 557.755

Årets skattebetaling

AM-bidrag 0

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 0

Skat af aktieindkomst 196.312

Foreløbig virksomhedsskat 357.224

I alt 553.536

Udskudt skat

Foreløbig virksomhedsskat 4.219

I alt 4.219

Kilde: Egen tilvirkning

  

Virksomhedsskatten er principielt den samme som i eksemplet med udbetaling af løn. Forskellen 

skyldes, at udbytte ikke er en omkostning, der mindsker årets resultat og dermed årets skat, da 

det fragår direkte i egenkapitalen. Beregningen heraf kan ses i bilag 6. Derudover er der i 2008 

ved udbetaling af løn modregnet et skattemæssigt underskud fra 2007, hvilket er opstået pga. 

lønudbetalingen i dette år, hvilket også giver en lavere skat i det andet tilfælde. Ved udbetaling 

af udbytte giver år 2007 ikke et underskud til fremførsel i efterfølgende år.  

Beregningen af skat på aktieindkomst er ikke tidligere gennemgået og figuren på næste side viser 

beregningen heraf.    
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Figur 66: Kapitalselskab skat af aktieindkomst 2008 
Skat af aktieindkomst 2008

Modtaget udbytte 500.000

Bundgrænse 1 46.700

Udbytteskat (28% ) 13.076

Bundgrænse 2 102.600

Bundgrænse 1 46.700

Grundlag for 43% udbytte beskatning 55.900

Udbytteskat (43% ) 24.037

Modtaget udbytte 500.000

Bundgrænse 2 102.600

Grundlag for 45% udbytte beskatning 397.400

Udbytteskat (45% ) 178.830

Udbytteskat i alt 215.943

Skatteværdi af personfradrag 15.695

Skatteværdi af underskud i skattepligtig indkomst 3.936

Årets skat 196.312

Kilde: Egen tilvirkning

  

Ovenstående figur viser beregningen af skatten ved udbytte på 500.000 kr. I modsætning til ud-

betaling af løn vil udbetaling af udbytte blive beskattet som aktieindkomst, som beskattes med 

maksimalt 45%, hvorimod udbetalt løn kan blive beskattet med op til 63%.   

Figuren på næste side er en opsamling af de samlede skatter i selskabet og for anpartshaveren for 

årene 2007-2009, når der drives et kapitalselskab, hvor der udbetales udbytte til anpartshaveren.     
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Figur 67: Kapitalselskab samlet skat ved udbetaling af udbytte 2007-2009 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2009

2007 2008 2009
Personlig indkomst 0 0 0

Kapitalindkomst 0 0 0

Ligningsmæssige fradrag -12.000 -12.000 -12.000

Modregnet i statsskatter 12.000 12.000 12.000

Skattepligtig indkomst 0 0 0

Aktieindkomst 500.000 500.000 500.000

Virksomhedens resultat før skat 382.754 1.423.271 -212.617

Samlet skat
Årets skattebetaling 279.182 553.536 195.573

Udskudt skat 5.625 4.219 -48.936

I alt 284.807 557.755 146.637

Årets skattebetaling

AM-bidrag 0 0 0

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 0 0 0

Aktieindkomst 189.118 196.312 195.573

Foreløbig virksomhedsskat 90.064 357.224 0

I alt 279.182 553.536 195.573

Udskudt skat

Foreløbig virksomhedsskat 5.625 4.219 -48.936

I alt 5.625 4.219 -48.936

Skatteprocent virksomhed af virksomhedens resultat 25% 25% 23%

Skatteprocent anpartshaver af aktieindkomst 38% 39% 39%

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 74% 39% -69%

Kilde: Egen tilvirkning

 

I ovenstående figur er der blevet beregnet 3 forskellige skatteprocenter ligesom ved udbetaling af 

løn til anpartshaveren. Skatteprocenten for virksomheden er der igen ikke de store udsving i, da 

det skattemæssige resultat beskattes med 25% i henhold til selskabslovgivningen. Det der påvir-

ker denne lidt, er at det skattemæssige resultat ikke er helt ens med det regnskabsmæssige pga. 

forskelle i regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger. Til gengæld er der ved udbetaling 

af udbytte ikke underskud i 2007, og det påvirker derfor ikke skatteprocenten af aktieindkomst i 

modsætning til figuren med udbetaling af løn.   

Derudover er der skatteprocenten af anpartshaverens aktieindkomst, hvilket er skatten af aktie-

indkomsten på de 500.000 kr. Forskellene i disse skatteprocenter er heller ikke store. Stigningen 

i 2008 i forhold til 2007 skyldes, at der indføres en ekstra bundgrænse hvor alt herover beskattes 

med 45% i stedet for 43% i 2007. At stigningen ikke bliver større skyldes, at bundgrænserne 
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hæves samt at personfradraget stiger lidt fra år til år. Fra 2008 til 2009 er skatteprocenten 

uændret, men det kan ses på selve skatten at den faktisk falder lidt i 2009 i forhold til 2008, hvil-

ket udelukkende skyldes stigning i bundgrænserne og forøget personfradrag, da året beskattes på 

samme måde som i 2008.   

Den samlede skatteprocent svinger til gengæld meget i alle årene. I 2007 er skatteprocenten me-

get høj pga. det lave resultat i forhold til skatterne. I 2008 er skatteprocenten næsten halveret i 

forhold til 2007, hvilket skyldes det høje resultat dette år.  2009 viser en negativ skatteprocent 

pga. det negative resultat i forhold til den samlede skat, der er positiv.   

I de år hvor overskuddet er større end det udloddede udbytte er princippet det samme som i virk-

somhedsordningen. Anpartshaveren bliver beskattet fuldt af det, som bliver hævet og resten bli-

ver beskattet med 25% som virksomhedsindkomst.  

I følgende afsnit vil den nye lov for anpartsselskaber blive gennemgået. Der er i afsnittet kun 

medtaget de ændringer, der påvirker anpartsselskaber, og som er relevante for opgaven.  

6.3.4 Lang sigt 

6.3.4.1 Ny selskabslov 
Der blev den 29. maj 2009 vedtaget en ny lov, der erstatter de tidligere love for anpartsselskaber 

og aktieselskaber. Loven hedder Lov om aktie- og anpartsselskaber , men kaldes også for Sel-

skabsloven . Selskabsloven er gældende, men det er endnu ikke bestemt hvornår loven træder i 

kraft. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.133   

Indtræden 
En af de væsentlige ændringer for anpartsselskaber i den nye selskabslov er, at kapitalkravet 

nedsættes fra 125.000 kr. til 80.000 kr.134  

Før registreringen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan finde sted, skal mindst 25% af kapita-

len indbetales, dog skal minimum 80.000 kr. indbetales i tilfælde, hvor en højere anpartskapital 

end mindstekravet vælges ved stiftelse.135 Dette er en lempelse i forhold til Anpartsselskabslo-

ven, hvor kapitalen skulle indbetales fuldt ud inden registreringen kunne ske.  

                                                

 

133 Selskabsloven § 372 
134 Selskabsloven § 4, stk. 2 
135 Selskabsloven § 33 
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Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske senest 2 uger efter stiftelsesdokumentet 

er underskrevet,136 hvilket er en stor skærpelse i forhold til de 8 uger i henhold til Anpartssel-

skabsloven. Det er fortsat selskabets ledelse, der skal sikre sig at registreringen sker til tiden.137  

Indbetaling af anpartskapital 
Anpartskapitalen kan stadig indbetales kontant og ved apportindskud. Indbetales kapitalen kon-

tant, er det ikke længere det fulde beløb, der skal indbetales fra start som skrevet i ovenstående. 

Anpartskapital der ikke er indbetalt ved stiftelse, kan kræves indbetalt af selskabets ledelse med 

2 ugers varsel. Varslet kan ændres til maksimalt 4 uger i vedtægterne.138  

Sker indbetalingen via apportindskud, skal indskuddets/indskuddenes værdi udgøre 100% af 

kapitalen, da den skal være fuldt etableret ved stiftelse i modsætning til kontantindskud. Der skal 

i dette tilfælde stadig udarbejdes en vurderingsberetning.139 Vurderingsberetningen kan undgås i 

de tilfælde, hvor de indskudte værdier kan vurderes objektivt. I disse tilfælde erstattes vurde-

ringsberetningen med en erklæring fra det centrale ledelsesorgan.140  

Kravet om vurderingsberetning kan fraviges, hvis aktivet/aktiverne er individuelt målt og præ-

senteret til dagsværdi i et revideret årsregnskab, eller hvis det er værdipapirer, der handles på et 

reguleret marked.141  

Selskabets ledelse 
Selskabets ledelsesstruktur er uændret, og rollefordelingen er også uændret. Der er dog kommet 

en ny struktur for anpartsselskaber, som består af direktionen og et tilsynsråd. Tilsynsrådet er her 

det øverste ledelsesorgan, men ej med de samme beføjelser som bestyrelsen har, da det ikke har 

ledelsesbeføjelser eller tegningsret.  

Generalforsamling 
Indkaldelse til generalforsamling skal ske 2-4 uger før generalforsamlingen for selskaber, der 

ikke er børsnoterede.142  

Udbytte 
Reglerne for udbytte er ikke ændret. Dog kan en anpartshaver ikke modtage udbytte, medmindre 

selskabets kapital er fuldt indbetalt.  

