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1. English Summary 
This thesis has been written to describe the different choices of legal forms for consulting 
companies with multiple owners. The thesis has been written with focus on taxation for 
limited companies, partnerships and partner companies. The reason that these are the types 
of companies, that are analyzed are, that the limited company is regulated in both corporate 
and tax laws, the partnership is not regulated in any of these laws, while the partner company 
is regulated in corporate laws, but not in tax laws. To answer this thesis, I will start with 
describing the possibility of uneven sharing of the profit between the owners and then make 
an analysis of what is most optimal in the beginnings phase for the company, where it is 
assumed, that there is a deficit. Afterwards, I will analyze the company in its operational 
phase, where it is assumed to be profitable. 

 
Limited companies are a taxable and shall therefore pay corporation tax of 25%. It is possible 
to reward the owners with wages and/or dividend. The salary is personal income for the 
owner, and is deductible in the limited company, while dividend is not. As a main rule the 
salaries must be paid on a arm length basis, for example what a independent employee could 
have been paid for the same position. This is the reason why it can be difficult to give uneven 
salaries in the limited company. On he other hand uneven profit distribution is easily 
performed through dividend payments in the limited company. To make this possible the 
shares must be divided into different share classes, which must be attributed to the respective 
rights giving the desired distribution.  

The partnership and the partner company is transparent regarding taxes while the distribution 
of profit is made after an agreed fraction, which makes the sharing of profit much easier 
compared to the limited company. The owner is able to choose a tax form where it is possible 
to save some of the profit, while paying a preliminary tax corresponding to corporation tax, 
This is called “virksomhedsskatteordningen”. 

 
However, it is important to remember that there are many other reasons for the choice of 
legal form, for example liability. In personal business the liability is basically unlimited, while in 
limited companies the liability is limited. However, in partner companies it is only the general 
partner who has unlimited liabilities, while the liability is limited for the limited partners. The 
conclusion of this thesis can be divided into two, whether there is a deficit or profit. If there is 
a deficit, and a parent company can not make use of this in a joint taxation, it is most optimal 
to have a partnership or partner company. If a parent company can make use of the deficit, 
the limited company form may also be used, however, the owners liquidity is best by use of 
the individual companies. If there is a profit, it will be best to have a limited company where 
the profit is shared through dividend.   
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3. Indledende kapitler 

3.1. Indledning 

Valg af selskabsform afhænger af mange ting. Det er ofte indskudskapital og hæftelse, der 
vægter tungt, men der er også andre ting, der har indflydelse på valget af selskabsformen. 

I Danmark er der som udgangspunkt kontraktfrihed 1 , men alligevel vælger de fleste 
selskabsejere at drive deres selskab som anpartsselskab, aktieselskab eller interessentskab   – 
de velkendte selskabsformer2. 

For visse brancher er kontraktfriheden dog ikke fuldstændig, da lovgivningen sætter krav til 
selskabsformen, der skal anvendes. Blandt andet fik revisorer først muligheden for at drive 
deres selskab som partnerselskab den 1. januar 2000. Herefter blev der i 2006 og 2008 åbnet 
op for muligheden for henholdsvis ejendomsmæglere og advokater til at benytte 
partnerselskabsformen3. Forsikringsselskaber kan stadig ikke selv vælge selskabsform, da disse 
skal anvende aktieselskabsformen4. 

Der er gennem tiden kommet mere fokus på andre selskabsformer end interessentskabet, 
aktie- og anpartsselskab. I 1996 blev kommanditaktieselskabet relanceret under navnet 
”partnerselskab”. Det blev gjort for, at der ikke længere skulle ske forveksling mellem 
kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet, da kommanditselskabet efterhånden havde 
fået et dårligt ry. Efter dette er der sket en stigning i antallet af selskaber, der vælger 
partnerselskabsformen, især inden for det liberale erhverv5. 

Rådgivningsvirksomheder er ofte kendetegnet ved, at der er flere ejere, der ikke yder den 
samme arbejdsindsats i selskabet, hvorved der opstår en skævdeling mellem ejerforholdet og 
arbejdsindsatsen. Ved at drive selskabet som partnerselskab eller interessentskab, er der 
umiddelbart større mulighed for skævdeling af overskud end i et anparts- og aktieselskab. En 
del større rådgivningsvirksomheder, hvor der er denne skævdeling, er begyndt at gøre brug af 
partnerselskabsformen, hvor det før var interessentskabsformen og anparts- og 
aktieselskabsformen, der blev anvendt. Selvom flere større rådgivningsvirksomheder, er 
begyndt at anvende partnerselskabsformen, er det ikke ensbetydende med, at det er den mest 
hensigtsmæssige selskabsform. 

På grund af ejerne i rådgivningsvirksomhederne yder en forskellig arbejdsindsats, vil der også 
være et ønske om at få godtgjort denne indsats forskelligt. Normalt vil det godtgøres som løn 
og udbytte i et anparts- og aktieselskab, men det er ikke altid helt nemt at opfylde alles ønsker, 
da der er krav/regler til udbetaling af dette.  

                                                           
1 Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 21. 
2 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side. 41-42. 
3 Jf. Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl. side 23-24. 
4 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 53. 
5 Jf. Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl. side 11. 
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3.2. Problemidentifikation 

Det er vigtigt at foretage et aktivt valg af selskabsform, da det ikke altid er den velkendte 
selskabsform, der er mest optimal skatte- og selskabsretligt. For at foretage det rigtige valg, er 
det en forudsætning, at der er et kendskab til de forskellige selskabsformer. De fleste 
selskabsejere kender til aktieselskabet, anpartsselskabet og interessentskabet6. Kun få har det 
fornødne kendskab til partnerselskaber, hvorfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse 
med relanceringen af partnerselskabet i 1996 udkom med en vejledning om partnerselskaber.  

For selskaber med flere ejere, der ikke har samme ejerandel og hvor fordeling af omsætning, 
omkostninger m.v. ikke er ens, er det meget væsentligt at foretage det rigtige valg af 
selskabsform, så der sker en optimering skattemæssigt for alle parter og ikke kun for enkelte af 
ejerne. Nærværende afhandling skal være med til at give et beslutningsgrundlag for hvilken 
selskabsform, der vil være den mest optimale ud fra et skatteretligt synspunkt. 

 

3.3. Problemformulering 

På baggrund af ovennævnte problemidentifikation er problemformulering defineret:  

Analyse af hvilken selskabsform 7 , der skattemæssigt er mest 
optimal for rådgivningsvirksomheder med flere ejere. 

For at besvare ovenstående vil afhandlingen inddrage og beskrive den nødvendige lovgivning 
og følgende underspørgsmål er opstillet: 

• Hvordan beskattes de forskellige selskaber og deres ejere?  

• Hvilken selskabsform er skatteretligt mest optimal for den enkelte ejer, for selskabet 
samt for selskabet og ejerne samlet set. 

• Hvordan er det muligt at skævdele årets resultat i de forskellige selskabsformer, og 
hvad er mest optimalt for den enkelte ejer, for selskabet samt for selskabet og ejerne 
samlet set. 
 

I analysen vil der primært blive lagt vægt på den skatteretlige optimering, målt 
likviditetsmæssigt, både for den enkelte ejer, selskabet, men også for selskabet og ejerne 
samlet set. Enkelte selskabsretlige fordele og ulemper, der vurderes at have betydning for 
hvilken selskabsform, der er mest optimal, vil også blive gennemgået. 

 

 

                                                           
6 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode side 41-42. 
7 I afhandlingen analyseres der kun på I/S, P/S og A/S jf. endvidere problemafgrænsningen. 
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3.4. Afgrænsning 

I afhandlingen interesserer jeg mig for rådgivningsvirksomheder med flere ejere. 
Enkeltmandsvirksomheder er derfor ikke medtaget i afhandlingen. Beskatningen af 
enkeltmandsvirksomheder vil dog blive inddraget indirekte, da beskatning i disse sker som i 
interessentskaber og partnerselskaber8, nemlig hos den endelige ejer, da de er skattemæssigt 
transparente.  

Ved opstart af et selskab, er der stor risiko for skattemæssigt underskud. Behandlingen af 
underskud er medtaget således, at det giver en forståelsesmæssig sammenhæng. Jeg har dog 
valgt, ikke at gennemgå de mere konkrete regler for modregning af underskud både for fysiske 
personer og kapitalselskaber, da det er et større emne, der ikke kan indeholdes i denne 
afhandling.  

Aktie- og anpartsselskaber adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden hverken selskabs- eller 
skatteretligt. Begge selskabsformer er reguleret i selskabsloven og skattemæssigt opgøres de 
også ens. Jeg har derfor valgt, at analysere på aktieselskabet, og ikke på anpartsselskabet. 

Jeg har i afhandlingen valgt at se på aktieselskaber, interessentskaber og partnerselskaber. 
Dette er gjort for at få en selskabsform med, der er reguleret både selskabs- og skatteretligt, 
nemlig aktieselskabet. En selskabsform, der ikke er reguleret selskabs- og skatteretligt, 
interessentskabet og til sidst partnerselskabet, der er reguleret selskabsmæssigt, men ikke 
skatteretligt. For interessentskabet og partnerselskabet er der tale om to selskabsformer, der 
er skattemæssigt transparente, mens aktieselskabet er et selvstændigt skattesubjekt.  

Partnerselskabet er en kombination af et aktieselskab og et kommanditselskab, da det har den 
selskabsretlige struktur fra aktieselskabet og den skattemæssige struktur fra 
kommanditselskabet. Men da kommanditselskabet ikke er en særlig anvendt selskabsform i 
det liberale erhverv, er det valgt, at analysen foretages af partnerselskabet og ikke 
kommanditselskabet. 

Fysiske personer, der ejer andele i personselskaber kan vælge at lade sig beskatte efter 
personskatteloven eller virksomhedsskatteloven. Under virksomhedsskatteloven kan vælges 
virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen er, af 
rådgivningsvirksomheder med flere ejere, ikke særlig udbredt, blandt andet på grund af, at 
muligheden for opsparing af overskud ikke er lige så fleksibel som i 
virksomhedsskatteordningen. Derfor interesserer jeg mig, i denne afhandling, for beskatning 
efter reglerne for virksomhedsskatteordningen og ikke for reglerne for kapitalafkastordningen. 
Det forudsættes, at der er forudgående viden om beskatning efter reglerne i 
personbeskatningsloven samt for reglerne i virksomhedsskatteordningen, og derfor er det kun 
de nødvendige regler til meningsforståelse af afhandlingen, der er medtaget. 

                                                           
8 Såfremt ejeren er en fysisk person. 
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I de fleste rådgivningsvirksomheder deltager ejerne i den daglige drift over 50 timer om 
måneden, hvilket antages at være et væsentligt omfang9, hvilket betyder at reglerne for 
anpartsvirksomheder ikke bruges. I afhandlingen har jeg valgt, ikke at komme ind på 
anpartsreglerne, da det antages at de fleste ejere af rådgivningsvirksomheder arbejder over 50 
timer om måneden. 

Da interessentskabet og partnerselskabet er skattemæssigt transparent sker beskatningen hos 
den enkelte ejer. Ejeren kan både være en fysisk og juridisk person. De fleste fysiske personer 
har indkomstår, der følger kalenderåret, hvorfor jeg i afhandlingen har valgt at analysere på 
selskaber, der har indkomstår, der følger kalenderåret. 

Komplementaren i et partnerselskab hæfter ubegrænset. Såfremt komplementaren er et 
kapitalselskab er det muligt at begrænse denne hæftelse til den indskudte kapital i 
kapitalselskabet. I praksis ses det også ofte at komplementaren er et kapitalselskab, hvorfor 
jeg i nærværende afhandling har valgt, at foretage beregninger ud fra at komplementaren er 
et kapitalselskab, der ikke har nogen ejerandel i partnerselskabet. 

Valg af selskabsform er et valg, der foretages hver gang et nyt selskab etableres. Derfor synes 
jeg, det er spændende at analysere på selskaber i opstartsfasen. Derudover antages det, at de 
fleste selskaber stiftes med det mål for øje, at selskabet skal komme over i driftsfasen, hvorfor 
analysen også vurderes spændende her. På et eller andet tidspunkt vil selskabet nå til 
ophørsfasen. I ophørsfasen er der mange forskellige muligheder, selskabsejerne kan gøre brug 
af alt efter hvilken selskabsform, der anvendes. Men det er dog vurderet, at valg af 
selskabsform i første omgang ikke inkludere overvejelserne om ophør, hvorfor ophørsfasen 
ikke er en del af denne afhandling.  

Er ejeren af et aktieselskab, interessentskab og partnerselskab (datterselskaber) et 
kapitalselskab (moderselskab), vil skattebetalingen blive det samme i alle scenarier. Derfor har 
jeg i driftsfasen valgt, at ejerne af selskabsformerne kun er fysiske personer, mens det i 
opstartsfasen både er fysiske personer og kapitalselskaber, da muligheden for 
underskudsfremførsel belyses her.  

Denne afhandlings problemområde er hvilken selskabsform, der skattemæssigt er mest 
optimal, og derfor vil hovedvægten af afhandlingen ligge på det skattemæssige. De 
selskabsretlige regler er dog medtaget i det omfang, det giver den rette forståelse eller 
såfremt det har betydning for analysen. 

 

 

 

 

                                                           
9 Jf. Skatteretten 2 af Jan Pedersen m.fl. side 716 note 17. 
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3.5. Metodevalg 

Til besvarelse af afhandlingens problemstilling er der taget udgangspunkt i den juridiske 
metode. Den juridiske metode er anvendt for at sikre en systematisk anvendelse og fortolkning 
af retskilderne. Den juridiske metode opstilles som følgende efter præjudikatværdi: 

1. EU-ret – ej medtaget i afhandlingen, da det ikke er vurderet relevant 
2. Lovregulering – som består af love og anordninger 
3. Retspraksis – som består af domsafgørelser 
4. Administrativ praksis – som består af Landsskatteretten og Skatterådets praksis 
5. Juridisk litteratur 

Derudover foretages der en komparativ analyse af aktieselskabet, interessentskabet og 
partnerselskabet ud fra et skattemæssigt synspunkt. Analysen foretages både på selskabsejer 
niveau, selskabs niveau samt for selskabet og selskabsejer samlet set. Dette gøres for at 
undersøge, om der skattemæssigt er forskel på hvilken aktør, der er tale om.  

Ud fra analysen, vil jeg komme med min vurdering af, hvilken selskabsform, der skattemæssigt 
er mest optimal for selskaber i det liberale erhverv. 

 

3.6. Kildekritik 

Som tidligere nævnt, er personselskaber, som hovedregel, ikke lovreguleret skatteretligt. 
Derfor er der i afhandlingen primært taget udgangspunkt i retspraksis, administrativ praksis og 
juridisk litteratur når det omhandler interessentskaber og partnerselskaber. 

Juridisk litteratur er forfatterens egen fortolkning af en given problemstilling. Juridisk litteratur 
har derfor ikke den samme retskildeværdi, som henholdsvis, EU-ret, lovregulering, 
bekendtgørelser, cirkulære, retspraksis og administrativ praksis. Dog er det vurderet, at 
juridisk litteratur godt kan bruges i fortolkningen, når en given problemstilling skal løses, når 
de øvrige kilder ikke giver svar på dette. Det skal anføres, at der i afhandlingen primært kun er 
anvendt juridisk litteratur, der er offentliggjort via anerkendte forlag og tidsskrifter.  

Ligningsvejledningen og Den juridiske vejledning er ikke bindende for skatteyderne samt 
Landsskatteretten og domstolen10. På SKATs hjemmeside er det anført at: 
 
 ”Den juridiske vejledning, giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og er bindende 
for told- og skatteforvaltningens medarbejdere, medmindre vejledningens indhold klart ikke er i 
overensstemmelse med højere rangerende retskilder.” 11 

                                                           
10 Jf. Lærebog om indkomstskat af Aage Michelsen m.fl. side 112. 
11 
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=167424#SKAT.aspx?oId=167429&chk=208673&_suid=1378466707421023
89478093436549 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=167424#SKAT.aspx?oId=167429&chk=208673&_suid=137846670742102389478093436549
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=167424#SKAT.aspx?oId=167429&chk=208673&_suid=137846670742102389478093436549
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Det vurderes dog, at Ligningsvejledningen samt Den juridiske vejledning har en høj 
retskildeværdi, da der løbende sker opdatering af disse.  

Aktieselskaber er både reguleret selskabsretligt og skatteretligt, hvorfor der i afhandlingen er 
anvendt både lovgivning, retspraksis, administrativ praksis og juridisk litteratur. Der vil dog 
blive taget højde for præjudikatværdien af de forskellige kilder. 

Derudover er der i afhandlingen taget højde for lex superior-princippet, hvor en højere 
rangerende regel går forud for lavere rangerende regel, jf. oplistningen af retskildernes 
præjudikatværdi. Derudover er der også taget højde for lex posterior-princippet hvor en nyere 
lov går forud for en gammel lov12. 

Dataindsamlingen er afsluttet den 14. august 2013. Lovforslag og litteratur efter denne dato er 
ikke analyseret eller behandlet på anden vis i afhandlingen, selvom det kan have en relevans 
for afhandlingen. 

 

3.7. Afhandlingens disposition 

Kapitel 1-3 omfatter english summary, indholdsfortegnelse samt alle de indledende afsnit med 
indledning, problemidentifikation, problemformulering, afgræsning, metodevalg, 
afhandlingens dispositioner, kildekritik samt forkortelser og definitioner. 

Kapitel 4 omhandler det liberale erhverv, og hvorfor det liberale erhverv adskiller sig fra øvrige 
erhverv. Til sidst i kapitlet opridses årsagerne til, hvorfor netop det liberale erhverv er 
spændende i denne afhandling. 

I kapitel 5 defineres personselskabet og kapitalselskabet. Herefter vil de specifikke 
selskabsretlige og skatteretlige forhold, der er væsentlige for valg af selskabsform, for 
aktieselskab, interessentskab og partnerselskab, blive opridset. 

I kapitel 6 ses der på de forskellige muligheder for skævdeling i henholdsvis interessentskabet, 
partnerselskabet og aktieselskabet. Der opstilles et eksempel på overskudsfordeling i de 
forskellige selskabsformer, hvorfra det analyseres hvilke/hvilken mulighed der er mest optimal 
for selskaber i det liberale erhverv. Herudover gennemgås beskatningsformerne for de 
forskellige muligheder. 

I kapitel 7-8 analyseres etablerings- og driftsfasen for et aktieselskab, interessentskab og 
partnerselskab ud fra det skattemæssige aspekt. Der vil her blive foretaget beregninger af de 
skattemæssige konsekvenser ved valg af selskabsform ud fra opstillede scenarier. Der vil ikke 
blive taget udgangspunkt i en enkelt case-virksomhed, men derimod i 2 basisregneeksempler. 

                                                           
12 Jf. Lærebog om indkomstskat af Aage Michelsen m.fl. side 131. 
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I kapitel 9 opsummeres og sammenholdes de væsentligste konklusioner i analysen for i kapitel 
10 at komme med en konklusion for derigennem at besvare afhandlingens 
problemformulering. 

Afslutningsvis er kapitel 11 en perspektivering. I perspektiveringen vil andre væsentlige 
motiver end de skattemæssige, der har betydning for valg af selskabsformen for selskaber i det 
liberale erhverv blive opridset. 

Kapitel 4 til 8 vil afslutningsvis opsummeres med de væsentligste resultater fra kapitlerne, 
samt sammenkoble resultaterne i de enkelte delkapitler.  

I nedenstående figur, illustreres afhandlingens opbygning. 

Figur 1 – Opdeling af afhandlingen (Egen tilvirkning) 
Kapitel 1-3 : Indledende kapitler 

    
I disse kapitler vil teori blive gennemgået i det omfang, 
det er vurderet nødvendigt for at foretage analyse. Det 
vil sige, at dette ikke er en klassisk opbygning, hvor der 
først kommer en masse beskrivelse af teori, for 
derefter at lave analysen. Dette er gjort for at give et 
bedre flow i afhandlingen, således at det kun er teori, 
der er relevant for beregninger og analyse, der bliver 
medtaget. Kapitel 4 og 5 er dog hovedsageligt 
gennemgang af teori, som er vurderet nødvendig for 
besvarelse af problemformuleringen. 

 

Kapitel 4 : Det liberale erhverv 

    
Kapitel 5 : Personselskab kontra kapitalselskab 

    
Kapitel 6 : Skævdeling af årets resultat 

    
Kapitel 7-8 : Etablerings-/opstarts- og driftsfasen 

    
  Kapitel  9 : Opsamling på analyse 

      

Kapitel 10 : Konklusion 

    
Kapitel 11 : Perspektivering 

    
Kapitel 12-13 : Afsluttende kapitler 

 

3.8. Forkortelser og definitioner 

Følgende forkortelser er anvendt i afhandlingen: 

• AFL –  afskrivningsloven 

• AM-bidrag  –  arbejdsmarkedsbidrag  

• A/S  –  aktieselskab  

• I/S –  interessentskab  

• KAO –  kapitalafkastordningen 

• LEV  –  lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

• P/S  –  partnerselskab  
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• PSL  –  personskatteloven 

• SEL  – selskabsskatteloven 

• SKL –  skattekontrolloven 

• SL  –  selskabsloven 

• VSL  –  virksomhedsskatteloven 

• VSO  –  virksomhedsskatteordningen 

• ÅRL –  årsregnskabsloven  
 

Derudover er der følgende definitioner og bemærkninger til afhandlingen: 

Betegnelsen ”selskab” anvendes i afhandlingen som synonym for I/S, P/S og A/S. 

Et P/S og et kommanditaktieselskab er det samme jf. SL § 359. I denne afhandling er det dog 
kun betegnelsen ”partnerselskab”, der bruges. Dette gøres da betegnelsen 
”kommanditaktieselskab” let kan forveksles med betegnelsen ”kommanditselskab”, der dog 
ikke er en del af denne afhandling. 

Betegnelsen ”kommanditist” og ”kommanditaktionær” er det samme. I afhandlingen vil 
betegnelsen ”kommanditaktionær” hovedsageligt blive anvendt, dog kan betegnelsen 
”kommanditist” blive anvendt i citater og lignende. 

I afhandlingen bruges betegnelsen ”rådgivningsvirksomhed” og ”selskaber i det liberale 
erhverv” som synonymer. For definition af det liberale erhverv henvises til kapitel 4 ”Det 
liberale erhverv”. Ligeledes anvendes betegnelsen ”ejerne” og ”selskabsdeltagerne” som 
synonymer og dækker over aktionærerne, kommanditisterne og interessenterne. 

Etableringsfasen og opstartsfasen vil i denne afhandling blive brugt i flæng. Etablerings- og 
opstartsfasen omfatter perioden fra man stifter sit selskab, om det er ved stiltiende accept 
eller ved underskrift af stiftelsesdokument eller lignende, til selskabet er oppe og køre, hvilket 
antages at være efter et par år. Herefter kommer selskabet over i driftsfasen for til sidst at 
ende i ophørsfasen, hvor selskabet afvikles på den ene eller anden måde. 

Ifølge SL § 358 er P/S’er reguleret efter selskabsloven, dog med de nødvendige tilpasninger. 
Alle henvisninger til selskabsloven vedrørende P/S’er bør derfor korrekt anføres som SL § xx, jf. 
SL § 358. For overskuelighedens skyld henvises der kun til den relevante paragraf13. 

Erhvervsstyrelsen hed tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I afhandlingen er disse to navne 
anvendt i flæng alt efter tidspunktet for hvornår kilden er udarbejdet. 

 

 

                                                           
13 Jf. Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl. side 34. 
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4. Det liberale erhverv 
I dette kapitel defineres det liberale erhverv, herunder hvorfor dette erhverv adskiller sig fra 
andre erhverv. Det vil henlede til hvorfor det lige er det liberale erhverv, der er interessant 
for denne afhandling. 

I Dansk fremmedordbog er liberalt erhverv defineret som:  

”immaterielt erhverv, fx advokat, læge, revisor”14  

Lidt mere præcist defineres det liberale erhverv af Erhvervsstyrelsen som følgende: 

”Liberale erhverv udfører tjenesteydelser, der ikke har med vareproduktion og vareomsætning 
at gøre. Inden for disse erhverv stilles der visse krav om uddannelse og registrering.”15 

Det vil sige, at liberale erhverv/rådgivningsvirksomheder beskæftiger sig med vidensbaseret 
produktion og dermed menneskelige ressourcer i stedet for produktion og salg af materielle 
varer.  

Selskaber i det liberale erhverv er ofte karakteriseret ved at der er mange ejere16. Når der er 
mange ejere i et selskab, vil det ofte bevirke at ejernes arbejdsindsats, omsætning mv. ikke er 
ens. Derudover vil den såkaldte skævdeling af ”indsats” sjældent stemme overens med ejernes 
reelle ejerandel. Det kan også beskrives ved, at selskaber i det liberale erhverv, ofte er 
etableret således at ”selve selskabet” er et slags driftsselskab, hvor hver enkelt ejer i praksis 
driver sin egen selvstændige virksomhed med egne ansatte og kunder, herudover sker der en 
forholdsmæssig fordeling af fællesomkostningerne, hvorved den enkelte ejer selv har ansvaret 
for sin egen virksomheds resultat. 

Rådgivningsvirksomheder har samtidig ofte udskiftning af selskabsdeltagerne, dette er dog 
ikke en del af afhandlingen. 

I I/S’er og P/S’er er der god mulighed for at lave skævdeling mellem ejerne som ikke svarer til 
deres reelle ejerandel, der ikke umiddelbart findes hos A/S’er, når der er mange ejere17. Jeg 
synes derfor, at det er spændende og se om det behov, der er i rådgivningsvirksomhederne for 
skævdeling bedst kan opfyldes i I/S’er, P/S’er eller A/S’er og herved hvilken selskabsform, der 
skattemæssigt er mest optimal. 

 

 

 

                                                           
14 Jf. Dansk fremmedordbog af Karl Hårbøl m.fl. side 566 
15 http://erhvervsstyrelsen.dk/liberale_erhverv. 
16 Jf. Partnerselskaber – fordele og ulemper af Merete Kjær Buchgreitz 
17 Blandt andet på grund af mellemholdingreglerne om udbytte. 
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4.1. Opsummering – det liberale erhverv 

Der hvor der er størst forskel på liberale erhverv og andre erhverv er, udover at der ikke 
produceres og sælges varer, at der ofte er flere ejere af selskabet end i andre erhverv. At der 
er mange ejere i et selskab, kan medføre en skævdeling i ejerforholdet og ”indsats”. Denne 
skævdeling kan skyldes at ejerandel ikke stemmer overens med indsatsen den enkelte ejer har 
lagt i selskabet, dette kan blandt andet være forskellig arbejdstimer, omsætning mv. I de 
liberale erhverv er der også ofte en hyppig udskiftning af selskabsdeltagerne. 

 

5. Personselskab kontra kapitalselskab 
I/S’et og P/S’et er personselskaber, mens et A/S er et kapitalselskab. Dette kapitel giver en 
kort redegørelse af, hvad et personselskab og et kapitalselskab er. Herefter en definition af 
A/S’et, I/S’et og P/S’et samt specifikke skatteretlige forhold for netop denne selskabsform og 
til sidst hvilke muligheder, der er for overførsel af midler fra selskabet til aktionæren. 

 I dansk ret skelnes der mellem personselskaber og kapitalselskaber. Den grundlæggende 
forskel mellem disse er hæftelsen. I personselskaber er der minimum en selskabsdeltager, der 
hæfter personligt for virksomhedens gæld, mens der i kapitalselskaber ikke er nogen af 
selskabsdeltagerne, der hæfter personligt. Er der flere selskabsdeltagere i personselskabet, 
hæfter disse som udgangspunkt solidarisk. Det er muligt at lave en selskabskombination, hvor 
man blander personselskaber og kapitalselskaber. Her er det ofte driftsselskabet, der er et 
personselskab, mens selskabsdeltagerne er kapitalselskaber, for derved at begrænse 
hæftelsen18.  

Kapitalselskaber er reguleret i selskabsloven, herudover sker der også regulering af 
selskabsdeltagernes indbyrdes aftaler via vedtægter, ejeraftaler, domspraksis og den juridiske 
litteratur 19 . Personselskaber er i høj grad ikke lovregulerede. Det betyder, at 
selskabsdeltagerne i personselskaber som udgangspunkt selv kan lave aftaler, blandt andet om 
fordeling af årets resultat og samhandel mellem selskabsdeltagerne20.  

 

5.1. Aktieselskabet 

A/S’et er selskabsretligt reguleret i selskabsloven. Ifølge SL § 5, nr. 1, defineres et A/S som 
følgende: 

                                                           
18 Jf. Selskabsformerne af Noe Munck m.fl. side 46-47. 
19 Jf. Selskabsformerne af Noe Munck m.fl. side 41. 
20 Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 23. 
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”Et kapitalselskab, herunder et partnerselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt 
på aktier. Aktier kan udbydes til offentligheden. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i 
selskabet.” 

Udover ovenstående definition fremgår det af SL § 1, stk. 2 at selskabsdeltageren kun hæfter 
med den indskudte kapital, hvilket vil sige, at der er begrænset hæftelse. Derudover har 
selskabsdeltagerne ret til en andel af selskabets overskud i forhold til deres ejerandel, dog ikke 
andet er anført i selskabets vedtægter21. Et A/S kan være ejet af en fysisk person og/eller en 
juridisk person. 

I et A/S er der krav om en selskabskapital på minimum 500.000 kr. jf. SL § 4, stk. 2. Derudover 
skal et A/S registreres i Erhvervsstyrelsen jf. SL § 40, stk. 1. 

 

5.1.1. Skatteretligt om aktieselskabet 

Den skattepligtige indkomst for et A/S opgøres ifølge SEL § 8, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1 efter 
selskabsskattelovens regler. Det vil sige, at den skattepligtige indkomst for A/S’er opgøres som 
de skattepligtige indtægter fratrukket de skattepligtige omkostninger jf. SKL §§ 4 – 6.  