                                                

 

136 Selskabsloven § 9, stk. 1 
137 Selskabsloven § 9, stk. 2 
138 Selskabsloven § 33, stk. 2 
139 Selskabsloven § 36, stk. 1 
140 Inspi 2009, nr. 7+8 Den nye selskabslov 
141 Selskabsloven § 38, stk. 1 
142 Selskabsloven § 94, stk. 1 
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Kapitaltab 
Taber selskabet mere end halvdelen af den tegnede kapital, skal selskabets ledelse stadig senest 6 

måneder efter redegøre for selskabets økonomiske stilling mv. Det nye for anpartsselskaber er, at 

ovenstående allerede skal ske, hvis selskabets egenkapital udgør mindre end 62.500.143   

6.3.4.2 Forårspakken 2.0 
Den nye forårspakke påvirker beskatning af udbytte. Ved udlodning til anpartshaver skal selska-

bet stadig indeholde 28% i udbytteskat i 2010 og 2011. Fra 2012 bliver dette 27%. Anpartshave-

ren bliver beskattet med 28% af de første 48.300 kr. for ugifte og 96.600 kr. for ægtefæller i 

2010. Alt ud over bundgrænsen beskattes fra og med 2010 med 42% i stedet for henholdsvis 

42% og 45%.  

Udbetaling af udbytte til selskaber, der i 2010 ejer mindre end 10% af kapitalen, skal fremadret-

tet indeholde 25% mod de tidligere 16,5. Det skyldes at skattereformen har ændret reglen om, at 

det kun er 66% er udbyttet, der skal medregnes i det modtagne selskabs skattepligtig indkomst-

opgørelse. Fra 2010 vil det være hele beløbet, der skal medregnes, hvilket svarer til en skat på 

25%.  

Salg af aktier som ejes af et selskab, der ejer mindre end 10% af kapitalen i et andet selskab er 

fra 2010 ikke længere skattefrit efter 3 års ejertid, da denne fjernes. Gevinst og tab skal derfor 

medregnes i den skattepligtige indkomst.  

Der henvises til side 19 afsnit 2.3 for en mere uddybende gennemgang af ændringer, som følge 

af den nye skattereform.  

6.3.4.3 Udbetaling af løn 
Beregning af de forskellige skatter, ud over virksomhedsskatten, foregår som nævnt tidligere på 

samme måde som under personskatteloven. Beregning af virksomhedsskatten er vist i bilag 3.  

Forårspakkens effekt på den samlede skat i 2010 for anpartshavere og kapitalselskaber ved udbe-

taling af løn ser ud som figuren på næste side.  

                                                

 

143 Selskabsloven § 119 
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Figur 68: Kapitalselskab samlet skat ved udbetaling af løn 2007-2010 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2010

2007 2008 2009 2010

Personlig indkomst 459.918 459.918 459.918 459.918

Kapitalindkomst 0 0 0 0

Ligningsmæssige fradrag -19.500 -24.300 -25.600 -25.600

Skattepligtig indkomst 440.418 435.618 434.318 434.318

Modtaget løn i virksomhed 500.000 500.000 500.000 500.000

Virksomhedens resultat før skat -117.426 923.091 -712.797 520.243

Samlet skat

Årets skattebetaling 225.679 419.055 212.331 193.792

Udskudt skat -29.357 4.219 -173.981 -43.920

I alt 196.322 423.274 38.350 149.872

Årets skattebetaling
AM-bidrag 39.992 39.992 39.992 39.992

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 185.687 181.865 172.339 153.800

Foreløbig virksomhedsskat 0 197.198 0 0

I alt 225.679 419.055 212.331 193.792

Udskudt skat

Foreløbig virksomhedsskat -29.357 4.219 -173.981 -43.920

I alt -29.357 4.219 -173.981 -43.920

Skatteprocent virksomhed af virksomhedens resultat 25% 22% 24% -8%

Skatteprocent anpartshaver af personlig indkomst 45% 44% 42% 39%

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat -167% 46% -5% 29%

Kilde: Egen tilvirkning

 

Skatteprocenten af virksomhedens resultat er negativ i 2010, da der fra 2009 er et fremførbart 

underskud, som er modregnet i årets skattepligtige indkomst i 2010, hvilket resulterer i at den 

skattepligtige indkomst giver 0 kr. hvorfor skatten ligeledes er 0 kr.   

Derudover er skatteprocenten for den personlige indkomst også faldet, hvilke forekommer af 

samme grunde som beskrevet under personskatteloven. Begge dele resulterer i, at den samlede 

skatteprocent er væsentlig lavere end i 2008.  

6.3.4.4 Udbetaling af udbytte 
Beregning af skatten på aktieindkomst er ændret i forhold til tidligere, da bundgrænserne og den 

ene skatteprocent ændrer sig i 2010. Beregningen på side 109 figur 66, kan dog stadig benyttes 

til beregningen, bundgrænse 2 skal blot fjernes og de 43% skal ændres til 42%. Beregningen af 

virksomhedsskatten foregår på samme måde som tidligere.  
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Forårspakkens effekt i forhold til beregning af skat ved kapitalselskaber og udbetaling af udbytte 

ser ud som nedenstående:  

Figur 69: Kapitalselskab samlet skat ved udbetaling af udbytte 2007-2010 
Skattepligtig indkomst og samlet skat 2007-2010

2007 2008 2009 2010

Personlig indkomst 0 0 0 0

Kapitalindkomst 0 0 0 0

Ligningsmæssige fradrag -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Modregnet i statsskatter 12.000 12.000 12.000 12.000

Skattepligtig indkomst 0 0 0 0

Aktieindkomst 500.000 500.000 500.000 500.000

Virksomhedens resultat før skat 382.754 1.423.271 -212.617 1.020.423

Samlet skat

Årets skattebetaling 279.182 553.536 195.312 402.994

Udskudt skat 5.625 4.219 -48.936 -13.096

I alt 284.807 557.755 146.376 389.898

Årets skattebetaling
AM-bidrag 0 0 0 0

Indkomstskat til stat, kommune, sundhed og kirke 0 0 0 0

Aktieindkomst 189.118 196.312 195.312 183.728

Foreløbig virksomhedsskat 90.064 357.224 0 219.266

I alt 279.182 553.536 195.312 402.994

Udskudt skat

Foreløbig virksomhedsskat 5.625 4.219 -48.936 -13.096

I alt 5.625 4.219 -48.936 -13.096

Skatteprocent virksomhed af virksomhedens resultat 25% 25% 23% 20%

Skatteprocent anpartshaver af aktieindkomst 38% 39% 39% 37%

Skatteprocent i forhold til virksomhedens resultat 74% 39% -69% 38%

Kilde: Egen tilvirkning

 

Skatteprocenten af virksomhedens resultat er under 25% i 2010, da der også ved udbetaling af 

udbytte var et underskud i 2009. Underskuddet var dog ikke lige så stort, som hvis der var blevet 

udbetalt løn, og derfor er der en højere skatteprocent for virksomheden ved udbetaling af udbytte 

i forhold til løn.   

I 2010 falder skatteprocenten på aktieindkomsten i forhold til 2009, hvilket udelukkende skyldes 

at skatteprocenterne ændres fra 28%, 43% og 45% i 2009 til 28% og 42% i 2010. Der justeres 

ikke på bundgrænserne eller personfradraget i dette år.   
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Den samlede skatteprocent for 2010 ligger meget lig den for 2008, hvilket skyldes det høje resul-

tat og at de 2 år er meget ens.  

6.4 Sammenfatning 
En af fordelene ved at drive virksomhed som et kapitalselskab er, at ejeren kun hæfter begrænset, 

hvilket betyder, at det kun er selskabets startkapital, der går tabt. Det er dermed langt mindre 

risikabelt for ejeren at drive virksomhed som et kapitalselskab i forhold til en personlig virksom-

hed.  

Ses der bort fra lovpligtig revision/review, så er administrationen for et anpartsselskab faktisk 

rimelig simpel, og de fleste oplysninger der skal bruges, kan tages direkte fra bogføringen, da der 

ikke skal udarbejdes særlige specifikationer, som der fx skal ved benyttelse af virksomhedsord-

ningen.  

Der er mulighed for at spare op i virksomheden, hvilket er en fordel, da giver mulighed for eje-

ren løbende at hive udbytte ud til lav beskatning. Derudover kan underskud fra tidligere år frem-

føres til modregning i senere års overskud, hvilket medfører reduceret skat.  

En af ulemperne er til gengæld, at der er et krav om startkapital på 125.000 kr. for anpartsselska-

ber. Dette nedsættes i 2010 til 80.000 kr., men det er alligevel mange penge ejeren skal fremskaf-

fe inden selskabet kan stiftes. Derudover er der langt flere ting, der skal foretages ved indtræden, 

hvilket gør det administrativt tungere i forhold til opstart af en personlig virksomhed.  

Kapitalselskaber har yderligere en ekstra selskabslovgivning, som skal følges, og denne medfø-

rer også krav om revision/review i forhold til virksomhedens størrelse. Dette medfører, at der 

ofte er større omkostninger til revisor ved at have et anpartsselskab i forhold til at have en per-

sonlig virksomhed. Lovgivningen har også den betydning, at privatøkonomi ikke må gå ind over 

virksomheden, hvilket der er mulighed for i de personlige virksomheder, hvor beløbene blot 

medtages som en privat hævning.  

Skattereformen medfører ikke en særlig fordel for kapitalselskaber med henblik på selskabsskat-

ten, da denne er uændret. Den medfører heller ikke særlige fordele for anpartshaveren ved udbe-

taling af løn i forhold til de personlige selskaber, da der sker beskatning efter PSL. Til gengæld 

er der en lille ændring, hvis der i stedet udbetales udbytte, da bundgrænse 2 fjernes og skattepro-

centen over bundgrænse 1 nedsættes. Det medfører, at alt over bundgrænse 1 beskattes med 42% 

i stedet for 43% og 45%. Selv om skatten falder på lønudbetaling, vil det også efter skatterefor-

men ikrafttræden være at foretrække for anpartshaveren at få udbetalt aktieindkomst, da beskat-

ningen heraf stadig vil være billigere.  
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Derudover er den selskabsskat, der betales for indkomstårene endelig og ikke en acontoskat, som 

under virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Det betyder, at hæves det opsparede 

overskud til løn i et senere indkomstår, så modregnes den betalte selskabsskat ikke i de beregne-

de skatter heraf.  

Omdannelse fra et anpartsselskab til en personlig virksomhed er også noget mere krævende, da 

selskabet skal lukkes, og der skal ske afståelse af alle aktiver og passiver. Herefter skal den pri-

vate virksomhed oprettes, og aktiver og passiver fra det gamle selskab kan indskydes efter be-

hov.  

Om der skal udbetales løn eller udbytte skal vurderes hvert år, da det godt kan betale sig at skifte 

mellem de to muligheder, hvis der ses på den samlede skat for anpartshaveren personligt samt 

selskabet. Fordelene ved udbetaling af løn er, at der ikke er de samme begrænsninger, som ved 

udbetaling af udbytte. Derudover kan en lønudbetaling føre til et skattemæssigt underskud, hvil-

ket kan modregnes i fremtidige overskud. Endvidere kan beløbet efter skat også betyde noget for 

ejeren, og da aktieindkomst beskattes lavere end lønindkomst, så vil ejeren måske foretrække 

aktieindkomst.   
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7 Skatteoptimering 
I de forrige kapitler har vi beregnet årets skattebetalinger samt udskudt skat i de forskellige virk-

somhedsformer/beskatningsformer.   

I dette kapitel sammenlignes de enkelte modeller år for år og illustrerer hvilken beskatningsform, 

der giver årets laveste skattebetaling, samt hvilken der giver den samlede laveste skat i de enkel-

te år. Herefter vurderes det hvilken model, der er mest optimal at benytte i de forskellige ind-

komstår og dermed udløse den laveste skat gennem hele perioden samt på længere sigt.   

Alle figurerne er opstillet på de samme forudsætninger som tidligere benyttet i afhandlingen.  

7.1 Indkomståret 2007 
Nedenstående figur er en opsamling på de beregnede samlede skatter fra de forskellige ordninger 

for indkomståret 2007.  

Figur 70: Sammenligning af beskatningsformerne 2007 

PSL VSO

VSO 
Hensat til 

senere 
hævning KAO

KAO 
konjunktur-
udlignings- 
henlæggelse

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af løn

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af udbytte

Samlet skat

Årets skattebetaling 167.076 137.951 0 138.528 113.871 225.679 279.182

Udskudt skat 0 0 0 0 42.876 -29.357 5.625

I alt 167.076 137.951 0 138.528 156.747 196.322 284.807

Årets skattebetaling

AM-bidrag 36.550 27.860 0 28.870 19.733 39.992 0
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 130.526 110.091 0 109.658 65.583 185.687 0

Aktieindkomst 0 0 0 0 0 0 189.118

Foreløbig virksomhedsskat 0 0 0 0 0 0 90.064

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 28.555 0 0

I alt 167.076 137.951 0 138.528 113.871 225.679 279.182

Udskudt skat
AM-bidrag 0 0 0 0 9.138 0 0
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 0 0 0 0 62.293 0 0

Foreløbig virksomhedsskat 0 0 0 0 -28.555 -29.357 5.625

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 42.876 -29.357 5.625

Henlæggelse 0 0 0 0 114.220 0 0

Kilde: Egen tilvirkning

Sammenligning af beskatningsformerne 2007
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I indkomståret 2007 er det ikke muligt at hensætte til senere hævning i virksomhedsordningen, 

idet hævningen på 500.000 kr. medfører, at der betales topskat.   

Den beskatningsform, der udløser den laveste samlede skat, er virksomhedsordningen. I denne 

betales der 29.125 kr. mindre, end hvis det kun var personskattelovens almindelige regler, der 

blev anvendt.   

Hvis vi ser på det ud fra et likviditetssynspunkt, så kunne et alternativ være kapitalafkastordnin-

gen med henlæggelse til konjunkturudligning. Årets skattebetaling i 2007 ved brug af denne lig-

ger på 113.871 kr., dvs. 24.080 kr. lavere end ved benyttelse af virksomhedsordningen. Det kræ-

ver dog at de 114.220 kr., som maksimalt kan henlægge i 2007, skal indsættes på en konjunktur-

udligningskonto som nævnt i tidligere afsnit. I beløbes skal den betalte virksomhedsskat fratræk-

kes.   

På længere sigt er ordningen ikke billigere, da de henlagte 114.220 kr. udløser en udskudt skat på 

42.876 kr., som skal betales når de 114.220 kr. inkl. renter hæves, hvilket er senest 10 år senere. 

En grund til at lave en sådan hensættelse kan være en forventning om at skatten på indkomst 

bliver sænket i senere indkomstår, og derved kan skatten reduceres.  

Såfremt det er et kapitalselskab med enten udbetaling af løn eller udbytte, vil disse være de dyre-

ste løsninger i indkomståret 2007, da begge ordninger giver en væsentlig højere samlet skat samt 

højere skattebetaling i året.  

7.2 Indkomståret 2008 
Figuren på næste side er en opsamling på de beregnede samlede skatter fra de forskellige ordnin-

ger for indkomståret 2008.    
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Figur 71: Sammenligning af beskatningsformerne 2008 

PSL VSO

VSO 
Hensat til 

senere 
hævning KAO

KAO 
konjunktur-
udlignings- 
henlæggelse

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af løn

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af udbytte

Samlet skat

Årets skattebetaling 829.641 369.485 402.890 801.492 658.921 419.006 553.536

Udskudt skat 0 464.914 399.623 0 142.571 4.219 4.219

I alt 829.641 834.399 802.513 801.492 801.492 423.225 557.755

Årets skattebetaling
AM-bidrag 121.539 14.588 28.503 111.163 80.778 39.992 0

Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 708.102 45.265 108.239 690.329 483.189 181.816 0

Aktieindkomst 0 0 0 0 0 0 196.312

Foreløbig virksomhedsskat 0 309.632 266.148 0 0 197.198 357.224

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 94.954 0 0

I alt 829.641 369.485 402.890 801.492 658.921 419.006 553.536

Udskudt skat
AM-bidrag 0 99.082 85.167 0 30.385 0 0
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 0 675.464 580.604 0 207.140 0 0

Foreløbig virksomhedsskat 0 -309.632 -266.148 0 -94.954 4.219 4.219

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0 0 0

I alt 0 464.914 399.623 0 142.571 4.219 4.219

Henlæggelse 0 0 130.452 0 379.811 0 0

Kilde: Egen tilvirkning

Sammenligning af beskatningsformerne 2008

 

Ved at se på den samlede skat i alt inkl. udskudt skat vil det naturlige valg være kapitalselskabet 

med løn, da skattebetalingen er meget lavere end i de øvrige beskatningsformer. Dette skal selv-

følgelig ses i sammenhængen med, at den udskudte skat i selskabet er væsentlig anderledes end 

den udskudte skat, som beregnes i de personlige virksomheder. I de personlige virksomheder 

beregnes den udskudte skat, på baggrund af opsparingen i virksomheden, hvilket ikke er tilfældet 

for kapitalselskaberne. Ud fra casevirksomheden er den udskudte skat for kapitalselskabet kun et 

udtryk af forskellen på de skattemæssige og regnskabsmæssige værdier af aktiverne samt even-

tuelt skattemæssigt underskud. Derfor sammenlignes der kun med kapitalselskaberne for årets 

skattebetaling.   

Ønsker anpartshaveren at hæve en del af årets overskud i de efterfølgende år, vil dette reducere 

resultatet og derved give anpartshaveren en højere personlig skat det pågældende år.  

Ses der kun på årets skattebetaling og derved den beskatningsform, der belaster likviditeten 

mindst, er virksomhedsordningen bedst i året. Der vil likviditetsmæssigt være mindre skat til 
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betaling i selve året, men på sigt og med de forudsætninger, som er gældende i 2008 og fremad-

rettet dvs. uændret skatteprocent samt skattegrænser mm., så viser den sig at være den dyreste 

model. Dog ved vi, at skatteprocenterne og grænserne ændrer sig på længere sigt, da den nye 

skattereform træder i kraft i 2010, og dermed kan det ende med at virksomhedsordningen med 

opsparing bliver billigere end nogle af de andre.   