Da et A/S er et selvstændigt skattesubjekt medfører det, at der sker en såkaldt 
dobbeltbeskatning, når der skal udbetales penge til selskabsdeltageren22. Først beskattes 
overskuddet i A/S’et og herefter hos den enkelte deltager som udbytte. Hvis 
selskabsdeltageren er et kapitalselskab, kan der såfremt, der ejes mindst 10 %, udloddes 
skattefrit udbytte ud til denne.  

A/S’et har pligt til at indlevere selvangivelse til SKAT senest 6 måneder efter regnskabsårets 
afslutning jf. SKL § 4, stk. 223. Selskabsskatten udgør 25 % af den skattepligtige indkomst24. 

Selskabsskatten forfalder til betaling den 1. november i kalenderåret efter indkomståret. 
Henholdsvis den 20. marts og den 20. november i indkomståret bliver der opkrævet ordinær 
acontoskat, i den forbindelse er det muligt at indbetale frivillig acontoskat. For nystiftede 
A/S’er opkræves der ikke ordinær acontoskat i de to første indkomstår, det er dog stadig 
muligt at indbetale frivillig acontoskat25. 

Ud over at beregne skat af årets skattepligtige indkomst, skal et A/S også beregne udskudt 
skat. Udskudt skat opstår fordi der er forskel på hvornår de skattemæssige og 

                                                           
21 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Foede m.fl. side 155. 
22 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 175. 
23 For aktieselskaber, der har indkomstår fra den 1. februar til den 31. marts, så skal selvangivelsen dog 
være SKAT i hænde senest den 1. august samme år. Forskudt regnskabsår behandles dog ikke i denne 
afhandling jf. kapitel 3.4 ”Afgrænsning”. 
24 Selskabsskatteprocent pr. 14. august 2013. 
25 Jf. SEL § 30 A. 
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regnskabsmæssige værdier skal indregnes, dette beskrives i Regnskabsvejledning for klasse B- 
og C-virksomheder, afsnit 25 og IAS 12 som ikke er en del af denne afhandling.  

Såfremt A/S’et får et skattepligtigt underskud, kan dette kun modregnes i selskabets egen 
skattepligtige indkomst og ikke i aktionærens personlige indkomst26. Det vil sige, at det først er 
muligt at anvende underskuddet, hvis A/S’et på et senere tidspunkt får overskud27. For A/S’er, 
der påbegynder deres indkomstår den 1. juli 2012 eller senere, er der yderligere krav om 
modregning af underskud, såfremt underskuddet overstiger 7,5 mio. kr. Er dette tilfældet, er 
det kun muligt først at modregne de 7,5 mio. kr. for herefter kun at modregne 60 % af 
underskuddet der overstiger 7,5 mio. kr. jf. SEL § 12, stk. 2. 

 

5.1.1.1. Overførsler af penge fra selskabet til aktionæren 

Det er muligt at overføre penge fra A/S’et til aktionæren på to overordnede måder, 
henholdsvis ved udbetaling af løn og udbetaling af udbytte: 

1. Løn – En aktionær, der er en fysisk person, kan i et A/S, på lige fod med en anden 
ansat, få udbetalt løn, det er blot et krav at aktionæren er ansat i selskabet. Lønnen er 
A-indkomst og der er skattemæssigt fradrag i A/S’et, såfremt lønnen er brugt på at 
erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvilket, som hovedregel, må antages. 
Aktionæren bestemmer, som hovedregel, selv lønnen. Størrelsen skal dog svare til, 
hvad en 3. mand med lignende kompetencer ville kunne forventes at få i den samme 
stilling – altså markedslønnen jf. LL § 2.  Er der kun en aktionær i selskabet, skal aftalen 
være skriftlig før den er gyldig jf. SL § 127, stk. 2. 
Hvis aktionæren er en juridisk person, vil der skulle udarbejdes en faktura til A/S’et. 
Herved vil A/S’et få skattemæssigt fradrag for fakturaen og beløbet vil ligeledes være 
skattepligtigt hos den juridiske person. 
 

2. Udbytte – Der kan udbetales udbytte til aktionæren.  A/S’et har ikke skattemæssigt 
fradrag for udbyttet og aktionæren beskattes af udbyttet som aktieindkomst28.  

Løn og udbytte behandles yderligere i kapitel 6.1 til 6.1.2 hvor der analyseres for 
muligheden for overskudsfordeling mellem aktionærerne.  

 

5.2. Interessentskab 

I/S’er er reguleret i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor det, jf. LEV § 2, stk. 1, 
defineres som følgende: 

                                                           
26 Såfremt aktionæren er en fysisk person. 
27 Jf. Selskabsformerne af Noe Munck m.fl. side 406. 
28 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode side 664. 
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”Ved et interessentskab forstås i denne lov en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter 
personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.” 

Udover enkelte regler i LEV er I/S’er ikke selskabsretligt lovreguleret29. 

Et I/S skal drive erhvervsmæssig virksomhed, selskabet skal have til formål at fremme 
selskabsdeltagernes økonomiske interesse via den erhvervsmæssige drift og til sidst skal den 
interessentskabsretlige hæftelse også være opfyldt30 31. Den interessentskabsretlige hæftelse 
består i, at selskabsdeltagerne hæfter personligt, solidarisk og principalt overfor selskabets 
kreditorer. Derudover skal der være mindst to selskabsdeltagere, kaldet interessenter.  

I et I/S er der ikke noget krav om selskabskapital. Interessenterne kan være fysiske personer, 
men også juridiske personer.  

 

5.2.1. Skatteretligt om interessentskabet 

I/S’et er ikke et selvstændigt skattesubjekt og er derfor skattemæssigt transparent. Det 
medfører, at beskatningen sker hos interessenten og ikke i selve selskabet, da interessenten 
anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Det medfører, at indtægter og udgifter som 
udgangspunkt beholder deres status fra I/S’et, når de beskattes hos interessenten. 
Renteindtægter vil, for eksempel, blive beskattet som renteindtægt hos den enkelte 
interessent mv.32.  

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovens almindelige regler jf. PSL 
§ 1 og VSL § 6, stk. 133 såfremt interessenten er en fysisk person. Er interessenten et 
kapitalselskab opgøres den skattepligtige indkomst stadig efter selskabslovens regler i henhold 
til SEL § 1, nr. 1. Så i lighed med A/S’et, skal den skattepligtige indkomst opgøres ud fra SKL §§ 
4 – 6. 

Er interessenten en fysisk person kan der, som tidligere nævnt, vælges beskatning ud fra 
personskatteloven eller virksomhedsskatteloven. Vælges virksomhedsskattelovens regler, skal 
der ske beskatning efter reglerne i VSO eller KAO34. Vælges VSO, vil der være nogle 
fordelagtige muligheder jf. kapitel 6.1.2 ”Beskatning af aktionæren”. Den skattepligtige 
indkomst for en fysisk person skal i modsætning til indkomst i et kapitalselskab opdeles. Her 

                                                           
29 Jf. Dansk selskabsret 1 af Søren Friis Hansen m.fl. side 57. 
30 Jf. Selskabsformerne af Noe Munck m.fl. side 64. 
31 I TfS 1999.419 H og TfS 2001.371 V er der ligeledes fastsat nogle kriterier for hvornår der er tale om et 
personselskab eller et selvstændigt skattesubjekt. Kriterierne er som følger: Andel i en eventuel 
overskudsdeling, Deltagelse i fordeling af likviditionsprovenu ved selskabets ophør, 
Medbestemmelsesret og kontrolret, Den enkelte deltager hæfter personligt og solidarisk for 
personselskabets forpligtigelser, Erhvervsmæssigt formål, Få ejere og til sidst Ejendomsretten til 
aktiverne tilkommer deltagerne forholdsmæssigt. 
32 Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 180. 
33 Hvilket vil sige, at opgørelsen af den skattepligtige indkomst opgøres ud fra SL §§ 4-6.  
34 KAO er ikke en del af denne afhandling, jf. ”Afgrænsning” kapitel 3.4. 
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opdeler man i personlig indkomst, kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag, aktieindkomst og 
CFC-indkomst 35 , for nærmere gennemgang af dette jf. kapitel 6.1.2 ”Beskatning af 
aktionæren”. 

Da et I/S er skattemæssigt transparent betyder det, at interessenterne beskattes på 
tidspunktet for hvornår I/S’et erhverver retten til indkomsten og ikke først når beslutning om 
udlodning/fordeling af overskud sker36. Dette er blandt andet afgjort i en dom afsagt af 
højesteret om periodisering af en revisors overskudsandel i et I/S. Interessenten mente, at han 
først var skattepligtig på tidspunktet for vedtagelse af udlodningen. Højesteret afgjorde dog, at 
tidspunktet for beskatning, som udgangspunkt, er det indkomstår hvor I/S’et erhverver 
indkomsten37. I et I/S er det muligt at afsætte udskudt skat, og ikke et krav.  

 

5.2.1.1. Ejerbrøk og fordelingsbrøk 

Ejerbrøken, også kaldet ideel andel, er størrelsen af selskabsdeltagernes andel i selskabets 
samtlige aktiver og passiver38. Selskabsretligt og skatteretligt er definitionen af ejerbrøken ikke 
ens. Selskabsretligt er ejerbrøken en nettoandel af selskabets samlede aktiver og passiver, 
mens det skatteretligt er en bruttoandel af selskabets aktiver og passiver, hvilket svarer til, at 
de har et sameje af selskabets aktiver og passiver39. Ejerbrøken bruges når deltagerens 
afskrivninger skal opgøres, eller der skal foretages opgørelse af avance/tab i forbindelse med 
afståelse på den ene eller anden måde40.  

Figur 2 – Ideel andel (egen tilvirkning)

 

 

Fordelingsbrøken siger derimod noget om fordelingen af selskabets over- og underskud 
mellem ejerne. Fordelingsbrøken aftales indbyrdes mellem selskabsdeltagerne og vil ofte være 
aftalt i selskabsaftalen. I langt de fleste tilfælde vil SKAT godtage en sådan aftale, det er dog set 
at sådanne aftaler er tilsidesat, blandt andet når der er tale om interesseforbundne parter. 
Årsagen til at SKAT sjældent tilsidesætter en indgået aftale skyldes, at der er en formodning 
                                                           
35 CFC-indkomst er ikke en del af denne afhandling. 
36 Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 133. 
37Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 133, jf. TfS 2003.274 H. 
38 Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 132. 
39 Jf. Skatteretten 2 af Jan Pedersen side 709. 
40 Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 93-94. 
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om, at deltagerne har forskellige interesser, som er forretningsmæssigt begrundede. Såfremt, 
der ikke er udarbejdet en aftale mellem selskabsdeltagerne om en fordeling af over- og 
underskud, så fordeles dette efter praksis ligeligt mellem deltagerne, det vil sige, efter 
ejerbrøken41. 

Skattemyndighederne har gennem flere sager afgjort, at fordeling af overskud kan ske på vidt 
forskellige måder. Blandt andet er det i TfS 1999.274 LR afgjort, at nogle deltagere kunne 
modtage forlods betaling for deres arbejdsindsats inden en endelig fordeling af overskud. Det 
er også godkendt, at man foretager fordeling i henhold til antal arbejdstimer jf. TfS 1992.56 
LSR. 

 

5.2.1.2. Overførsel af penge fra interessentskabet til interessenten 

Fra et I/S er det muligt at overføre penge til interessenten på følgende måder: 

1. Andel i over- og underskud – Opgøres ud fra fordelingsbrøken. 
 

2. Særskilt vederlag – Når en interessent modtager et vederlag mod at stille et aktiv til 
rådighed for I/S’et. Dette aktiv kan f.eks. være know-how, ejendomme eller 
driftsmidler. Der skal udbetales et beløb fra personselskabet direkte til interessenten, 
som ikke vedrører selve overskudsfordelingen. Derudover skal der være indgået en 
forretningsaftale, som en 3. mand kunne have indgået. Særskilt vederlag er ikke 
reguleret direkte i loven, udover at der skal tages udgangspunkt i det skattemæssige 
princip om transparens. Særskilt vederlag kan ikke føres som en såkaldt 
dobbeltpostering, hvor interessenten, der skal have det særskilte vederlag, først får 
fradrag for hans andel af vederlaget for derefter at indtægtsføre vederlaget. 
Interessenten, der skal have det særskilte vederlag, skal alene indtægtsføre det 
særskilte vederlag og de øvrige interessenter kan fratrække deres andel af det 
særskilte vederlag42. 
 

3. Renter – Her skelnes mellem to slags renter: Renter fra deltagers lån til I/S’et og renter 
som forrentning af kapitalkontoen. 

a. Renter fra deltagers lån til I/S’et er det samme som særskilt vederlag. 
Landsskatteretten har afsagt dom om, at et sådan lån skal deles ud på alle 
interessenterne. Den del af lånet, der er den långivende interessents eget, 
bliver betragtet som et indskud, og derfor var der ikke fradrag for renterne til 
denne del. Den resterende del af lånet blev betragtet som et reelt lån og der 
var derfor fradrag for disse renter jf. LSRM 1983.121. Der er dog ikke megen 

                                                           
41 Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 135-139. 
42 Jf. Den skatteretlige behandling af personselskaber af Liselotte Madsen side 179-183. 
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praksis på området, hvorfor det er uvist hvorvidt skattemyndighederne vil 
komme frem til samme dom i dag43. 

b. Renter som forrentning af kapitalkontoen skal anses som en del af 
overskudsfordelingen, og der er derfor ikke tale om renter skattemæssigt44. 
 

4. Udbytte – Betragtes skattemæssigt som en privat hævning og føres derfor over 
kapitalkontoen. 
 

5. Løn/arbejdsgodtgørelse – I et I/S skelnes der skattemæssigt ikke mellem 
overskudsfordeling og løn. Derfor er der skattemæssigt ikke fradrag for lønnen, også 
selvom det er ført som løn i regnskabet. Der skal heller ikke ske lønindeholdelse af A-
skat m.v. i selskabet45. I yderst sjældne tilfælde hvor interessenten har en meget lille 
ejerandel og hvor arbejdsopgaver, indflydelse og ansvar svarer til de øvrige ansattes 
forhold, vil det rent praktisk være muligt for interessenten at få løn på lige fod med de 
øvrige ansatte i I/S’et. I sådanne tilfælde vil der skulle ske lønindeholdelse af A-skat 
m.v. og der er fradrag for lønnen i den skattepligtige indkomst. Her vil der være tale 
om særskilt vederlag46. 
Såfremt interessenten er et kapitalselskab, er det vigtigt at se på hvem, der er den 
rette indkomstmodtager. Her vil det nemlig være kapitalselskabet, der er rette 
indkomstmodtager af overskudsandelen, og derved vil det også være muligt for 
selskabsdeltageren i kapitalselskabet at modtage løn fra I/S’et som alle de øvrige 
ansatte i I/S. Det er dog en forudsætning, at det ikke er som virke i kapitalselskabet at 
selskabsdeltageren foretager sit arbejde. Hvis dette er tilfældet, så vil lønnen skulle 
udbetales fra kapitalselskabet til selskabsdeltageren. Jf. nedenstående illustration: 

 

Figur 3 – Lønudbetaling når der er et holdingselskab (egen tilvirkning) 

 

Der henvises endvidere til kapitel 6.2 til 6.2.2 hvor der analyseres for muligheden for 
overskudsfordeling mellem interessenterne. 

 

                                                           
43 Jf. Beskatning ved deltagelse i personselskaber af Liselotte Hedetoft Madsen side 202-204. 
44 Jf. Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl. side 94. 
45 Jf. Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl. side 93-94. 
46 Jf. Beskatning ved deltagelse i personselskaber af Liselotte Hedetoft Madsen side 210-240. 
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5.3. Partnerselskabet 

Ifølge SL § 5, stk. 21 defineres et P/S som følgende: 

”Et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor 
kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier, jf. 
kapitel 21.”47 

P/S’et er derfor både reguleret af selskabsloven, men også af de deklaratoriske regler 
vedrørende kommanditselskabet jf. henvisningen til § 2, stk. 2 i LEV, hvorfor det er en blanding 
af et A/S og et kommanditselskab. 

I et P/S skal der være to typer af selskabsdeltagere; mindst en komplementar og mindst en 
kommanditaktionær. Kommanditaktionæren skal eje kapital fordelt på aktier jf. SL. § 5, stk. 21 
og komplementaren skal hæfte personligt og principalt. Såfremt der er flere komplementarer 
hæfter de solidarisk. Kommanditaktionæren hæfter kun med sin indskudte kapital, hvorfor en 
kommanditaktionær med fuldt indbetalt kapital ikke hæfter yderligere. Komplementaren og 
kommanditaktionæren må ikke være en og samme person. Er komplementaren et A/S, må 
komplementarselskabet godt være ejet af kommanditaktionærerne48. 

Selskabskapitalen skal minimum udgøre 500.000 kr. 49  og skal tegnes af 
kommanditaktionærerne. Komplementaren må også tegne aktier, og bliver derved 
kommanditaktionær jf. SL § 360, stk. 1, pkt. 2. Komplementaren og kommanditaktionæren kan 
være fysiske og/eller juridiske personer. 

Komplementaren skal være tillagt forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser jf. SL. § 5, 
stk. 21 sammenholdt med LEV § 2, stk. 2, hvis P/S’et er stiftet efter 1. juni 1996. Beføjelserne 
skal være anført i P/S’ets vedtægter jf. SL § 360, stk. 2 sammenholdt med stk. 1, nr. 3. De 
forvaltningsmæssige beføjelser kan bestå i at komplementaren har tegningsret for P/S, at han 
har vetoret i bestemte beslutninger, komplementaren skal være repræsenteret i bestyrelsen 
eller lignende. For eksempler på de økonomiske beføjelser jf. kapitel 5.3.1.2 ”Komplementaren 
som selskabsdeltager”. 

 

5.3.1. Skatteretligt om partnerselskabet 

Som tidligere nævnt, er P/S’et skattemæssigt transparent og derfor sker beskatningen hos 
kommanditaktionæren og ikke i P/S’et. Et P/S opgøres skattemæssigt, som følge heraf på 
samme vis, som et I/S jf. kapitel 5.2.1 – 5.2.1.2. For et P/S er der dog nogle begrænsninger i 
muligheden for udnyttelse af underskud, som ikke eksistere for I/S’er. Dette er reglerne for 

                                                           
47 Egentlig hedder ”Lov om visse erhvervsdrivende selskaber” korrekt ”Lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder”. 
48 Erhvervsankenævnskendelse af 3. december 1996, j.nr. 96-38.871 (Danish Prime-sagen). 
49 Jf. SL § 4, stk. 2. 

http://revisor.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2006651?versid=487-1-2007
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fradragskontoen. Udover dette er der en særlig selskabsdeltager i et P/S, nemlig 
komplementaren, som ikke findes i I/S’et. Regler for fradragskontoen samt komplementarens 
skatteretlige stilling er beskrevet i nedenstående kapitler. 

 

5.3.1.1. Fradragskonto 

På grund af den begrænsede hæftelse, der er hos kommanditaktionærerne i et P/S, er fradrag 
af underskud begrænset af fradragskontoen50. Reglerne om fradragsbegrænsning er ikke 
reguleret i loven, men reglerne er dog beskrevet i Den juridiske vejledning C.C.3.3.4. 

Reglerne for fradragsbegrænsning medfører, at der ikke er mulighed for at fradrage underskud 
i P/S’et ud over det tab, kommanditaktionæren bliver pålagt via den begrænsede 
forpligtigelse. Fradragskontoen opgøres som følgende: 

Beløb, der skal tillægges: Indskud, der er ansvarlig kapital; Købesum for overtagne anparter fra 
anden deltager; Forpligtigelser pga. kommanditaktionærens medhæftelse, dog såfremt retten 
til regres er fraskrevet; Andel i overskud, der indestår som ansvarlig indskudskapital; Beskattet 
fortjeneste ved afhændelse af P/S’ets aktiver, såfremt dette beløb modsvarer afskrivninger og 
afskrivninger, der allerede er fragået fradragskontoen; Andel i fortjeneste ved afhændelse af 
P/S’ets aktiver, såfremt dette indestår som ansvarligt indskudskapital 

Beløb, der skal fratrækkes: Andel i P/S’ets driftsunderskud, der er fratrukket skattemæssigt; 
Skattemæssige af- og nedskrivninger; Forlods afskrivninger pga. henlæggelse til 
investeringsforn eller indskud på etableringskonto; Forskudsafskrivninger; Andel i P/S’ets tab 
ved afhændelse af aktiver, såfremt beløbet belaster kapitalkontoen og ikke allerede er 
fradraget af skattemæssige afskrivninger51. 

I store træk, vil det sige at fradragskontoen opgøres, som kommanditaktionærens indskud 
tillagt den hæftelse kommanditaktionæren har, dog forudsat at kommanditaktionæren har 
fraskrevet sig retten til regres overfor de øvrige deltagere i P/S’et.  

Kommanditaktionæren har ikke mulighed for at fratrække et større underskud og foretage 
skattemæssige afskrivninger udover hvad fradragskontoen tillader. 

Hvis fradragskontoen er negativ, er det som udgangspunkt ikke muligt at foretage 
skattemæssige afskrivninger. Iflg. LSRM 1982.166 er der dog muligt, såfremt der er et positivt 
driftsresultatet for samme år, og dette indestår som ansvarlig indskudskapital, at foretage 
skattemæssige afskrivninger for den del af overskuddet, der overstiger den negative 
fradragskonto. 

                                                           
50 Jf. Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl. side 96. 
51 Jf. Den juridiske vejledning c.c.3.3.4. 
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Er komplementaren også kommanditaktionær, er denne ikke omfattet af 
fradragsbegrænsningen, da komplementaren altid hæfter ubegrænset. 

 

5.3.1.2. Komplementaren som selskabsdeltager 

En komplementar har, som tidligere nævnt, nogle forvaltningsmæssige og økonomiske 
beføjelser. Eksempler på de forvaltningsmæssige beføjelser er oplistet i kapitel 5.3 
”Partnerselskabet”. De økonomiske beføjelser kan blandt andet bestå i følgende: 
Overskudsandel, andel af omsætningen, forrentning af indskud og egenkapital52. Såfremt der i 
vedtægterne ikke er aftalt en særlig honorering for dennes særlige ledelses- og arbejdsindsats, 
anses det som udgangspunkt at komplementaren modtager en del af overskuddet53. 

Har komplementaren ikke en ejerandel i P/S’et, har denne heller ingen ideel andel. Det 
betyder, at det ikke er muligt at foretage afskrivninger, også selvom komplementaren 
modtager en del af overskuddet54. Er der derimod i vedtægterne bestemt, at komplementaren 
skal have en ejerandel uden at indskyde kapital, vil komplementaren have ret til at foretage 
afskrivninger, dog forudsat at kommanditaktionærernes afskrivningsret nedskrives 
forholdsmæssigt55. 

Da P/S’et er skattemæssigt transparent, sker beskatningen af komplementaren på samme vis 
som for kommanditaktionæren. Hvis komplementaren er en fysisk person, kan 
komplementaren vælge beskatning efter personskattelovens almindelige regler eller reglerne i 
virksomhedsskatteloven. Er komplementaren et kapitalselskab vil der ske selskabsbeskatning. 

Udtræder komplementaren som komplementar i et P/S, af den ene eller anden årsag, vil 
denne stadig hæfte for forpligtigelser, der vedrører perioden hvor komplementaren var 
komplementar. 

 

5.4. Opsummering – personselskab kontra kapitalselskab 

Den væsentligste forskel mellem personselskabet og kapitalselskabet er hæftelsen, 
skattesubjektiviteten og om selskabet er reguleret lovmæssigt. 

I kapitalselskaber er der begrænset hæftelse for aktionærerne. Derudover er kapitalselskabet 
et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af selskabsloven og skattelovens regler. Ejerne i 
et personselskab hæfter til dels ubegrænset og personselskaberne er skattemæssigt 

                                                           
52 Jf. Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl. side 48-49. 
53 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 286. 
54 Jf. TfS 2002.715 LSR, hvor en komplementar ikke fik lov til at foretage afskrivninger, da denne ikke 
havde nogen medejendomsret, hvilket vil sige nogen ideel ejerandel. 
55 Jf. Partnerselskaber af Jan Børjesson m.fl. side 54-55. 
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transparente. Personselskaberne er i høj grad ikke reguleret i selskabsloven, dog med 
undtagelser. 

Både personselskaber og kapitalselskaber kan være ejet af fysiske og juridiske personer. 
 

Aktieselskabet 
Et A/S er et kapitalselskab. I et A/S er der krav til en minimumskapital på 500.000 kr. Da A/S’et 
er et selvstændigt skattesubjekt, vil der opstå en såkaldt dobbeltbeskatning, da overskuddet 
først beskattes i selskabet og herefter hos den enkelte selskabsejer. Et A/S skal minimum have 
1 ejer. 

A/S’ets skattepligtige indkomst opgøres efter selskabsskattelovens regler jf. SEL § 1, pkt. 1. 2 
gange årligt skal A/S’et betale acontoskat og har i den forbindelse mulighed for indbetaling af 
frivillig acontoskat. Har et A/S skattemæssigt underskud, kan dette først udnyttes, såfremt der 
i fremtiden kommer et overskud, hvori dette kan modregnes. For A/S’er, der har indkomstår, 
der begynder den 1. juli 2012 eller senere er der begrænsninger på hvor stor en del af 
underskuddet, der kan anvendes i det pågældende indkomstår. 

 

Interessentskabet 
I et I/S er der ingen krav om indskudskapital. Der skal minimum være 2 interessenter. 
Interessenterne hæfter personligt, solidarisk og principalt. 

Da et I/S ikke er et selvstændigt skattesubjekt, betyder det, at der er skattemæssigt 
transparens. Det betyder, at beskatningen sker hos interessenten og ikke i I/S’et. Er 
interessenten en fysisk person, vil der derfor kunne vælges beskatning efter personskatteloven 
eller virksomhedsskatteloven. Såfremt reglerne efter virksomhedsskatteloven vælges, vil der 
under VSO være nogle fordelagtige muligheder som minder meget om selskabsbeskatning. Er 
interessenten en fysisk person, er der mulighed for at modregne eventuelt underskud i den 
personlige indkomst. 

I et I/S er der to forskellige ejerforhold. Nemlig ejerbrøken, også kaldet den ideelle andel, og 
fordelingsbrøken. Ejerbrøken siger, noget om hvor stor en indskudskapital interessenten har i 
forhold til de øvrige interessenter. Skattemæssige afskrivning og avance/tab ved afståelse 
beregnes ud fra ejerbrøken. Fordelingsbrøken siger derimod noget om hvor stor en del af over- 
og underskuddet interessenten skal have. Ejerbrøk og fordelingsbrøk behøver ikke at være ens.  

I et I/S anses både løn og udbytte skatteretligt som overskudsfordeling. Kun i meget sjældne 
tilfælde vil løn blive betragtet som almindelig løn, hvor der er skattemæssigt fradrag og 
lønindeholdelsespligt af A-skat mv. Ved udbetaling af særskilt vederlag, er det muligt for 
interessenterne at lave en yderligere skævdeling af deres endelige resultat.  
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Partnerselskabet 
I et P/S skal der, ligesom i et A/S, minimum være en selskabskapital på 500.000 kr. 
Kommanditaktionærerne skal indskyde kapital, som er fordelt på aktier. 
Kommanditaktionærerne hæfter kun med deres indskudte kapital. Komplementaren kan også 
indskyde kapital i selskabet, men det er ikke noget krav. Komplementaren hæfter ubegrænset. 
Komplementaren og kommanditaktionæren må ikke være en og samme person. Dog må 
komplementaren godt være et kapitalselskab, der er ejet af kommanditaktionæren. 

Komplementaren skal være underlagt økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser. Dette 
skal nedfældes i vedtægterne. 

For P/S’et er de skatteretlige regler, hovedsageligt de samme som for I/S’et. Dog er der nogle 
underskudsbegrænsninger som følge af reglerne for fradragskontoen. Underskud vil kun være 
muligt at modregne hos interessenten, hvis fradragskontoen er positiv. I bilag 1 er de 
væsentligste forskelle og ligheder mellem de tre selskabsformer oplistet. 

På grund af muligheden for selv at vælge beskatningsform i personselskabet samt muligheden 
for særskilt vederlag vil det være en fordel for erhverv med flere ejere, der muligvis har 
modsatrettede krav, at anvende et personselskab. For personselskaberne er det en ulempe, at 
der for interessenterne og komplementaren er ubegrænset hæftelse. Det er dog muligt at 
etablere en selskabskombination, hvor henholdsvis interessenterne og komplementaren er 
kapitalselskaber, for derigennem at begrænse hæftelsen.  

A/S’er og P/S’er skal have en stor kapital, nemlig kr. 500.000. Det kræver at aktionærerne og 
kommanditaktionærerne har en vis likviditet eller nogle aktiver, der kan indskydes som 
apportindskud. I et A/S er der mulighed for udbetaling af udbytte, som skatteretligt ikke 
eksistere i I/S’et og P/S’et, da det her anses for at være en del af overskudsdisponeringen.  

 

6. Skævdeling af årets resultat 
I dette kapitel analyseres muligheden for at lave en skævdeling af over- og underskud i 
forhold til ejerskabet i de forskellige selskabsformer. Herudover en gennemgang af hvordan 
selskabsformerne og deres ejere beskattes. Til sidst i kapitlet opsummeres de væsentligste 
resultater for analysen. 