Vælges der at hensætte til senere hævning i virksomhedsordningen bliver årets skattebetaling lidt 

højere end hvis dette ikke foretages. Til gengæld bliver den samlede skat lavere. Det skyldes at 

hensættelse til senere hævning optimerer skatten, så skattegrænsen op til topskat udnyttes i året, 

hvilket medfører en lidt højere skattebetaling, men til gengæld en samlet lavere skat på sigt.    

Kapitalafkastordningen og personskatteordningen er billigere end virksomhedsordningen, hvis 

der ses på den samlede skat. Dog er begge ordninger meget dyrere likviditetsmæssigt, da årets 

skattebetaling er høj i begge ordninger. Hele skatten skal betales i samme år som pengene tjenes, 

hvilket giver et stort træk på likviditeten.   

7.3 Indkomståret 2009 
Figuren på næste side er en opsamling på de beregnede samlede skatter fra de forskellige ordnin-

ger for indkomståret 2009.    



 

122  

Figur 72: Sammenligning af beskatningsformerne 2009 

PSL VSO

VSO 
Hensat til 

senere 
hævning KAO

KAO 
konjunktur-
udlignings- 
henlæggelse

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af løn

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af udbytte

Samlet skat

Årets skattebetaling 0 102.446 0 0 0 212.283 195.573

Udskudt skat 0 0 0 0 0 -173.981 -48.936

I alt 0 102.446 0 0 0 38.302 146.637

Årets skattebetaling

AM-bidrag 0 53.333 0 0 0 39.992 0
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 0 262.254 0 0 0 172.291 0

Aktieindkomst 0 0 0 0 0 0 195.573

Foreløbig virksomhedsskat 0 -213.141 0 0 0 0 0

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0 0 0

I alt 0 102.446 0 0 0 212.283 195.573

Udskudt skat
AM-bidrag 0 0 0 0 0 0 0

Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 0 0 0 0 0 0 0

Foreløbig virksomhedsskat 0 0 0 0 0 -173.981 -48.936

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 0 -173.981 -48.936

Henlæggelse 0 0 0 0 0 0 0

Kilde: Egen tilvirkning

Sammenligning af beskatningsformerne 2009

 

2009 er et atypisk år, idet virksomhedens resultat giver et underskud, også resultatet før renter, 

og derved er det ikke muligt at henlægge til senere hævning i virksomhedsordningen som det var 

i indkomståret 2007. Det er heller ikke muligt at henlægge til konjunkturudligning, da resultatet 

før renter er negativt. Yderligere medfører et underskud ved benyttelse af kapitalafkastordningen 

og personskatteordningen, et underskud i den personlige og skattepligtige indkomst, hvilket ikke 

udløser skat i det pågældende regnskabsår.   

Underskuddet vil som nævnt i tidligere afsnit kunne modregnes i efterfølgende års positive ind-

komster. Det vil derfor være nærliggende at vælge en af disse 2 ordninger, dog skal det bemær-

kes, at personfradraget for året går tabt, når der ikke skal betales skat. I caseeksemplet med tilhø-

rende forudsætninger svarer det til 15.121 kr., som går tabt. Derudover udnyttes skattegrænserne 

heller ikke i året, da vi har taget udgangspunkt i en ejer, der ej er gift. Ses der isoleret på dette 

indkomstår burde personskatteordningen eller kapitalafkastordningen vælges.   
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Vælges virksomhedsordningen derimod, vil der i året blive hævet af tidligere års opsparet over-

skud, og den tidligere betalte virksomhedsskat bliver dermed godtgjort og medfører at årets skat-

tebetaling bliver lav. Dermed bliver personfradraget og skattegrænserne også udnyttet. Det vil 

give et træk på likviditeten, men på længere sigt vil det give en besparelse i den samlede skat.  

Kapitalselskaber vil med samme princip udnytte personfradrag og skattegrænserne. Ses der på 

den samlede skat, vil kapitalselskabet ved udbetaling af løn være det bedste. Dog kan dette igen 

ikke sammenlignes, da der i den beregnede skat for virksomhedsordningen allerede er betalt 

virksomhedsskat af det opsparede overskud. Endvidere er årets skattebetaling også lavest ved 

benyttelse af virksomhedsordningen.  

7.4 Indkomståret 2010 
Figuren på næste side er en opsamling på de beregnede samlede skatter fra de forskellige ordnin-

ger for indkomståret 2010.       
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Figur 73: Sammenligning af beskatningsformerne for 2010 

PSL VSO

VSO 
Hensat til 

senere 
hævning KAO

KAO 
konjunktur-
udlignings- 
henlæggelse

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af løn

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af udbytte

Samlet skat

Årets skattebetaling 440.446 292.540 313.808 398.247 311.522 193.792 402.994

Udskudt skat 0 227.070 187.313 0 86.740 -43.920 -13.096

I alt 440.446 519.610 501.121 398.247 398.262 149.872 389.898

Årets skattebetaling

AM-bidrag 85.063 23.374 33.904 70.165 47.226 39.992 0

Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 355.368 81.512 125.155 328.082 0 153.800 0

Aktieindkomst 0 0 0 0 192.613 0 183.728

Foreløbig virksomhedsskat 0 187.654 154.749 0 0 0 219.266

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 71.683 0 0

I alt 440.431 292.540 313.808 398.247 311.522 193.792 402.994

Udskudt skat

AM-bidrag 0 60.049 49.528 0 22.939 0 0

Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 0 354.675 292.534 0 135.484 0 0

Foreløbig virksomhedsskat 0 -187.654 -154.749 0 0 -43.920 -13.096

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 -71.683 0 0

I alt 0 227.070 187.313 0 86.740 -43.920 -13.096

Henlæggelse 0 0 98.716 0 286.733 0 0

Kilde: Egen tilvirkning

Sammenligning af beskatningsformerne 2010

 

I 2010 træder den nye skattereform i kraft, hvilket medfører at mellemskatten ophæves og bund-

skatten nedsættes til 3,76%. Yderligere ændres beskatningen af aktieindkomst til 28%, hvis det 

udbetalte beløb er under bundgrænsen og til 42% af beløb over bundgrænsen.   

I sammenligningen af disse er det vigtigt at tage i betragtning at beregningerne er lavet ud fra en 

forudsætning om, at der i de tidligere indkomstår er benyttet samme beskatningsform. Dette 

medfører, at der i personskatteordningen og i kapitalafkastordningen er et fremførbart underskud 

i den personlige og den skattepligtige indkomst fra indkomståret 2009.   

Ses der på skattebetalingen for året, kan kapitalselskabet ved udbetaling af løn bedst betale sig. 

Derudover giver kapitalselskabet ved både udbetaling af løn og udbytte den mindste samlede 

skat. Dog kan den udskudte skat, som skrevet tidligere, ikke sammenlignes med den udskudte 

skat i de personlige virksomheder.  
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Virksomhedsordningen bør også overvejes i dette år, da årets skattebetaling er lavere end i de 

øvrige ordninger, med undtagelse af kapitalselskab med udbetaling af løn. Dog er det den ord-

ning med den højeste samlede skat på lang sigt, idet den udskudte skat er væsentlig højere end i 

de øvrige ordninger. Kapitalafkastordningen med henlæggelse til konjunkturudligning bør derfor 

også overvejes, da årets skattebetaling kun er 18.982 kr. højere end ved anvendelse af virksom-

hedsordningen. Til gengæld er den samlede skat 121.348 kr. lavere.  

Personskatteordningen, kapitalafkastordningen og kapitalselskab med udbetaling af udbytte, er i 

året de mest likviditetskrævende, da årets skattebetalinger er højere i disse beskatningsformer 

end i de øvrige.  

7.5 Indkomstårene 2007-2010 
Figuren på efterfølgende side er en opsamling af de beregnede skatter fra de forskellige ordnin-

ger for indkomstårene 2007-2010. Skatterne i alle 4 år er lagt sammen, for at illustrere hvor me-

get, der skal betales i skat ved anvendelse af den samme beskatningsform i alle årene.    
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Figur 74: Sammenligning af beskatningsformerne 2007-2010 

PSL VSO

VSO 
Hensat til 

senere 
hævning KAO

KAO 
konjunktur-
udlignings- 
henlæggelse

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af løn

Kapital-
selskab 

udbetaling 
af udbytte

Samlet skat

Årets skattebetaling 1.437.148 902.422 892.828 1.338.267 1.136.636 1.050.760 1.431.285

Udskudt skat 0 343.843 304.012 0 179.954 -43.920 -13.096

I alt 1.437.148 1.246.265 1.196.840 1.338.267 1.316.590 1.006.840 1.418.189

Årets skattebetaling
AM-bidrag 243.152 119.155 129.685 210.198 147.737 159.968 0
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 1.193.996 499.122 511.904 1.128.069 548.773 693.594 0

Aktieindkomst 0 0 0 0 192.613 0 764.731

Foreløbig virksomhedsskat 0 284.145 251.239 0 0 197.198 666.554

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 148.716 0 0

I alt 1.437.148 902.422 892.828 1.338.267 1.037.839 1.050.760 1.431.285

Udskudt skat

AM-bidrag 0 90.928 80.397 0 47.589 0 0
Indkomstskat til stat, 
kommune, sundhed og kirke 0 537.060 474.854 0 281.081 0 0

Foreløbig virksomhedsskat 0 -284.145 -251.239 0 0 -43.920 -13.096

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 -148.716 0 0

I alt 0 343.843 304.012 0 179.954 -43.920 -13.096

Henlæggelse 0 0 229.167 0 594.866 0 0

Kilde: Egen t ilvirkning

Sammenligning af beskatningsformerne 2007-2010

  

Ved at se på de forskellige ordninger samlet for de 4 indkomstår, giver det et bedre billede af 

hvilke modeller, der er at foretrække frem for andre. Det skal dog bemærkes, at årets skattebeta-

linger er summeret for alle 4 indkomst år, hvilket ikke er muligt for udskudt skat, da det i de per-

sonlige virksomheder viser eventuelle fremtidige skattebetalinger, hvor der tidligere, kun er taget 

stilling til de enkelte år hver for sig. Derfor er der lavet en særskilt beregning af udskudt skat i 

2010, som den ville have set ud, hvis samme ordning var benyttet i alle årene.   

I sammenligningen ses det, at et kapitalselskab med udbetaling af løn giver den laveste samlede 

skat. Dog kan den udskudte skat her stadig ikke sammenlignes med de personlige virksomheder, 

da kapitalselskabet reelt kun viser virksomhedens udskudte skat, og såfremt der udbetales flere 

penge til ejeren vil dette udløse en højere skat personlig skat. Derudover ligger årets samlede 

skattebetaling en del højere i forhold til nogle af de andre ordninger.  

Yderligere skal fordele og ulemper ved kapitalselskaber overvejes, da et kapitalselskab har flere 

formalia, der skal overholders, end der er for personlige virksomhed. Omvendt er hæftelsen be-
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grænset for kapitalselskabet, da det kun er den indskudte kapital, der kan tabes, hvorimod ejeren 

af en personlig virksomhed hæfter for alle virksomhedens forpligtigelser.   

Såfremt der vælges en personlig virksomhed, er det vigtigt at have for øje, at forårspakken, som 

træder i kraft i 2010, har en væsentlig påvirkning på sammenligningen. Med skattereformen æn-

dres marginalskatten fra 59% uden AM-bidrag og kirkeskat til 51,5% i 2010. Dette gør at en 

optimering til grænsen for topskat i årene 2007-2009 ikke er så optimal alligevel, da der kan spa-

res 7,5% af alt opsparet overskud, hvis det ikke hæves før 2010, såfremt dette er muligt.   

Virksomhedsordningen giver samlet det laveste likviditetstræk, da denne model udløser den la-

veste skattebetaling samlet for de 4 indkomstår. Ses der på personskattelovens almindelige reg-

ler, som er den ordning en personlig virksomhed automatisk følger, medmindre en af de andre 

modeller aktivt vælges, så er de samlede skattebetalinger for de 4 indkomstår væsentlig højere. I 

dette caseeksempel medfører valg af personskattelovens almindelige regler, at der betales 

534.726 kr. mere i den samlede skattebetaling gennem de 4 indkomstår, end hvis virksomheds-

ordningen uden nogen form for optimering var valgt.   

Ovenstående understreger, at det er yderst vigtigt, at der tages stilling til beskatningsform ved 

opstart og løbende drift af virksomhed. Det ses også af sammenligningen af de 4 indkomstår, at 

personskatteordningen er den dyreste i alle henseende, da den samlede skat for alle 4 år, også 

overstiger de andre ordninger. Selv om personskattelovens almindelige regler er de mest simple, 

så burde regningen fra revisor ved benyttelse af de andre ordninger dog ikke overstige, det der 

kan spares ved at vælge et alternativ hertil.  

Da nogle af ordningerne ligger tæt op af hinanden, både for årenes samlede skattebetaling samt 

for årenes samlede skat, dukker der nye spørgsmål op. Kan det betale sig at optimere så grænsen 

for topskat udnyttes i årene 2007-2009, eller kan det bedre betale på sigt at opspare så meget så 

muligt i virksomheden, og derved reducere skatten på det opsparede overskud med 7,5% i 2010 i 

fremover pga. ændringen den nye skattereform medfører?  

Kapitalselskaber er helt sikkert værd at overveje, men ses der udelukkende på årets skattebeta-

ling, så er det billigere med en personlig virksomhed. På baggrund af dette, kigger vi yderligere 

på, hvilken beskatningsform, der burde vælges i de forskellige indkomstår, da det er relativt nemt 

at skifte mellem ordningerne, samt om der burde spares op eller optimeres til topskat.  

7.6 Optimering af skatten 
I efterfølgende afsnit vil de bedste optimeringsmuligheder blive gennemgået; opsparing i virk-

somheden kontra hensættelse til senere hævning. Vi vælger, at der i begge ordninger hensættes 

til senere hævning i 2010, da skatten i dette år falder.  
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7.6.1 Optimering ved maksimal opsparing 
Nedenstående figur viser den samlede skat for årene 2007-2010, hvor der i årene 2007-2009 spa-

res op i virksomheden, hvis det er muligt og i 2010 hensættes der til senere hævning.  

Figur 75: Optimering af skatten ved maksimal opsparing 

Indkomstår 2007 2008 2009 2010

VSO VSO VSO

VSO 
Hensættelse 

til senere 
hævning

Samlet for alle 
årene

Samlet skat

Årets skattebetaling 137.951 369.485 102.445 313.808 923.689

Udskudt skat 0 0 0 0 304.012

I alt 137.951 369.485 102.445 313.808 1.227.701

Årets skattebetaling

AM-bidrag 27.860 14.588 53.333 33.904 129.685
Indkomstskat til stat, kommune, 
sundhed og kirke 110.091 45.265 262.253 125.155 542.764

Aktieindkomst 0 0 0 0 0

Foreløbig virksomhedsskat 0 309.632 -213.141 154.749 251.240

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0

I alt 137.951 369.485 102.445 313.808 923.689

Udskudt skat

AM-bidrag 0 0 0 0 80.397
Indkomstskat til stat, kommune, 
sundhed og kirke 0 0 0 0 474.854

Foreløbig virksomhedsskat 0 0 0 0 -251.239

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 304.012

Samlet henlagt til senere hævning 0 0 0 98.716 98.716

Samlet opsparet overskud 0 928.896 289.473 753.719 753.719

Kilde: Egen tilvirkning

Optimering af skatten ved maksimal opsparing

 

I indkomståret 2007 har vi valgt at anvende virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen med 

henlæggelse til konjunkturudligning er også en mulighed. Årsagen til at denne model kan anven-

des er, at der med kapitalafkastordningen er mulighed for at henlægge op til 25% af årets over-

skud før renter, hvilket betyder, at der kan henlægges 114.220 kr. svarende til 85.665 kr. efter 

skat. Dog giver dette en højere skat i sidste ende, hvorfor vi vælger virksomhedsordningen.  

I indkomståret 2008 har vi også valgt virksomhedsordningen, da det giver den bedste mulighed 

for opsparing, hvilket betyder, at der i året bliver opsparet 928.896 kr.  
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I indkomståret 2009 er der underskud også før renter, så der er ikke mulighed for at spare op i 

hverken virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Vi vælger igen virksomhedsord-

ningen, hvilket resulterer i, at der skal hæves 639.424 kr. af det opsparede overskud, jf. side 68, 

figur 43. Årsagen til at vi ikke vælger personskattelovens almindelige regler eller kapitalafkast-

ordningen i dette år skyldes dels at personfradraget og skattegrænserne ikke bliver udnyttet, og 

dels at det opsparede overskud i virksomhedsordningen fra tidligere år, ville skulle indgå som 

personlig indkomst i indkomståret 2009.   

I indkomståret 2010 er det naturligt at optimere skatten ved at hensættelse til senere hævning op 

til grænsen for topskat, da der ikke er udsigter til at skatten falder yderligere.   

Den udskudte skat for 2010 er beregnet på baggrund af det opsparede overskud, som er tilbage i 

2010 med skatteprocenterne i dette år.  

Figur 76: Beregning af udskudt skat i 2010 
Beregning af udskudt skat for 2010

Opsparet overskud 839.384

Opsparet overskud før virksomhedsskat 1.119.179

Beregnet AM-bidrag 8% 89.534

Opsparet overskud efter AM-bidrag 1.029.644

Samlet skatteprocent 51,36%

Samlet skat af opsparet overskud 528.826

Beregnet AM-bidrag 8% 89.534

Foreløbig virksomhedsskat -279.795

Udskudt skat 338.565

Kilde: Egen tilvirkning

  

Ovenstående figur viser beregningen af den udskudte skat, og hvad den bliver såfremt hele det 

opsparede overskud hæves i et år, hvor der allerede betales topskat.  

7.6.2 Optimering ved hensættelse til senere hævning til grænsen for topskat 
Figuren på næste side viser den samlede skat for årene 2007-2010, hvor der hensættes til senere 

hævning i de år, hvor det er muligt.     