Før der kan foretages en fordeling af over- og underskud, skal årets resultat for selskabet være 
opgjort. Årets resultat kan først opgøres efter regnskabsårets afslutning, og der vil ofte gå 
noget tid fra statusdagen til det endelige regnskab foreligger.  
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6.1. Aktieselskabet 

I A/S’et er det, som beskrevet i kapitel 5.1.1.1 ”Overførsler af penge fra selskabet til 
aktionæren”, muligt at udbetale løn og/eller udbytte til aktionæren. Her er det dog væsentligt 
at huske på, at der kun kan udbetales løn svarende til markedslønnen, hvilket vanskeliggøre et 
specifikt ønske om overskudsfordeling, der ikke svarer til arbejdsindsatsen. Når løn udbetales 
som en overskudsfordeling, vil det ofte betegnes som ”tantieme”. For at selskabet kan få 
fradrag for udgiften til tantieme, skal tantieme opgøres med tilstrækkelig sikkerhed og 
derudover skal det være en kutyme i selskabet jf. SKM2007.389 LSR, hvor landsskatteretten 
nægtede fradrag for hensat tantieme i forbindelse med overskudsfordeling. 
Landsskatterettens afgørelse lød på, at der ikke var skattemæssigt fradrag for tantieme i det 
indkomstår overskudsfordelingen vedrørte, men først i det efterfølgende indkomstår, hvor 
generalforsamlingen blev afholdt. Årsagen til dette var, at det i direktørkontrakten var anført, 
at direktørens ret til udbetaling af tantieme først var efter beslutning på generalforsamlingen. 
Landsskatteretten anfører dog også, at normal praksis vedrørende tantieme er, at det kan 
fratrækkes skattemæssigt i det indkomstår, som tantiemen vedrører. Det er dog en betingelse, 
at der forligger en aftale eller en kutymemæssig forpligtigelse. Muligheden for at udbetale 
årets overskud som tantieme kan dog også besværliggøres på grund af risikoen for, at SKAT 
omklassificere dette til maskeret udbytte. For at der er tale om maskeret udbytte, skal 3 
følgende betingelser være opfyldt: 
 

1. Forretningsmæssig unormal disposition mellem selskabet og hovedaktionæren 
2. Interessefællesskab mellem selskabet og hovedaktionæren 
3. Aktionærindflydelse, som kan have medført de forretningsmæssige unormale 

dispositioner 
 

I tilfælde af, at et A/S ønsker fordeling af årets overskud som tantieme, vil både ad 2. og ad 3. 
være opfyldt. Det er derfor vigtigt, at ad 1. ikke også bliver opfyldt. Derfor er det igen her 
meget vigtigt, at aktionærerne indgår de fornødne aftaler, og dette anføres meget præcist i 
deres kontrakter. Fordelen ved at maskere udbytte som tantieme er blandt andet at undgå 
den dobbeltbeskatning, der sker, når der udloddes udbytte. I dag beskattes tantime højere end 
udbytte, såfremt der ses bort fra selskabsskatten. Det medfører, at aktionær og selskab derved 
får modsatrettede interesser56.  
Udbetaling af tantieme vil derfor generelt, kunne ske som ejerne ønsker, det er blot et krav, at 
der skal foreligge en aftale eller en kutymemæssig forpligtigelse. Derudover vil der også være 
skattemæssigt fradrag for hensættelsen til tantime i det indkomstår overskudsfordelingen 
vedrører. Skattepligten hos ejeren, der modtager tantieme, er derimod først det indkomstår 
hvor tantieme udbetales, dog senest 6 måneder efter endelig retserhvervelse57.  

                                                           
56 Jf. Lærebog om indkomstskat af Aage Michelsen m.fl. side 906-907. 
57 Jf. Den juridiske vejledning C.A.3.1.1.4 Lån og andre indtægter fra arbejdsgiveren afsnit Gratialer, 
provisioner og tantiemer. 
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Har aktionærerne lavet en aftale om, at hele overskuddet skal fordeles mellem ejerne, med 
samme fordelingsnøgle som den reelle ejerandel eller en helt anden fordeling, vil denne 
fordeling ske efter regnskabsårets afslutning, lige som i I/S’et og P/S’et. 

Har et A/S et underskud efter udbetaling af løn til aktionærerne, vil det ikke være muligt at få 
negativ tantieme. Er aftalen mellem aktionærene lavet således, at lønudbetalingen i A/S’et skal 
udgøre overskudsfordelingen, vil der ske regulering i den allerede udbetalte løn, og 
aktionæren vil herefter skylde penge til selskabet. Hvis der er underskud i selskabet og der ikke 
er udbetalt løn til aktionærerne, så kan der ikke umiddelbart laves en fordeling af 
underskuddet via tantieme eller løn. I dette tilfælde må aktionærerne have indgået en aftale 
om hvordan et underskud skal behandles. Arbejdsgangen ved fordeling af overskud via tantime 
i et A/S vil kræve mere end en overskudsfordeling i et I/S og P/S, hvis det antages, at aftalerne 
parterne imellem er lavet ens, med samme fordeling. Det skyldes, at der ikke vil skulle ske 
lønangivelse og lønindeholdelse af tantime i I/S’et og P/S’et. Derudover vil der heller ikke ske 
regulering af hensat tantieme primo og ultimo i I/S’et og P/S’et. At der skal foretages disse 
arbejdsgange i A/S’et, hvis der sker overskudsfordeling via tantieme, behøver ikke belaste 
aktionærerne, da det oftest vil være revisoren, der søger for dette.  

Udbytte i A/S’et er, som nævnt, ikke fradragsberettiget. Fordeling af udbytte er 
vedtægtsbestemt og vil som udgangspunkt foretages ud fra aktieklasserne. Nogle aktieklasser 
kan være tillagt forlods udbytteret eller lignende, hvorved det er muligt at foretage en 
skævdeling af overskuddet i lighed med overskudsfordelingen i personselskaberne. Ønsker 
man derfor fordeling af overskud via udbytte efter en bestemt fordeling, så vil det være en god 
mulighed, hvilket dog kræver, at der skal være flere aktieklasser samt at der i vedtægterne skal 
være anført aktiernes forskellige rettigheder. Er dette ikke gjort, vil det medføre, at 
vedtægterne skal ændres og der skal ske opdeling i aktieklasserne. Iflg. Den juridiske 
vejledning C.B.2.1.4.8, vil flytning af ret til udbytte mellem aktionærerne normalt være en så 
væsentlig ændring af vedtægterne, at det vil blive sidestillet med afståelse af aktierne. 
Afståelse af aktier medfører beskatning hos aktionæren og avance eller tab skal medregnes i 
den skattepligtige indkomst jf. aktieavancebeskatningsloven § 12.  

I SKM 2012.235 SR har Skatterådet dog bekræftet i et bindende svar, at Selskab (A/S) kunne 
ændre vedtægterne, således at der blev oprettet 5 forskellige aktieklasser i stedet for 1 
aktieklasse uden at dette blev betragtet som afståelse. Selskab (A/S), var ejet af 5 partnere, via 
deres personligt ejede holdingselskaber. Alle holdingselskaber ejede 20 % af selskabskapitalen. 
Det påtænkes at opdele aktierne i 5 aktieklasser, således at hver ejer fik en aktieklasse. Hver 
partner havde reelt set deres egen lille virksomhed i Selskab (A/S), hvor der hvert år blev 
udarbejdet et specifikt regnskab. Partnernes overskud blev udbetalt som løn, bonus og 
udbytte. Ved udbetaling af udbytte ville der dog opstå det problem, at udbytte, der egentlig 
vedrørte den ene partner, blev udbetalt til en anden, da der kun eksisterede en aktieklasse. 
Dette ønskedes ændret, således at de 5 forskellige aktieklasser skulle give ret til udbytte og 
likvidationsprovenu i forhold til det årlige resultat den pågældende partners egen virksomhed. 
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Der skulle dog stadig udbetales acontoløn til den enkelte partner, og det var først overskud 
efter løn, der skulle fordeles forskelligt mellem partnerne. Alle aktieklasser skulle stadig have 1 
stemmeret. Skatterådet lagde vægt på at, der var tale om uafhængige parter, og alle 
aktionærer fik samme rettigheder som før ændringen samt en videreførelse af 
overskudsfordeling, hvorfor denne vedtægtsændring ikke blev betragtet som afståelse af 
aktier. Denne afgørelse kan dog være lidt overraskende, da der blandt andet i SKM 2011.757 
LSR blev statueret afståelsesbeskatning, blot fordi der var stemmeforskel mellem A og B 
aktierne. Der har tidligere været afgørelser hvor ændring af aktieklasser, er blevet 
karakteriseret som afståelse af aktier på grund af væsentlige vedtægtsændringer58. 

Til sidst bør det nævnes, at udloddet udbytte skal kunne udloddes af A/S’ets fri reserver og skal 
være forsvarligt jf. SL § 180, stk. 2. 

 

6.1.1.  Beskatningen af aktieselskabet 

Et A/S skal opgøre selskabets skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige 
regler jf. SEL § 8 jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1. Selskabsskatten udgør 25 %59 af den skattepligtige 
indkomst.  

Et A/S har fradrag for de omkostninger, der er med til at erhverve, sikre og vedligeholde 
selskabets indkomst jf. statsskatteloven § 6 a. Men hovedreglen er dog at statsskatteloven, 
ligningsloven, afskrivningsloven m.v. er bestemmende for hvilken indkomst, der er 
skattepligtig og hvilke udgifter der kan fradrages i den skattepligtige indkomst60. 

 

6.1.2. Beskatning af aktionæren 

Som aktionær i et A/S, bliver man som hovedregel beskattet efter reglerne i PSL. Ifølge PSL § 2 
opdeles den skattepligtige indkomst i følgende: 

• Personlig indkomst 

• Kapitalindkomst 

• Aktieindkomst 

• CFC-indkomst61 
 

Ifølge LL skal der i den skattepligtige indkomst tillige fratrækkes ligningsmæssige fradrag.  

                                                           
58 http://www.beierholm.dk/seneste-nyt/nyhedsarkiv/skat-moms-og-afgifter/ejerselskaber-skaevdeling-
af-overskud-i-aktieselskab-flere-aktieklasser.html 
59 Selskabsskatteprocenten pr. 14. august 2013. 
60 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 655. 
61 Jf. afgrænsningen er CFC-indkomst ikke en del af nærværende afhandling. 

http://www.beierholm.dk/seneste-nyt/nyhedsarkiv/skat-moms-og-afgifter/ejerselskaber-skaevdeling-af-overskud-i-aktieselskab-flere-aktieklasser.html
http://www.beierholm.dk/seneste-nyt/nyhedsarkiv/skat-moms-og-afgifter/ejerselskaber-skaevdeling-af-overskud-i-aktieselskab-flere-aktieklasser.html
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Løn er personlig indkomst, mens aktieudbytte er aktieindkomst. 

Indkomstskatten er summen af følgende og opgøres i store træk som nedenstående: 

• Bundskat, PSL § 6 – 4,64 % 
o Beregnes af personlig indkomst efter AM-bidrag tillagt positiv 

nettokapitalindkomst 

• Topskat, PSL § 7 – 15 % 
o Beregnes af personlig indkomst efter AM-bidrag tillagt positiv 

nettokapitalindkomst over kr. 40.000 tillagt indskud på kapitalpension jf. 
pensionsbeskatningsloven § 16, stk. 1, såfremt dette overstiger kr. 389.900 i 
2012. Summen af skatten for bundskat, topskat, sundhedsbidrag og 
kommuneskat må iflg. PSL § 19, stk. 1 ikke overstige 51,5 % i 2012. 

• Udligningsskat, PSL § 7 a (vedrører udbetaling fra pensionsinstitutter, og har derved 
ikke betydning for denne afhandling, da skatten er ens for alle) 

• Sundhedsbidrag, PSL § 8 – 7 % 
o Beregnes af den skattepligtige indkomst 

• Skat af aktieindkomst, PSL § 8 a – 27 % ≤ kr. 48.300 og 42 % > kr. 48.300 (dobbelt 
bundfradrag for ægtefæller) 

• Skat af CFC-indkomst, PSL § 8 b (ikke en del af denne afhandling, jf. afgrænsningen) 

• Skat svarende til kommunal indkomstskat, PSL § 8 c (vedrører primært personer, der 
ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og er derfor ikke medtaget i denne 
afhandling)62 

Herudover tillægges indkomstskatten AM-bidrag på 8 % af lønindkomsten samt kommuneskat 
og kirkeskat, der beregnes af den skattepligtige indkomst. Kommuneskatten udgør i en 
gennemsnitskommune i 2012 24,92 % og kirkeskatten 0,73 %. 

Jf. PSL § 10 har alle personer et personfradrag. Personfradraget i en gennemsnitskommune i 
2012 udgør kr. 42.900 for personer over 18 år. Skatteværdien af personfradraget fratrækkes 
den beregnede skat sammen med den Grønne check og en eventuel kompensation for 
rentefradragets skatteværdi jf. PSL § 26. 

 

6.2. Personselskaber 

I både P/S’et og I/S’et er det muligt at fordele over- og underskud ud fra indgåede aftaler. I 
P/S’et skal disse aftaler være nedskrevet i vedtægterne, mens det ikke er et krav i I/S’et. Det 
vurderes dog, at være en god ide, da det derved altid vil være muligt at dokumentere en sådan 
aftale i tilfælde af tvister mellem interessenterne. Er der ikke nogen 

                                                           
62 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 613-615. Skattesatser er oplyst ud fra en 
gennemsnitskommune i 2012. 
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interessentskabsvedtægter, vil det være de deklaratoriske regler, der er gældende, og det vil 
betyde, at fordeling af over- og underskud sker ud fra den ideelle andel. 

 

6.2.1. Beskatning efter de almindelige regler i PSL 

Tager ejeren af et I/S og P/S ikke et aktivt valg af beskatningsform, så vil virksomhedsindkomst 
blive beskattet efter reglerne i PSL. Derfor henvises der til kapitel 6.1.2 ”Beskatning af 
aktionæren” for opgørelse af skatten. 

Da der i personselskaber er skattemæssig transparens, medfører dette, at indkomst- og 
fradrag i selskabet beholder sin klassifikation ved beskatning hos selskabsejeren. For eksempel 
vil renteindtægt i selskabet blive beskattet som kapitalindkomst hos selskabsejeren. 

Den enkelte selskabsejer skal selv opgøre hans del af den skattepligtige indkomst for selskabet. 
PSL indeholder ingen regler om opgørelse af skattepligtig indkomst for selskabet, men henviser 
blot til skattelovgivningens almindelige regler jf. PSL § 1. 

 

6.2.2. Beskatning efter reglerne for VSO 

Når en selskabsejer vælger at benytte reglerne for VSO, er det kun den skattepligtige indkomst 
for selskabet, der beskattes efter disse regler. Den øvrige del af selskabsejerens skattepligtige 
indkomst beskattes som hovedregel efter PSL. I lighed med PSL, indeholder VSL ingen specifik 
opgørelse af hvordan den skattepligtige indkomst for selskabet skal opgøres. Der henvises blot 
til skattelovgivningens almindelige regler jf. VSL § 6. Selskabsejeren kan frit vælge, om der skal 
ske beskatning efter reglerne i VSO eller de almindelige regler i PSL år for år. 

Når reglerne for VSO anvendes, skal der udover det almindelige skatteregnskab, der også skal 
opgøres, når de almindelige regler i PSL anvendes, også opgøres en indskudskonto og et 
kapitalafkastgrundlag. 

Indskudskontoen opgøres det første indkomstår VSO anvendes. Indskudskontoen er værdien 
af de indskudte aktiver fratrukket den indskudte gæld jf. VSL § 3, stk. 3. En negativ 
indskudskonto kan derfor være et udtryk for, at der er indskudt privat gæld i virksomheden. 
Kan selskabsejeren dog dokumentere, at alle aktiver og passiver er erhvervsmæssige, vil 
indskudskontoen nulstilles ved indtræden i VSO.  Indskudskontoen reguleres hvert år ved 
indkomstårets udløb jf. VSL § 11. Bliver indskudskontoen negativ primo og/eller ultimo eller er 
der indskud og hævninger i samme år beregnes der en rentekorrektion jf. VSL § 11 stk. 1 og 
stk. 2. Rentekorrektionen beregnes som den størst talmæssige værdi af indskudskontoen 
primo eller ultimo ganget med kapitalafkastsatsen, der for 2012 udgør 1 %.  
Rentekorrektionen, kan dog højest udgøre kapitalafkastsatsen ganget det størst negative 
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kapitalafkastgrundlag primo eller ultimo indkomståret. Derudover kan rentekorrektionen ikke 
være større end selskabets nettorenteudgifter. 