 

130  

Figur 77: Optimering af skatten ved at hensættelse til senere hævning til topskattegrænsen 

Indkomstår 2007 2008 2009 2010

VSO

VSO 
Hensættelse 

til senere 
hævning VSO

VSO 
hensættelse 

til senere 
hævning

Samlet for alle 
årene

Samlet skat

Årets skattebetaling 137.951 402.890 38.179 313.808 892.828

Udskudt skat 0 0 0 0 304.012

I alt 137.951 402.890 38.179 313.808 1.196.840

Årets skattebetaling

AM-bidrag 27.860 28.503 39.418 33.904 129.685
Indkomstskat til stat, kommune, 
sundhed og kirke 110.091 108.239 168.419 125.155 511.904

Aktieindkomst 0 0 0 0 0

Foreløbig virksomhedsskat 0 266.148 -169.658 154.749 251.239

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0

I alt 137.951 402.890 38.179 313.808 892.828

Udskudt skat

AM-bidrag 0 0 0 0 80.397
Indkomstskat til stat, kommune, 
sundhed og kirke 0 0 0 0 474.854

Foreløbig virksomhedsskat 0 0 0 0 -251.239

Konjunkturudligningsskat 0 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 304.012

Samlet henlagt til senere hævning 0 130.451 0 98.716 98.716

Samlet opsparet overskud 0 798.445 289.472 753.718 753.718

Kilde: Egen tilvirkning

Optimering af skatten ved hensættelse til senere hævning til topskattegrænsen

 

I indkomståret 2007 har vi valgt at anvende virksomhedsordningen, da vi tidligere har konstate-

ret at denne model ville udløse en lavere skat end øvrige ordninger inde for personlige virksom-

heder. Det skal derudover bemærkes, at der i dette år ikke foretages hensættelse til senere hæv-

ning, da der allerede betales topskat ved anvendelse af virksomhedsordningen.   

I indkomståret 2008 er det naturligvis virksomhedsordningen, der vælges da det er den eneste 

ordning, som giver mulighed for at optimere op til grænsen for topskat. Der hensættes derfor 

130.451 kr. til senere hævning, hvilket giver den ønskede optimering til grænsen for topskat, jf. 

side 71 figur 46 for beregning heraf.   

I indkomståret 2009 er der som tidligere nævnt underskud, og virksomhedsordningen vælges af 

samme grund som beskrevet under optimering ved opsparing i virksomhedsordningen.  
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Der vil derfor ske en hævning af opsparet overskud, men hævning er ikke så høj, som ved opti-

mering ved maksimal opsparing. Det skyldes, at det hævede opsparede overskud er sammensat 

af det skattemæssige resultat efter skat og årets hævninger. Vores forudsætning er, at der hæves 

500.000 kr. hvert år, men da vi har optimeret til grænsen for topskat i 2008 ved at hensætte 

130.451 kr. til senere hævning, så modregnes dette i årets hævning, da denne hensættelse er en 

tvungen hævning i henhold til hæverækkefølgen. Det medfører, at det kun er 369.549 kr., der 

skal beskattes i 2009, da de 130.451 kr. blev beskattet i 2008. Derfor vil det kun være 508.973 

kr. som vil blive hævet af det opsparede overskud i stedet for de 639.424 kr., der er beregnet på 

side 68 figur 43, da de 130.451 kr. er fratrukket.  

I indkomståret 2010 vælges der også at hensætte til senere hævning af samme grund, som skre-

vet under optimering ved opsparing i virksomhedsordningen pga. den nye skattereform.  

7.7 Sammenfatning 
Ved at sammenligne de to optimeringsmodeller er vi kommet frem til, at det ud fra caseek-

semplet i denne afhandling bedst kan betale sig at hensætte til senere hævning og derved udnytte 

grænsen for topskat, da den giver årenes laveste skattebetalinger samt den laveste samlede skat 

inkl. udskudt skat.   

Grunden til dette er, at caseeksemplet giver underskud i 2009. Der hæves derfor i dette år af tid-

ligere års opsparede overskud både i optimeringsmodellen med opsparing og i optimeringsmo-

dellen med hensættelse. Men da der i optimeringsmodellen med hensættelse, er en hensættelse 

fra 2008, så modregnes dette beløb i hævningen for 2009, hvilket medfører en lavere personlig 

indkomst og dermed også en lavere skat ved benyttelse af denne ordning.   

Havde casen set anderledes ud, og havde regnskabsåret 2009 haft så stort et overskud, at det ville 

medføre opsparing i virksomhed, så ville årets skattebetaling, havde været mindre end ved hen-

sættelses til senere hævning, da den personlige indkomst ved hensættelse til senere hævning øges 

og dermed også årets skattebetaling.   

Derudover er det også logisk, at det bedre kan betale sig, at blive beskattet af, så meget som mu-

ligt fra 2010, da skatteprocenten er ca. 7,5% lavere fra og med dette indkomstår. Denne viden 

kom frem i slutningen af maj 2009, hvilket betyder, at erhvervsdrivende bør spare så meget som 

muligt op i virksomhedsordningen i indkomstårene 2008 og 2009, og så først optimere med hen-

sættelse til senere hævning fra og med 2010. Det er dog ikke muligt at se denne besparelse ud 

af vores model, da besparelsen ligger i forskellen på det opsparede overskud, der ville være i de 

2 optimeringsmodeller, såfremt der havde været overskud i 2009.  
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8 Konklusion 
Med udgangspunkt i gennemgangen af beskatningsformerne, kan det konkluderes, at der er store 

forskelle på ordningerne. Virksomhedens resultat og dertilhørende skattebetaling for året samt 

årets samlede skat inkl. udskudt skat bør være en væsentlig faktor for valg af virksomhedsform.  

Ud over det økonomiske er der andre faktorer, der medfører fordele og ulemper, hvilke der også 

skal tages stilling til ved valg af beskatningsform.   

Ved opstart af en personlig virksomhed, er der ikke krav om startkapital og den følger som ud-

gangspunkt personskatteloven medmindre andet er valgt. Der er ikke nogen særskilte krav ud 

over, at bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen skal følges. Dog hæfter ejeren ube-

grænset for virksomhedens forpligtelser.  

Personskattelovens almindelige regler er simple, og dermed kan ejeren med en begrænset regn-

skabsmæssig forståelse selv bogføre og udarbejde selvangivelsen, og der vil derfor kunne spare 

på omkostninger til revisor.  

Loven medfører dog også nogle begrænsninger. Virksomhedens renteomkostninger anses ikke 

som almindelige driftsudgifter, hvilket medfører at fradraget for renterne ikke sker på lige fod 

med de øvrige udgifter i virksomheden. De medtages i stedet som kapitalindkomst på ejerens 

årsopgørelse, hvilket betyder, at fradraget herfor ligger på omkring 33% i stedet for 100%.  

Yderligere er det ikke muligt at foretage indkomstudjævning, da personskattelovens almindelige 

regler ikke giver mulighed for opsparing.  

Virksomhedsordningen stiller yderligere krav til administration, da der er flere opgørelser og 

specifikationer, der skal udarbejdes, og i det store hele er virksomhedsordningen mere komplice-

ret og kræver en større regnskabsmæssig forståelse. Det kræver derfor ofte en revisor, hvilket 

medfører flere omkostninger. Derudover er der nogle typer af virksomheder, der er begrænset fra 

at benytte denne ordning.  

En af de primære fordele ved anvendelse af virksomhedsordningen er, at der opnås fuld fradrags-

ret for virksomhedens renteomkostninger, da de sidestilles med øvrige udgifter i virksomheden. 

De medtages derfor som personlig indkomst i stedet for kapitalindkomst på årsopgørelsen.  

Virksomhedsordningen giver mulighed for opsparing i virksomheden, hvilket er en fordel, da det 

kan anvendes til skatteoptimering. Endvidere får ejeren den investerede kapital forrentet ved 

brug af ordningen.  
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Derudover er der ved benyttelse af virksomhedsordningen også mulighed for at optimere ved at 

henlægge til senere hævning. Ved anvendelse af virksomhedsordningen beskattes ejeren kun af 

årets hævninger, hvilke kan optimeres op til grænsen for topskat i år, hvor der er hævet mindre.   

Yderligere har ejeren mulighed for at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, hvilket 

medfører en rentekorrektion. Det er dog en fordel at medtage gælden i virksomheden, så længe 

renten på gælden er større end kapitalafkastsatsen.  

Virksomhedsordningen har en ekstra fordel i forhold til benyttelse af KSL § 55, da det er årets 

hævninger, der beskattes og ikke årets overskud. Den erhvervsdrivende har dermed mulighed for 

at søge en del af årets betalte B-skat og AM-bidrag retur i indkomståret 2009, hvis det kan be-

grundes, at der er betalt for meget. Beløbet, der modtages retur, nedbringer året hævning og der-

med også årets skat. Kommer der så en restskat, skal dette beløb betales en af de første dage i 

indkomståret 2010, for at undgå for mange tilløbne renter. Betalingen af restskatten kommer med 

som en hævning i 2010, hvor hævningerne beskattes lavere.  

Kapitalafkastordningen følger personskattelovens almindelige regler, med undtagelse af et par 

enkelte regler i virksomhedsskatteloven, hvilket gør ordningen simpel at følge. Derudover er der 

nogle typer af virksomheder, der er begrænset fra at benytte denne ordning.  