En eventuel rentekorrektion tillægges den personlige indkomst og fradrages i 
kapitalindkomsten jf. VSL § 11, stk. 3. 

Indskudskontoen kan trækkes skattefrit ud af selskabet, da der er betalt skat af værdierne ved 
primo opgørelsen af indskudskontoen. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres primo hvert indkomstår, som selskabets aktiver fratrukket 
selskabets gæld, eventuelt indestående på mellemregning med selskabsejeren, hensat til 
senere hævning primo samt beløb, der er overført fra privatøkonomien jf. VSL § 8, stk. 1. 

Såfremt kapitalafkastgrundlaget er positivt beregnes der et kapitalafkast, som 
kapitalafkastgrundlaget ganget med kapitalafkastsatsen på 1 %. 

Kapitalafkastet fratrækkes den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten, hvorved 
AM-bidragsgrundlaget bliver mindre. 

Hæverækkefølgen er en oplistning af hvilken prioriteret rækkefølge overførsler fra selskabet til 
privatøkonomien anses for at være foretaget. 

En nærmere gennemgang af indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og hæverækkefølgen 
foretages ikke, da det ikke har betydning for besvarelse af denne afhandlings 
problemformulering, der henvises endvidere til kapitel 3.4 ”Afgrænsning”. 

Ved at anvende VSO i stedet for de almindelige regler i PSL opnås følgende fordele: 

• Renteudgifter har fuld fradragsret 

• Selskabets overskuds beskattes som personlig indkomst og kun kapitalafkast, der er en 
del af selskabets overskud, beskattes som kapitalindkomst 

• Mulighed for opsparing af overskud mod betaling af en foreløbig skat på 25 %, 
svarende til selskabsskatten for A/S’er 

• Mulighed for indkomstudjævning63 

 

6.3. Eksempel på fordeling af overskud når ejerne er fysiske 
personer 

Nedenstående figur viser nogle mulige fordelinger af overskud i henholdsvis et I/S, et P/S og et 
A/S. I I/S’et og P/S’et samt ved udbetaling af tantieme, i A/S’et, vil det være muligt at fordele 
overskud ud fra en aftalt fordeling, hvorfor der er foretaget beregninger af dette. I A/S’et er 
der foretaget beregning af udbytteudlodning til ejerne, henholdsvis når der sker udlodning til 
ejerne efter deres ejerandel i A/S’et, og alle aktier er samme aktieklasser uden nogen specielle 

                                                           
63 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode side 622. 
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rettigheder. Dernæst er der foretaget beregning af udlodning af aktieudbytte til ejerne ud fra, 
at udbytte fordeles efter de ønskede forhold, altså det der i I/S’et og P/S’et kaldes 
fordelingsbrøken. Dette kan gøres, da der antages at være flere forskellige aktieklasser, der har 
udbytterettighed i lighed med overskudsfordelingen, jf. SKM 2012.235 SR. 

Da der i I/S’et og P/S’et sker beskatning efter transparens princippet, medfører det, at 
skatteberegningerne for disse to selskabsformer bliver ens, når det antages, at der ikke er 
noget kapitalafkast eller nogen rentekorrektion og samtidig er der i beregningen antaget, at 
hele overskuddet hæves i VSO, således at der ikke opspares overskud eller hensættes til 
senere hævning.  

Beregningerne i figuren er foretaget ud fra, at ejerne beskattes efter skattesatserne i en 
gennemsnitskommune i 2012 samt at ejerne er ugifte, for beregninger af skatten henvises til 
bilag 2. 

 

Figur 4 – Mulighed for fordeling af overskud, når ejerne er fysiske personer (Egen tilvirkning) 

  
Ideel andel / 

aktier 

Fordelings-
brøk/ønsket 

fordeling 
Ejer A 20 % 50 % 
Ejer B 20 % 20 % 
Ejer C 60 % 30 % 

   
   

  P/S og I/S A/S 

  PSL VSO 

Udbytte  
(kun 1 

aktieklasse) 

Udbytte 
(flere 

aktieklasser) Tantieme 
Årets resultat før tantieme og skat 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 
Tantieme 0 0 -800.000 
Årets resultat efter tantieme 800.000 800.000 0 
Skat af årets resultat -200.000 -200.000 0 
Året resultat efter skat 600.000 600.000 0 

Fordeling af årets resultat PSL VSO 

Udbytte 
 (kun 1 

aktieklasse) 

Udbytte 
(flere 

aktieklasser) Tantieme 
Ejer A 400.000 400.000 120.000 300.000 400.000 
Ejer B 160.000 160.000 120.000 120.000 160.000 
Ejer C 240.000 240.000 360.000 180.000 240.000 
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Figur 4, fortsat – Mulighed for fordeling af overskud, når ejerne er fysiske personer                      
(Egen tilvirkning) 
  P/S og I/S A/S 

Skattebetaling PSL VSO 

Udbytte  
(kun 1 

aktieklasse) 

Udbytte 
(flere 

aktieklasser) Tantieme 
Selskabsskat (25 %) 0 0 200.000 200.000 0 
Ejer A           
Samlet personlig skat inkl. AM-
bidrag 

147.716 147.716     147.716 

Aktieskat inkl. fradrag for skat af 
personfradrag     27.158 102.758   
Ejer B           
Samlet personlig skat inkl. AM-
bidrag 

48.095 48.095     48.095 

Aktieskat inkl. fradrag for skat af 
personfradrag     27.158 27.158   
Ejer C           
Samlet personlig skat inkl. AM-
bidrag 

80.791 80.791     80.791 

Aktieskat inkl. fradrag for skat af 
personfradrag     127.958 52.358   
Skat i alt (pers. og selskabskat) 276.602 276.602 382.274 382.274 276.602 
Gennemsnitsskat 34,58 % 34,58 % 47,78 % 47,78 % 34,58 % 
Udbetalt til ejer efter skat           
Ejer A 252.284 252.284 92.842 197.242 252.284 
Ejer B 111.905 111.905 92.842 92.842 111.905 
Ejer C 159.209 159.209 232.042 127.642 159.209 
Likviditetsmæssigt træk i 
selskabet i alt 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

 
Som det ses af ovenstående figur, er det muligt at foretage en ønsket overskudsfordeling, altså 
ud fra, det der for I/S’et og P/S’et kaldes, fordelingsbrøken, både for et I/S, P/S og A/S. Det kan 
endvidere ses, at resultatet skattemæssigt og det der udbetales til den enkelte ejer er ens 
både i P/S’et og I/S’et, om der anvendes reglerne i PSL eller VSO, eller om der sker udbetaling 
af tantieme i A/S’et.  Årsagen til dette er, at der i disse tilfælde er tale om personlig indkomst.  

Anvendes aktieselskabsformen derimod og overskudsfordeling sker via udlodning af udbytte, 
vil alle ejerne få mindre udbetalt, end hvis der var tale om overskudsfordeling i I/S’et og P/S’et 
eller udbetaling af tantieme i A/S’et. Dette skyldes, at der inden, der kan udbetales udbytte 
skal betales selskabsskat med 25 % i selskabet og derudover er gennemsnitsskatten, der er 
inkl. skatteværdien af personfradraget, også højere ved udbytte end ved løn og 
overskudsfordeling. Aktieudbytte beskattes med 27 % for udbytte under eller lig med kr. 
48.300 (det dobbelte for ægtefæller) og med 42 % ved udbytte over kr. 48.300 (det dobbelte 
for ægtefæller) jf. PSL § 8.   

Ved at se på marginalbeskatningen for 2012, kan årsagen til skatten i figur 5 ligeledes 
illustreres, da marginalbeskatningen i en gennemsnitskommune i 2012 for personer, der 
beskattes med op til topskattegrænsen, for personlig indkomst er 56,1 % inkl. AM-bidrag. For 
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personlig indkomst inkl. AM-bidrag hvoraf der kun betales bundskat er marginalskatten 40,9 %. 
Marginalbeskatningen for aktieindkomst er 56,5 % af aktieudbytte, der ligger over kr. 48.300, 
og 45,25 % for aktieudbytte, der er under kr. 48.30064. Marginalbeskatningen viser hvor meget 
skatten belaster den sidst tjente krone eller en ekstra tjent krone. 

Sammenholdt med beregningerne i figuren ovenfor, vil det for selskabsejerne, såfremt der 
betales topskat, bedst kunne betale sig at få overskudsfordeling i I/S’et, P/S’et eller i A/S’et, 
når overskuddet udbetales som tantieme. Da der skal betales mindre i skat og derved bliver 
det udbetalte beløb til selskabsejeren større.  

Ved anvendelse af aktieselskabsformen og udlodning af årets resultat som udbytte enten i 
tilfælde af, at der kun er en aktieklasse eller i tilfælde af at der er flere aktieklasser, så 
overskudsfordelingen svarer til fordelingsbrøken, vil det skattemæssigt samlet set give det 
samme resultat. Dog tilgodeser tilfældet, hvor der er flere aktieklasser, den enkelte ejer og det 
fælles ønske om fordeling af overskuddet. 

I alle ovenstående tilfælde belastes selskaberne likviditetsmæssigt ens, også selvom der for 
A/S’et skal betales selskabsskat, årsagen til dette er, at udbytte i A/S’et udbetales efter 
selskabsskat.  

Aktionærerne i A/S’et modtager først udbytte og tantieme i indkomståret efter året for 
overskudsfordelingen65. Det vil sige, at skal et A/S have fordelt overskuddet for år 2012, vil 
aktieudbytte og tantieme først udbetales i år 2013. Det betyder samtidig, at aktionærerne i 
A/S’et først skattepligtige heraf i 2013. Aktionæren i A/S’et har mulighed for at lade pengene 
blive i selskabet ved at lade udbyttet stå på en mellemregning eller tantieme henstå som en 
skyldig post, hvorved A/S’et ikke belastes likviditetsmæssigt før beløbet skal udbetales, dog 
skal der ske indeholdelse og betaling af henholdsvis aktieskat og A-skat m.v. og disse skatter 
skal betales ved forfald, selvom aktionærerne ikke hæver deres andel af udbyttet eller 
tantieme ud af selskabet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Jf. www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/1292.html 
65 Det er dog muligt at udbetale acontoløn i løbet af året eller udlodde ekstraordinært udbytte i løbet af 
året. Der er dog nogle krav for at det er muligt at udlodde ekstraordinært udbytte, som ikke medtages i 
denne afhandling. 

http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/1292.html
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6.4. Eksempel på fordeling af overskud når ejerne er 
kapitalselskaber 

Figur 5 – mulighed for fordeling af overskud, holdingselskabsstruktur (Egen tilvirkning) 

  
Ideel andel / 

aktier 

Fordelingsbrøk
/ønsket 

fordeling 
Ejer A 20 % 50 % 
Ejer B 20 % 20 % 
Ejer C 60 % 30 % 
    

  P/S og I/S A/S   

  
Overskuds-

fordeling 

Udbytte  
(kun 1 

aktieklasse) 
Udbytte (flere 
aktieklasser) 

Årets resultat før skat 800.000 800.000 800.000 
Skat af årets resultat -200.000 -200.000 
Året resultat efter skat 600.000 600.000 

Fordeling af årets resultat 
Overskuds-

fordeling 

Udbytte  
(kun 1 

aktieklasse) 

Udbytte  
(flere 

aktieklasser) 
Ejer A 400.000 120.000 300.000 
Ejer B 160.000 120.000 120.000 
Ejer C 240.000 360.000 180.000 

Skattebetaling 
Overskuds-

fordeling 

Udbytte  
(kun 1 

aktieklasse) 

Udbytte  
(flere 

aktieklasser) 
Selskabsskat i driftsselskab (25 %) 0 200.000 200.000 
Ejer A       
Selskabsskat i holdingselskab 100.000     
Aktieskat   0 0 
Ejer B       
Selskabsskat i holdingselskab 40.000     
Aktieskat   0 0 
Ejer C       
Selskabsskat i holdingselskab 60.000     
Aktieskat   0 0 
Skat i alt (holding og driftsselskab) 200.000 200.000 200.000 
Gennemsnitsskat 25,00 % 25,00 % 25,00 % 
Til ejer efter skat       
Ejer A 300.000 120.000 300.000 
Ejer B 120.000 120.000 120.000 
Ejer C 180.000 360.000 180.000 
Likviditetsmæssigt træk i 
driftsselskabet i alt 800.000 800.000 800.000 

I ovenstående figur er det samme eksempel som figur 4, nu er det blot ikke fysiske personer, 
der ejer selskaberne, men kapitalselskaber. Det kaldes også for en holdingselskabsstruktur. Her 
antages det igen, at hele overskuddet fordeles til holdingselskaberne.  

I det følgende bliver I/S’et, P/S’et og A/S’et benævnt driftsselskabet, mens kapitalselskaberne, 
der ejer andele i førnævnte selskaber benævnes for holdingselskaber. 
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I figur 5 ses det, at gennemsnitsskatten i alle tilfælde er 25 %, om der vælges I/S, P/S eller A/S. 
Årsagen til dette er, at der i alle tilfælde skal betales selskabsskat med 25 %. I I/S’et og P/S’et 
sker der først en fordeling af overskuddet som bliver indregnet i holdingselskabet. Det 
indtægtsførte overskud fra driftsselskabet beskattes herefter i holdingselskabet med 
selskabsskatten på 25 %, da I/S’et og P/S’et er skattemæssigt transparente. 

I A/S’et betales der, i lighed med eksemplet hvor ejerne var fysiske personer, først selskabsskat 
på 25 % i A/S’et. Herefter vil overskuddet blive udloddet som udbytte. I modsat fald for 
personselskaber, så er udbytte udloddet fra selskab til selskab, hvor ejerandelen er mindst 10 
%, skattefrit jf. aktieavancebeskatningsloven § 4A og § 4B. Da dette er tilfældet her, skal der 
ikke betales udbytteskat af udbytte udloddet til holdingselskaberne. 

Dette betyder derfor samtidig, at det likviditetsmæssige træk i driftsselskaberne er det samme 
om der vælges den ene eller den anden selskabsform, såfremt alle ejerne er kapitalselskaber. 

Er ejerne af holdingselskaberne fysiske personer, vil ejeren selv have mulighed for valg af 
hvordan et eventuelt overskud i holdingselskabet skal udbetales eller blive stående i selskabet. 
Beregningsmæssigt vil scenariet være det samme som ved udbetaling af udbytte og tantieme i 
kapitel 6.3 ”Eksempel på fordeling af overskud når ejer er en fysisk person” såfremt hele 
overskuddet udbetales som tantieme/løn eller udbytte i et A/S. Dog er det vigtigt her, at huske 
på, at der ved udlodning af udbytte til en fysisk ejer, skal fratrækkes selskabsskat på 25 % 
inden udbyttet udloddes. Samtidig skal der ved udbetaling af løn til aktionæren foreligge en 
reel arbejdsindsat, hvilket i et holdingselskab, der blot har til formål at eje kapitalandele i 
datterselskaber, ofte ikke vil være tilfældet. Derfor vil muligheden her blot være udbetaling af 
udbytte til ejeren. Der er dog en del fordele ved valg af holdingselskabsstruktur, som ikke er en 
del af denne afhandling, hvorfor ulempen ved at der betales 2 gange selskabsskat kan veje 
mindre end fordelene ved holdingselskabsstruktur. 

Som tidligere nævnt, kan ejerne af I/S’et, P/S’et og A/S’et både være fysiske personer og 
kapitalselskaber. Det er ingen krav om at alle ejere i et I/S’et, P/S’et eller A/S’et skal være 
fysiske personer eller kapitalselskaber, det er et valg den enkelte selskabsejer selv tager. 
Derfor vil der være et utal af muligheder for ejerstruktur.  

 

6.5. Opsummering – skævdeling af årets resultat 

I/S’et, P/S’et og A/S’et kan være ejet af fysiske personer eller kapitalselskaber. Det er ejerne 
selv, der bestemmer selskabsstrukturen og derfor er det også muligt at en ejer er en fysisk 
person, mens den anden ejer er et kapitalselskab, det vil sige et holdingselskab. 

For personselskaber skal der hvert indkomstår opgøres en skattepligtig indkomst, der skal 
opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. Der er ikke nogen specifikke regler om 
opgørelse af den skattepligtige indkomst i PSL eller VSL. For A/S’er skal den skattepligtige 
indkomst opgøres skattelovgivningens almindelige regler og selskabsskatten udgør 25 %. 
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Ejere er fysiske personer 
I et I/S og P/S vil muligheden for fordeling af overskud være en egentlig fordeling af 
overskuddet. Denne fordeling vil følge fordelingsbrøken, som ejerne selv kan bestemme. I 
P/S’et skal en sådan aftale dog være nedfældet i vedtægterne, mens det ikke er et krav i I/S’et. 
I tilfælde af tvivl eller eventuelle tvister i I/S’et vil de deklaratoriske regler dog være gældende, 
hvilket medfører at fordeling af overskud sker ligeligt, det vil sige efter den ideelle ejerandel.  

I A/S’et er der to muligheder for fordeling af overskud, enten ved udbetaling af udbytte 
og/eller ved udbetaling af løn. Når overskud i et A/S fordeles via løn, benævnes dette tantieme 
og ikke løn. Ulempen for et A/S ved udbetaling af udbytte er, at det sker efter aktieklasser 
samt de tilhørende vedtagne rettigheder, der er anført i vedtægterne. Er alle aktieklasser ens, 
vil udbytte udbetales efter ejerandel, også kaldet den ideelle andel i I/S’et og P/S’et. Har A/S’et 
ikke taget en aktiv beslutning ved stiftelsen af A/S’et om aktieklasser samt rettighederne til 
disse, vil det risikeres, at alle aktier er samme aktieklasse med samme rettigheder.  Er dette 
tilfældet skal der foretages vedtægtsændringer, hvor der sker opsplitning af aktier i 
aktieklasser og der tildeles aktieklasserne forskellige rettigheder. Ifølge Den juridiske 
vejledning vil en sådan ændring generelt være af en sådan karakter, at det medfører 
beskatning som ved afståelse af aktier. Skatterådet har dog i et bindende svar accepteret, at 
en ændring af aktieklasser i et selskab med 5 partnere ikke medførte afståelse af aktier og 
dermed ingen beskatning heraf. Skatterådet lagde vægt på, at der var tale om uafhængige 
parter, der videreførte en overskudsfordeling, der allerede blev foretaget mellem 
aktionærerne. Skatterådets bindende svar er dog ikke gældende praksis, men dog er et sådan 
bindende svar væsentligt, og kan åbne op for muligheder for andre A/S’er, der ønsker at 
foretage lignende vedtægtsændringer. 

Ved udbetaling af tantieme i et A/S, bør der udarbejdes en kontrakt, hvori forhold for fordeling 
af tantieme anføres. Således der ikke er udarbejdet en kontrakt, vil SKAT have mulighed for at 
omklassificere tantieme til maskeret udbytte, da forholdene for maskeret udbytte skal 
iagttages. Nemlig, at der kan være tale om maskeret udbytte når: 1) forretningsmæssig 
unormal disposition mellem selskabet og hovedaktionæren, 2) interessefællesskab mellem 
selskabet og hovedaktionæren og 3) aktionærindflydelse, som kan have medført de 
forretningsmæssige unormale dispositioner.  Udarbejdes der en udførlig kontrakt vil ad 1) til 
dels kunne elimineres. 

Ved overskudsfordeling i både I/S’er, P/S’er og A/S’er er det væsentligt at se på den marginale 
beskatning. Den marginale beskatning for personlig indkomst op til topskattegrænsen i en 
gennemsnitskommune i 2012 er 56,1 % inkl. AM-bidrag og 40,9 % ved bundskat, mens 
marginalbeskatningen for aktieudbytte under kr. 48.300 er 45,25 % og for over kr. 48.300 er 
56,5 %. Sammenholdt med beregningerne i dette kapitel medfører det også, at det 
skattemæssigt for selskabsejerne bedst kan betale sig, at drive selskabsform i I/S, P/S eller A/S, 
såfremt overskuddet udbetales som tantieme. I/S’et og P/S’et er skattemæssigt transparente 
og betaler derfor ikke selvstændigt skat som A/S’et, hvor der sker selskabsbeskatning med 25 
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% af årets skattepligtige resultat før skat. Samlet set for selskabet og ejeren betales der det 
samme i skat i I/S’et, P/S’et og A/S’et ved udbetaling af tantieme, såfremt fordeling af tantime 
sker før skat, der ikke skal betales selskabsskat.  

For fysiske personer opgøres der en skattepligtig indkomst hvert indkomstår. Den 
skattepligtige indkomst opdeles i forskellige dele nemlig; personlig indkomst, kapitalindkomst, 
aktieindkomst og CFC-indkomst. Dertil skal fratrækkes de ligningsmæssige fradrag. Skatten 
opgøres ud fra den skattepligtige indkomst og skatten opdeles i bundskat, topskat, 
udligningsskat, sundhedsbidrag, skat af aktieindkomst, skat af CFC-indkomst, skat svarende til 
kommunal indkomstskat, kommuneskat, kirkeskat og AM-bidrag. 

Tantieme og overskudsfordeling i personselskaber beskattes, som hovedregel efter PSL, mens 
det er muligt at vælge reglerne for VSO i VSL. Den umiddelbare fordel ved at benytte VSO frem 
for PSL er at, renteudgifter i selskabet får fuld fradragsret, da de medtages i den personlige 
indkomst, selskabets overskud beskattes som personlig indkomst, der er mulighed for 
opsparing af overskud, hvor der blot betales en foreløbig skat, der er lig med 
selskabsskatteprocenten og til sidst muligheden for indkomstudjævning. 
 

Ejerne er kapitalselskaber 
Er ejerne af driftsselskaberne kapitalselskaber, vil det betyde, at der for I/S’et og P/S’et nu også 
skal betales selskabsskat, dog skal selskabsskatten ikke betales i I/S’et og P/S’et, men i 
holdingselskaberne, da I/S’et og P/S’et er skattemæssigt transparent.  

I A/S’et vil det nu, såfremt ejerandelen er mindst 10 %, være muligt at udlodde udbytte til 
holdingselskabet skattefrit. Det medfører derfor, at skatten, der skal betales i alle tre 
selskabsformer vil være ens samlet set. 

  

7. Etablering 
I følgende kapitler vil de væsentligste selskabsretlige og skatteretlige forhold for de tre 
selskabsformer blive opridset i forhold til etableringsfasen. Dernæst opsummeres og 
analyseres det, om der i opstartsfasen er nogen selskabsformer, der er mere optimal til 
selskaber i det liberale erhverv med flere ejere, end andre set ud fra et skattemæssigt 
perspektiv. 

I opstartsfasen er det væsentligt at analysere på selskabers underskud. Mange selskaber der er 
i opstartsfasen har underskud. Årsagen til dette er, at omkostningerne til etablering ikke 
afhænger af omsætningen, som ofte ikke er så høj endnu. Derfor vil der i 
beregningseksemplerne i dette kapitel taget udgangspunkt i at selskaberne generer 
underskud. 
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7.1. Basisregneeksempel 

Nedenfor er opstillet nogle forudsætninger m.v. til beregningerne i kapitel 7, og der henvises i 
øvrigt til bilag 3. Det skal endvidere oplyses, at skatteberegningerne er foretaget ud fra 
skattesatserne i en gennemsnitskommune i 2012, derudover antages det at ejerne er ugifte og 
det er første regnskabsår for selskabet. Derudover antages det, at de skattemæssige og 
regnskabsmæssige afskrivninger er ens, således at det driftsøkonomiske og skattemæssige 
resultat er ens. For A/S’et og P/S’et udgør selskabskapitalen kr. 1.000.000 og hele beløbet er 
bundne reserver. 

 

Figur 6 – Forudsætninger (Egen tilvirkning) 

          Basiseksempel 
  Ejere     A B   
  Ejerbrøk (I/S og P/S) / ejerandel (A/S) 

  
50 % 50 %   

  
Indskudt kapital (I/S og P/S) / 
selskabskapital (A/S) 

  
1.000.000 1.000.000   

  
Fordelingsbrøk (I/S og P/S) / ønsket 
fordeling (A/S) 

  
50 % 50 %   

  Årets hævning (I/S og P/S) / løn (A/S) 
  

500.000 500.000   
       
  Løn fra andet selskab 

  
0 200.000   

  Personlige renteudgifter 
  

-40.000 -40.000   
  Betaling til fagforening 

  
3.000 3.000   

  Indbetaling til kapitalpension 
  

0 0   
              

 
 
 
Figur 7 – Resultatopgørelse 2012 (Egen tilvirkning) 

          Basiseksempel 
  RESULTATOPGØRELSE       2012   
  Omsætning 

   
6.000.000   

  
Udgifter til at erhverve, sikre og vedligeholde 
indkomsten -5.000.000   

  
Resultat før renter og 
afskrivninger 

   
1.000.000   

  Afskrivninger 
   

-1.250.000   
  Resultat før renter 

   
-250.000   

  Renteindtægter 
  

3.000 
 

  
  Renteudgifter 

  
-200.000 -197.000   

  Årets resultat (før løn i A/S) 
   

-447.000   
      Forslag til resultatdisponering (excl. løn i A/S)   
  Foreslået udbytte 

   
0   

  Overført resultat (før løn i A/S) 
   

-447.000   
  

    
-447.000   
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Som det ses, af figur 6, er det valgt, at ejernes ejerandel også svarer til deres ønskede fordeling 
af overskud. Dette er blot gjort, for at beregningerne skal være mere sammenlignelige. I 
kapitel 6 ”Skævdeling af årets resultat” analyseres mulighederne for skævdeling mellem ejerne 
samt eventuelle skattemæssige konsekvenser ved dette.. 

 

7.2. Aktieselskabet 

7.2.1. Selskabsretlige forhold i etableringsfasen for aktieselskabet 

Som nævnt, skal minimumskapitalen i et A/S udgøre 500.000 kr. Minimum 25 % af 
selskabskapitalen skal til enhver tid være indbetalt, hvilket minimum svarer til 125.000 kr. jf. SL 
§ 4, stk. 2, og § 33.  

Det er muligt at indskyde andet end penge ved stiftelsen af et A/S, det vil sige, apportindskud 
jf. SL § 35. Vælges der at indskyde dele af eller hele selskabskapitalen som apportindskud, skal 
hele selskabskapitalen være indbetalt og ikke kun 25 % jf. SL § 33. 

Et A/S er stiftet fra den dag stiftelsesdokumenterne underskrives. Senest 2 uger efter 
underskriftsdatoen skal Erhvervsstyrelsen have modtaget registreringen. I forbindelse med 
stiftelsen af et A/S, er der krav om udarbejdelse samt indsendelse af nogle af dokumenterne til 
Erhvervsstyrelsen, hvorefter disse offentliggøres.  

For et A/S skal det nævnes, at den begrænsede hæftelse først gælder fra tidspunktet hvor 
selskabet er registreret. Indtil registreringen er det dem, der har indgået forpligtigelser på 
vegne af selskabet, der hæfter personligt jf. SL § 41. Det er ikke muligt at stifte et helt nyt 
selskab med tilbagevirkende kraft. 

Et A/S har pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter 
regnskabsårets afslutning. 

 

7.2.2. Skatteretlige forhold i etableringsfasen for aktieselskabet 

Ved stiftelse af et A/S sker der ingen beskatning af aktionærerne, hverken ved indskud af 
kontante midler eller apportindskud. 

Skattepligtigt underskud i et A/S kan først fratrækkes i selskabets fremtidige skattepligtige 
overskud66. Derudover så er der for indkomstår der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere 
begrænsninger i selskabers anvendelse af underskud jf. kapitel 5.1.1. ”Skatteretligt om 
aktieselskabet”. Såfremt A/S’et er en del af en koncern, vil det være muligt at andre selskaber i 
koncernen kan benytte et skattemæssigt underskud, mod betaling af 

                                                           
66 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 663. 
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sambeskatningsgodtgørelse jf. SEL § 31. Det vil sige at fradragsværdien for et skattemæssigt 
underskud i et A/S udgør selskabsskatteprocenten, nemlig 25 %. 

Det betyder, at et A/S der er i opstartsfasen og har underskud, ikke selv kan udnytte 
underskuddet og den likviditetsmæssige fordel af underskuddet, før selskabet i et senere år får 
skattemæssigt overskud.  

 

7.2.2.1. Selskabsejerne er fysiske personer 

Der tages her udgangspunkt i basiseksempel anført i kapitel 7.1 ”Basiseksempel”. I A/S’er 
opgøres der kun en skattepligtig indkomst, og hermed også kun 1 skattemæssig opgørelse af 
materielle anlægsaktiver. Ligeledes opgøres der kun en note for egenkapitalen. Derfor skal der 
i basiseksemplerne ses bort fra opdelingen mellem ejer A og B af disse opgørelser. 