I kapitalafkastordningen medregnes resultat før renter i personlig indkomst, og renterne medta-

ges som kapitalindkomst på ejerens årsopgørelse. Dette medfører, at der ikke er fuldt fradrag for 

virksomhedens renteudgifter ligesom under personskatteloven. For at give ordningen de samme 

fordele som virksomhedsordningen beregnes der et kapitalafkast, der flyttes fra personlig ind-

komst til kapitalindkomst, og dermed medfører en lavere beskatning.  

Derudover er det muligt at henlægge til konjunkturudligning i kapitalafkastordningen, hvilket 

giver optimeringsfordele. Dette er det den eneste ordning, hvor dette kan lade sig gøre, også selv 

om virksomheden har underskud. Har virksomheden overskud før renter, kan ejeren vælge at 

henlægge til konjunkturudligning efter de gældende regler herom.  

Yderligere er der i de personlige virksomheder mulighed for at optimere skatten, hvis ejeren er 

gift, da der kan overføres en del af overskuddet til medarbejdende ægtefælle såfremt kravene 

herfor er opfyldt.  

Det er nemt for de personlige virksomheder at skifte beskatningsform. Et skifte mellem de per-

sonlige beskatningsformer kan foretages op til halvandet år efter indkomståret udløb, hvilket 

giver mulighed for at optimere i forhold til det efterfølgende år også.  

Skattereformen medfører ikke en særlig fordel for personer, der benytter virksomhedsordningen, 

da det kun er skatteprocenterne og grænserne, der nedsættes. Dog er der en fordel, såfremt der i 
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virksomhedsordningen er opsparet overskud fra tidligere år eller, at der er foretaget henlæggelse 

til konjunkturudligning i kapitalafkastordningen, da det beskattes lavere, når det hæves fra 2010 

og frem.  

Alternativet til de personlige virksomheder er kapitalselskaber. Ved opstart af et kapitalselskab, 

er der krav om startkapital på 125.000 kr. for anpartsselskaber. Det nedsættes i 2010 til 80.000 

kr. Derudover er der langt flere ting, der skal foretages ved indtræden, hvilket gør det mere be-

sværligt i forhold til opstart af en personlig virksomhed. Til gengæld hæfter ejeren kun begræn-

set med den kapital, der er indskudt.  

Administrationen for et anpartsselskab er rimelige simpel, og de fleste oplysninger der skal bru-

ges, kan tages direkte fra bogføringen, da der ikke skal udarbejdes særlige specifikationer, som 

der fx skal ved benyttelse af virksomhedsordningen. Dog skal kapitalselskaber følge den gæl-

dende selskabslov, hvilken bl.a. stiller krav til revision/review af årsrapporten.  

Selskabsloven medfører yderligere begrænsning, idet privatøkonomi ikke må indgå i selskabet, 

hvilket der er mulighed for i de personlige virksomheder, hvor beløbene blot medtaget som en 

privat hævning.  

Der er mulighed for at spare op i virksomheden, hvilket er en fordel, og det giver ejeren lov til 

løbende at hive udbytte ud, så længe det er økonomisk forsvarligt. Derudover kan underskud fra 

tidligere år fremføres til modregning i senere års overskud, hvilket medfører mindre skat.  

I kapitalselskaber kan ejeren lønnes på to forskellige måder; udbetaling af løn eller udbytte.  Om 

der skal udbetales løn eller udbytte skal vurderes hvert år, da det godt kan betale sig at skifte 

mellem de to muligheder.   

Omdannelse fra et anpartsselskab til en personlig virksomhed er mere krævende, da selskabet 

skal lukkes, og der skal ske afståelse af alle aktiver og passiver. Herefter skal den private virk-

somhed oprettes, og aktiver og passiver fra det gamle selskab kan indskydes efter behov.  

Skattereformen medfører ikke en særlig fordel for kapitalselskaber med henblik på selskabsskat-

ten, da denne er uændret. Udbetaling af løn for anpartshaveren beskattes lavere ligesom under de 

personlige virksomheder, men der er ingen ekstra fordel. Ved udbetaling af aktieindkomst, vil 

ejeren blive beskattet lavere i 2010 og frem, da skatteprocenterne nedsættes.   

I det opstillede caseeksempel vil virksomhedsordningen, hvor der hensættes til grænsen for 

topskat være den mest optimale beskatningsform. Denne model udløser den laveste skattebeta-

ling for årene og samlet skat inklusiv udskudt skat, i forhold til de andre modeller.   
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Kapitalselskab med udbetaling af løn ville også være et alternativ, dog er det vores vurdering at 

en virksomhedsejer er meget bundet ved at vælge denne model frem for virksomhedsordningen, 

da der er mange flere regler, der skal overholdes.   

Havde casevirksomheden samt forudsætninger været anderledes, kunne kombinationen af ord-

ningerne under optimeringen have givet et andet billede.  

Det er dog vores overbevisning at virksomhedsordningen i mange tilfælde er den mest lønsomme 

ordning. Generelt kan det godt betale sig at opspare så meget overskud så muligt i indkomstårene 

2008 og 2009, da den nye skattereform hvor skatten nedsættes fra og med 2010 allerede kendes. 

Logisk giver det mere mening at vente med at få pengene udbetalt til 2010 og frem, så beskat-

ningen heraf bliver ca. 7,5% lavere.   

Yderligere har virksomhedsordningen også andre fordele, da ordningen giver mere frihed, hvil-

ket kan medfører økonomiske fordele.       
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9 Perspektivering 
Vi har i afhandlingen givet vores bud på, hvilken beskatningsform, der kan foretrækkes for min-

dre erhvervsdrivende virksomheder. Vores fokus har været på de økonomiske fordele og ulem-

per, men vi har også medtaget andre betragtninger, der skal tages hensyn til ved valg af beskat-

ningsform.  

Vi kom frem til at det bedst kunne betale sig at benytte virksomhedsordningen, da den samlet set 

har de største fordele.  

Skattereformen vil gøre virksomhedsordningen endnu mere fordelagtig at anvende i fremtiden, 

hvis der er store renteudgifter i virksomheden, da bundskatten, der beregnes af den personlige 

indkomst, stiger fra 2012 til 2019 og samtidig i perioden falder sundhedsbidraget med tilsvaren-

de, hvilket beregnes af den skattepligtige indkomst. Dette medfører at skatteværdien af kapital-

indkomst og de ligningsmæssige fradrag falder i samme periode fra ca. 33,5% til 25,5%.  

Dette rammer erhvervsdrivende der anvender personskattelovens almindelige eller kapitalafkast-

ordningen, da personlig indkomst i fremtiden bliver beskattet højere og den skattepligtige ind-

komst, hvori renteudgifterne er modregnes, beskattes lavere. Det bliver derfor endnu mere vigtigt 

at flytte renteudgifterne i virksomheden til personlig indkomst.  

Fremadrettet bør erhvervsdrivende i virksomhedsordningen derfor overveje at indskyde privat 

gæld i virksomheden, da det flytter renteomkostningerne fra kapitalindkomst til personlig ind-

komst og dermed fås fuld fradrag for renterne i stedet for kun delvist. Dog skal den erhvervsdri-

vende stadig være opmærksom på, at dette højst sandsynlig vil medføre en rentekorrektion, men 

det kan betale så længe forrentningen af den private gæld er større end kapitalafkastsatsen.   

Dog vil skatteværdien af renteudgifterne kun falde i de tilfælde, hvor der er negativ kapitalind-

komst på over 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for ægtefæller.  

Skattereformen vil ud over faldet i skatteprocenten for aktieindkomst over bundgrænsen i 2010 

også medføre et fald i skatteprocenten for aktieindkomst under bundgrænsen i 2012 fra 28% til 

27%, hvilket gør det mere attraktivt at få udbetalt udbytte for en anpartshaver.  

Yderligere vil den nye selskabslov medføre, at anpartsselskaber kan stiftes med en kapital på 

80.000 kr. i stedet for 125.000 kr. Det gør ordningen mere fordelagtig for nogen erhvervsdriven-

de, der gerne vil have den begrænsede hæftelse, da likviditetstrækket ved opstart bliver mindre.  

Det medfører, at det fremadrettet bliver endnu mere vigtigt for erhvervsdrivende, at tage stilling 

til hvilken beskatningsform, der er mest optimal ved drift af virksomhed.   
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Bilag 1: Anpartsselskab caseregnskab ved indregning af løn 
Caseregnskab ved indregning af løn

Resultatopgørelse 2007 2008 2009 2010
Nettoomsætning 3.730.727 6.345.634 4.930.521 6.363.437
Vareforbrug -1.138.890 -1.708.335 -1.776.668 -1.847.735
Andre eksterne omkostninger -743.963 -1.115.944 -1.160.582 -1.207.005
Bruttoresultat 1.847.874 3.521.355 1.993.271 3.308.697

Personaleomkostninger -1.778.671 -2.417.916 -2.513.803 -2.614.484
Af- og nedskrivninger -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Driftsresultat -20.797 1.013.439 -610.532 604.213

Finansielle indtægter 5.106 9.352 2.303 14.353
Finansielle omkostninger -101.735 -99.700 -104.568 -98.323
Resultat før skat -117.426 923.091 -712.797 520.243

Skat af årets resultat 29.357 -230.774 178.200 -130.061
Årets resultat -88.069 692.317 -534.597 390.182

Aktiver
Grunde og bygninger 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Biler 360.000 270.000 180.000 90.000
Anlægsaktiver 2.360.000 2.270.000 2.180.000 2.090.000

Varebeholdning 259.423 306.344 250.828 272.986
Varebeholdning 259.423 306.344 250.828 272.986

Udskudt skatteaktiv 29.357 0 173.981 43.920
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 345.908 434.923 176.669 276.669
Tilgodehavender 375.265 434.923 350.650 320.589

Likvider 0 254.521 0 0

Omsætningsaktiver i alt 634.688 995.788 601.478 593.575
Aktiver i alt 2.994.688 3.265.788 2.781.478 2.683.575

Passiver
Anpartskapital 125.000 125.000 125.000 125.000
Overført resultat 86.931 779.248 244.651 634.833
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 0
Egenkapital 211.931 904.248 369.651 759.833

Udskudte skatteforpligtelser 0 4.219 0 0
Hensatte forpligtelser 0 4.219 0 0

Prioritetsgæld 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000
Langfristet gæld 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000

Kortfristet del af prioritetsgæld 100.000 100.000 100.000 100.000
Bankgæld 457.983 0 366.791 25.759
Leverandørgæld 348.843 279.073 259.539 207.631
Skyldig selskabsskat 0 197.198 0 0
Anden gæld 475.931 480.690 485.497 490.352
Kortfristet gæld 1.382.757 1.056.961 1.211.827 823.742
Passiver i alt 2.994.688 3.265.428 2.781.478 2.683.575

Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 2: Anpartsselskab noter ved indregning af løn 
Note personaleomkostninger

2007 2008 2009 2010
Løn medarbejdere 1.278.491 1.917.736 2.013.623 2.114.304

Løn ejer 500.180 500.180 500.180 500.180

1.778.671 2.417.916 2.513.803 2.614.484

Kilde: Egen tilvirkning

Note skat af årets resultat

2007 2008 2009 2010
Aktuel skat 0 197.198 0 0

Ændring af udskudt skat -29.357 33.576 -178.200 130.061

(+/- udgift/indtægt) -29.357 230.774 -178.200 130.061

Kilde: Egen tilvirkning

Note egenkapital

2007 2008 2009 2010

Anpartskapital 125.000 125.000 125.000 125.000

Overført resultat primo/tidligere år 175.000 86.931 779.248 244.651

Årets resultat -88.069 692.317 -534.597 390.182

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 0 0 0

211.931 904.248 369.651 759.833

Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 3: Anpartsselskab skattemæssigt resultat ved indregning af løn 
Skattemæssigt resultat af virksomhed samt udskudt skat og skattemæssigt underskud

2007 2008 2009 2010
Årets resultat før skat -117.426 923.091 -712.797 520.243

Regnskabsmæssige reguleringer
Afskrivninger 90.000 90.000 90.000 90.000

Skattemæssige reguleringer

Afskrivninger -112.500 -84.375 -63.281 -47.461

Skattemæssigt resultat af virksomhed -139.926 928.716 -686.078 562.782

Modregning af tidligere års underskud 0 -139.926 0 -562.782

Skattepligtig indkomst efter underskud -139.926 788.790 -686.078 0

Aktuel skat 25% 0 197.198 0 0

Udskudt skat
Regnskabsmæssig værdi driftsmidler 360.000 270.000 180.000 90.000

skattemæssig værdi driftsmidler 337.500 253.125 189.844 142.383

Fremførtbart underskud -139.926 0 -686.078 -123.296

Forskels værdi -117.426 16.875 -695.922 -175.679

Udskudt skat (+/- Passiv/Aktiv) -29.357 4.219 -173.981 -43.920

Skat af årets resultat -29.357 230.773 -178.200 130.061

Fremførbart underskud
Saldo primo 0 -139.926 0 -686.078

Tilgang i året -139.926 0 -686.078 0

Anvendt i året 0 139.926 0 562.782

Saldo ultimo -139.926 0 -686.078 -123.296

Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 4: Anpartsselskab caseregnskab ved indregning af udbytte 
Caseregnskab ved indregning af udbytte

Resultatopgørelse 2007 2008 2009 2010
Nettoomsætning 3.730.727 6.345.634 4.930.521 6.363.437
Vareforbrug -1.138.890 -1.708.335 -1.776.668 -1.847.735
Andre eksterne omkostninger -743.963 -1.115.944 -1.160.582 -1.207.005
Bruttoresultat 1.847.874 3.521.355 1.993.271 3.308.697

Personaleomkostninger -1.278.491 -1.917.736 -2.013.623 -2.114.304
Af- og nedskrivninger -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Driftsresultat 479.383 1.513.619 -110.352 1.104.393

Finansielle indtægter 5.106 9.352 2.303 14.353
Finansielle omkostninger -101.735 -99.700 -104.568 -98.323
Årets resultat før skat 382.754 1.423.271 -212.617 1.020.423

Skat af årets resultat -95.689 -355.818 53.155 -255.106
Årets resultat 287.065 1.067.453 -159.462 765.317

Aktiver
Grunde og bygninger 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Biler 360.000 270.000 180.000 90.000
Anlægsaktiver 2.360.000 2.270.000 2.180.000 2.090.000

Varebeholdning 259.423 306.344 250.828 272.986
Varebeholdning 259.423 306.344 250.828 272.986

Udskudt skatteaktiv 0 0 48.936 13.096
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 345.908 434.923 176.669 276.669
Tilgodehavender 345.908 434.923 225.605 289.765

Likvider 42.197 664.457 0 224.871

Omsætningsaktiver 647.528 1.405.724 476.433 787.622
Aktiver i alt 3.007.528 3.675.724 2.656.433 2.877.622

Passiver
Anpartskapital 125.000 125.000 125.000 125.000
Overført resultat -37.935 529.518 -129.944 135.373
Foreslået udbytte for regnskabsåret 500.000 500.000 500.000 500.000
Egenkapital 587.065 1.154.518 495.056 760.373

Udskudte skatteforpligtelser 5.625 4.219 0 0
Hensatte forpligtelser 5.625 4.219 0 0

Prioritetsgæld 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000
Langfristet gæld 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000

Kortfristet del af prioritetsgæld 100.000 100.000 100.000 100.000
Bankgæld 0 0 116.341 0
Leverandørgæld 348.843 279.073 259.539 207.631
Skyldig selskabsskat 90.064 357.224 0 219.266
Anden gæld 475.931 480.690 485.497 490.352
Kortfristet gæld 1.014.838 1.216.987 961.377 1.017.249
Passiver i alt 3.007.528 3.675.724 2.656.433 2.877.622

Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 5: Anpartsselskab noter ved indregning af udbytte 
Note personaleomkostninger

2007 2008 2009 2010
Løn medarbejdere 1.278.491 1.917.736 2.013.623 2.114.304

Løn ejer 0 0 0 0

1.278.491 1.917.736 2.013.623 2.114.304

Kilde: Egen tilvirkning

Note skat af årets resultat

2007 2008 2009 2010
Aktuel skat 90.064 357.224 0 219.266

Ændring af udskudt skat 5.625 -1.406 -53.155 35.840

(+/- udgift/indtægt) 95.689 355.818 -53.155 255.106

Kilde: Egen tilvirkning

Note egenkapital

2007 2008 2009 2010

Anpartskapital 125.000 125.000 125.000 125.000

Overført resultat primo/tidligere år 175.000 -37.935 529.518 -129.944

Årets resultat -212.935 567.453 -659.462 265.317

Foreslået udbytte 500.000 500.000 500.000 500.000

587.065 1.154.518 495.056 760.373

Kilde: Egen tilvirkning
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Bilag 6: Anpartsselskab skattemæssigt resultat ved indregning af udbytte 
Skattemæssigt resultat af virksomhed samt udskudt skat og skattemæssigt underskud

2007 2008 2009 2010
Årets resultat før skat 382.754 1.423.271 -212.617 1.020.423

Regnskabsmæssige reguleringer
Afskrivninger 90.000 90.000 90.000 90.000

Skattemæssige reguleringer

Afskrivninger -112.500 -84.375 -63.281 -47.461

Skattemæssigt resultat af virksomhed 360.254 1.428.896 -185.898 1.062.962

Modregning af tidligere års underskud 0 0 0 -185.898

Skattepligtig indkomst efter underskud 360.254 1.428.896 -185.898 877.064

Aktuel skat 25% 90.064 357.224 0 219.266

Udskudt skat
Regnskabsmæssig værdi driftsmidler 360.000 270.000 180.000 90.000

skattemæssig værdi driftsmidler 337.500 253.125 189.844 142.383

Fremførtbart underskud 0 0 -185.898 0

Forskels værdi 22.500 16.875 -195.742 -52.383

Udskudt skat (+/- Passiv/Aktiv) 5.625 4.219 -48.936 -13.096

Skat af årets resultat 95.689 355.818 -53.155 255.106

Fremførbart underskud
Saldo primo 0 0 0 -185.898

Tilgang i året 0 0 -185.898 0

Anvendt i året 0 0 0 185.898

Saldo ultimo 0 0 -185.898 0

Kilde: Egen tilvirkning

  