 

Figur 8 – Skattepligtig indkomst i A/S ved udbetaling af løn (Egen tilvirkning) 
            
  Skattepligtig indkomst         
  Årets resultat før løn     -447.000   
  Årets løn     -1.000.000   

  Årets skattepligtige resultat     
-

1.447.000   
            
  Årets skat, 25 %     -361.750   
            

 

Som det kan ses i figur 8, udgør årets skat kr. -361.750. Da det er A/S’ets første regnskabsår, er 
det ikke muligt at udnytte selskabets underskud i 2012. Underskuddet skal derfor fremføres til 
modregning i fremtidige overskud. Vurderer ledelsen, i A/S’et, at underskuddet vil kunne 
udnyttes i den nærmeste fremtid67, vil der skulle afsættes udskudt skatteaktiv på kr. 361.750 
eller den del af beløbet, der forventes at blive brugt. Det skattemæssige underskud fortabes 
ikke rent skattemæssigt, hvis der ikke afsættes udskudt skat, dette er blot en ren 
regnskabsteknisk postering. 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Jf. Regnskabsvejledning for C- og B-virksomheder afsnit 25. 
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Figur 9 – Skatteopgørelse for ejerne (Egen tilvirkning) 
            
  Opgørelse af skatten, jf. bilag 4   A B   
  Bundskat 

 
21.344 29.882   

  Topskat 
 

10.473 37.963   
  Sundhedsbidrag 

 
28.203 41.083   

  Kommuneskat 
 

100.403 146.255   
  Kirkeskat 

 
2.941 4.284   

  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 
 

-15.997 -15.997   
  Anvendt kompensation for rentefradraget skatteværdi 

 
-400 -400   

  Grøn check 
 

0 0   
  Am-bidrag 

 
40.000 56.000   

  Totalskat inkl. AM-bidrag 
 

186.966 299.070   
            

 
Figur 10 – Likviditet for ejere, A/S og samlet (Egen tilvirkning) 
  

     
  

  Udbetalt til ejere     A B   
  Løn 

  
500.000 700.000   

  Skat inkl. AM-bidrag 
  

-186.966 -299.070   
  Udbetalt til ejere efter skat 

  
313.034 400.930 

   Gennemsnitsbeskatning 
  

37,39 % 42,72 %   
  Udbetalt ejer A og B i alt 

   
713.964   

  
     

  
  Likviditetsmæssigt træk i A/S’et       Selskabet   
  Hævet i selskab vedrørende løn 

   
1.000.000   

  Skat til modregning i fremtidige overskud 
   

-361.750   
  Likviditetsmæssigt træk i A/S’et, når underskud kan modregnes 638.250   
  

     
  

 

I figur 9 ses det, at ejer A skal betale kr. 186.966 i skat inkl. AM-bidrag, mens ejer B-skat betale 
kr. 299.070. Årsagen til dette er, at ejer B har en højere personlig indkomst, da han også 
modtager løn fra et andet selskab. Ved udbetaling af løn og udbytte modtaget fra A/S’er ,er 
det kun muligt at blive beskattet efter de almindelige regler i PSL.  

Selvom A/S’et har et skattemæssigt underskud, er det ikke muligt for hverken ejere eller A/S’et 
at gøre brug af dette underskud. Årsagen til det er, at ejerne kun beskattes af den lønindkomst 
og/eller aktieindkomst der modtages fra A/S’et, mens det skattemæssige underskud i A/S’et 
først kan anvendes til modregning i A/S’ets skattemæssige overskud. A/S’et bliver derfor 
likviditetsmæssigt belastet med kr. 1.000.000 i 2012, der vedrører udbetaling af løn og 
indeholdelse af A-skat og AM-bidrag mv. til ejerne, mens den likviditetsmæssige fordel ved 
underskuddet ikke mærkes i 2012. 

Gennemsnitsbeskatningen for ejer A udgør 37,39 %, mens den udgør 42,72 % for ejer B, da 
ejer B får mere i løn end ejer A og derved betaler mere i skat og AM-bidrag. Samlet set 
udbetales der kr. 713.964 til ejerne, og da det likviditetsmæssige træk for A/S’et udgør kr. 
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1.000.000 i 2012, så udgør det samlede likviditetsmæssige træk for ejere og A/S i 2012 kr. 
286.036.  

Der er i dette eksempel ikke beregnet på muligheden for udlodning af udbytte, da A/S’et har 
underskud og den indskudte selskabskapital i året er en bunden reserve. For beregning af 
udbytte jf. kapitel 8 ”Drift”, hvor der foretages beregninger af forskellige muligheder for 
udlodning af udbytte. 

 

7.2.2.2. Selskabsejerne er kapitalselskaber 

Hvis ejeren af A/S’et er et kapitalselskab (moderselskabet) vil det igen her medføre at A/S’et 
(datterselskabet) får et skattemæssigt underskud, da lønnen nu bare udbetales direkte til de 
fysiske ejere af moderselskaberne. Det betyder, at skatteforholdene for de fysiske ejere ikke 
ændre sig i forhold til beregningerne i kapitel 7.2.2.1 ”Selskabsdeltager er en fysisk person”. 

Selskabsskatten i datterselskabet udgør kr. -361.750 (-1.447.000 x 25 %). Her vil underskud 
igen først kunne anvendes til modregning i fremtidige overskud. Dog er det muligt for 
moderselskabet at anvende datterselskabets underskud, såfremt moderselskabet har et 
skattemæssigt overskud.  

Anvender moderselskabet datterselskabets underskud, vil dette godtgøres som 
sambeskatningsgodtgørelse og beløbet vil udgøre skatten inkl. tillæg m.v. I år 2012 udgør det 
likviditetsmæssige træk for datter- og moderselskab dog kr. 1.000.000 (udbetaling af lønnen til 
moderselskabets fysiske ejere), da det ikke antages, at moderselskabet kan anvende 
underskuddet i år 2012. Medtages de fysiske ejere af moderselskabet i opgørelsen af det 
likviditetsmæssige træk, så vil dette udgøre kr. 286.036 (1.000.000 – 713.964) i år 2012. 

Der er i lighed med beregning i kapitel 7.2.2.1 ”Selskabsdeltager er en fysisk person” ikke 
foretaget beregning af udlodning af udbytte, da det ikke er muligt i dette eksempel, da der er 
underskud og hele selskabskapitalen er bunden reserve. 

 

7.3. Interessentskabet 

7.3.1. Selskabsretlige forhold i etableringsfasen for interessentskabet 

I et I/S er der ikke noget krav om indskud af selskabskapital. Et I/S skal som hovedregel kun 
registreres hos Erhvervsstyrelsen, som var det en personligt ejet virksomhed, for derved at få 
tildelt et CVR-nr. Hvis alle interessenterne er kapitalselskaber eller selskaber med begrænset 



 

44 
 

ansvar, skal der ske registrering hos Erhvervsstyrelsen jf. LEV § 2, stk. 3, 2. pkt. og §§ 10-1768 og 
ikke blot som en personlig drevet virksomhed.  

Hvis alle interessenter er kapitalselskaber eller selskaber med begrænset ansvar, så er der pligt 
til indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets 
afslutning i lighed med et A/S jf. ÅRL § 3, nr. 2. 

Et I/S stiftes blot ved aftale herom, denne aftale kan både være skriftlig og mundtlig. Men det 
er også muligt at stifte et I/S ved en stiltiende accept69.  

 

7.3.2. Skatteretlige forhold i etableringsfasen for interessentskabet 

Ved stiftelse70 af et I/S, vil kontant indskud ikke blive beskattet hos interessenterne71. 
Indskyder en interessent derimod et aktiv, det vil sige, et apportindskud, vil der skattemæssigt 
ske et delsalg for denne interessent, mens de øvrige interessenter vil have et delkøb af aktivet, 
dette er fastlagt i administrativ praksis jf. LSRM 1950.149 som herefter er bekræftet i U 
1983.318 H. Aktiver, der indskydes ved stiftelse af I/S’er, opgøres efter AFL § 9. Der sker dog 
ikke beskatning af apportindskud hvis det er en fysisk person, der ikke har haft aktiverne i 
erhvervsmæssig virksomhed tidligere. Ved ophør af I/S’et er de samme regler gældende, dette 
er dog ikke en del af nærværende afhandling jf. kapitel 3.4 ”Afgrænsning”. 

 

7.3.2.1. Selskabsejerne er fysiske personer 

En fysisk person, der driver erhvervsmæssig virksomhed, kan som tidligere nævnt, anvende 
reglerne i PSL eller reglerne om VSO i VSL. 

Først opgøres indskudskonto og kapitalafkastgrundlag. Herefter sammenholdes 
skatteberegningen når ejerne henholdsvis benytter PSL og VSO. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
68 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 85. 
69 Jf. Introduktion til dansk selskabsret II af Søren Friis Hansen m.fl. side 52. 
70 Samme regler gælder også for optagelse af nye interessenter, hvilket dog ikke er en del af denne 
afhandling. 
71 Jf. Beskatning ved deltagelse i personselskaber af Liselotte Hedetoft Madsen side 141-142. 



 

45 
 

Figur 11 – Opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag i VSO (Egen tilvirkning) 
              
  Indskudskonto     A B   
  Primo 

  
0 0   

  Årets indskud 
  

1.000.000 1.000.000   
  Årets hævning 

  
-500.000 -500.000   

  Indskudskonto ultimo 
  

500.000 500.000   
  Rentekorrektion 

  
5.000 5.000   

              
              
  Kapitalafkastgrundlag     A B   
  Primo 

  
0 0   

  Ultimo 
  

276.500 276.500   
  Kapitalafkast 

 
1 % 0 0   

              
 

I ovenstående eksempel er det valgt, at lade den indskudte kapital indgå som indskud på 
indskudskontoen og årets hævning bliver derfor også fratrukket indskudskontoen. Derfor 
bliver der, jf. VSL § 11, stk. 2, beregnet rentekorrektion af hævningen kr. 5.000. 
Rentekorrektionen tillægges den personlige indkomst og fratrækkes kapitalindkomsten.  

Alternativt kunne den indskudte kapital være ført via mellemregningen, hvilket ville have 
medført, at hævningen ville blive modregnet mellemregningen. Var dette gjort, havde der ikke 
været nogen rentekorrektion i 2012. 

For opgørelse af den skattepligtige indkomst se figur 12. Skatteberegningen er vedlagt som 
bilag 5. I/S’ets skattepligtige indkomst er den samme som i figur 7, da driftsmæssige og 
skattemæssige afskrivninger er ens. 

Af figur 12, kan det ses at rentekorrektionen, der foretages i VSO, tillægges den personlige 
indkomst og fratrækkes kapitalindkomsten. Derudover er det hele underskuddet i I/S’et ført 
som personlig indkomst (tillagt rentekorrektionen). Anvendes reglerne efter PSL, sker der en 
opdeling af I/S’ets indkomst i personlig indkomst og kapitalindkomst. Det medfører, at den 
personlige indkomst for ejer B, som anvender PSL, bliver positiv. Det har den uheldige 
betydning, at det underskud, der kan fremføres til modregning i skattepligtig indkomst til 
næste år, bliver reduceret med beregningsgrundlaget af bundskatten jf. bilag 5.  

Det skattemæssige underskud, der kan modregnes i fremtidig skattepligtig indkomst udgør for 
ejer A det samme, om der vælges VSO eller PSL – altså kr. 266.500. For ejer B reduceres 
underskud til fremførsel med kr. 8.385, således at det kun udgør kr. 82.91572. Som det ses for 
ejer B, bliver underskuddet i I/S’et modregnet hans øvrige personlige indkomst. Som antaget i 
denne afhandling, vil mange selskaber i opstartsfasen ofte genere et underskud. For at få 
selskabet over i driftsfasen, hvor det antages at generere overskud, vil det være en god ide 

                                                           
72 De videre regler for modregning af underskud for personer er ikke en del af denne afhandling og 
gennemgås derfor ikke yderligere, jf. kapitel 3.4 ”Afgrænsning”. 



 

46 
 

ikke at trække alt for mange penge ud af interessentselskabet. Vælges det, vil der ofte være et 
behov for en ekstra indtægt, som ejer B også har. Da modregningen af underskuddet i I/S’et 
sker i den anden lønindkomst medfører det, at skatten af den anden lønindkomst reduceres 
som følge af modregningen af den negative selskabsindkomst. 

 

Figur 12 – Opgørelse af skattepligtig indkomst VSO og PSL (Egen tilvirkning)73 
        VSO     PSL   
  Opgørelse af skattepligtig indkomst   A B     A B   
  Personlig indkomst før am-bidrag   -223.500 -223.500   -125.000 -125.000   
  Personlig indkomst før am-bidrag (div. løn)   0 200.000   0 200.000   
  Rentekorrektion   5.000 5.000   0 0   

  
AM-bidrag, 8 % af personlig indkomst før AM-
bidrag   0 -16.000   0 -16.000   

  Personlig indkomst efter am-bidrag   -218.500 -34.500   -125.000 59.000   
            
  Renteindtægter, vedr. virksomheden   0 0   0 0   
  Renteudgifter, vedr. virksomheden   -5.000 -5.000   -98.500 -98.500   
  Renteudgifter   -40.000 -40.000   -40.000 -40.000   
  Kapitalindkomst   -45.000 -45.000   -138.500 -138.500   
            
  Kontingent til brancheforening   3.000 3.000   3.000 3.000   
  Beskæftigelsesfradrag    0 8.800   0 8.800   
  Ligningsmæssigt fradrag   -3.000 -11.800   -3.000 -11.800   
            
  Skattepligtig indkomst   -266.500 -91.300   -266.500 -91.300   
                      

 

Skatten ejerne skal betale i 2012, når reglerne efter PSL eller VSO anvendes, er oplistet i figur 
16. Som det fremgår, skal ejer A have det samme beløb retur i skat om der anvendes VSO eller 
PSL. Det medfører derfor også, at det udbetalte beløb til ejer A er det samme efter skat, 
ligegyldigt om der anvendes VSO eller PSL. Det samme gør sig gældende for ejer B, dog skal 
ejer B betale skat, og ikke have skat retur. Der er kun en forskel for ejer B – nemlig det 
skattepligtige underskud til fremførsel, som bliver mindre, hvis der vælges PSL. 

I figur 14 er der i lighed med analysen for A/S’et foretaget en beregning af gennemsnitsskatten 
for ejerne. Gennemsnitsskatten er dog kun for 2012, og derfor er skatteværdien af 
underskuddet til fremførsel ikke medtaget i opgørelsen. 

 

 

 

 
                                                           
73 Den skattepligtige indkomst i I/S’et er det samme som resultatopgørelsen i figur 8, da de 
skattemæssige og driftsmæssige afskrivninger er ens.  
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Figur 13 – Skatteopgørelse for ejerne, henholdsvis VSO og PSL (Egen tilvirkning) 
        VSO     PSL   
  Opgørelse af skatten, jf. bilag 5     A B     A B   
  Bundskat 

 
  0 0   

 
0 2.738   

  Topskat 
 

  0 0   
 

0 0   
  Sundhedsbidrag 

 
  0 0   

 
0 0   

  Kommuneskat 
 

  0 0   
 

0 0   
  Kirkeskat 

 
  0 0   

 
0 0   

  Fradrag for skatteværdi af personfradrag   0 0   
 

0 -2.738   
  Grøn check 

 
  -1.300 -1.300   

 
-1.300 -1.300   

  Am-bidrag 
 

  0 16.000   
 

0 16.000   
  Totalskat inkl. am-bidrag     -1.300 14.700     -1.300 14.700   
  

  
    

 
          

 

Figur 14 – Likviditet for ejere, I/S og samlet i hhv. VSO og PSL (Egen tilvirkning) 
  

 
    VSO     PSL   

  Udbetalt til ejere     A B     A B   
  Løn 

 
    200.000 

 
    200.000   

  Hævet i I/S’et 
 

  500.000 500.000 
 

  500.000 500.000   
  Skat inkl. AM-bidrag 

 
  1.300 -14.700 

 
  1.300 -14.700   

  Udbetalt til ejere efter skat 
 

  501.300 685.300 
 

  501.300 685.300   
  Gennemsnitsbeskatning 

 
  -0,26 % 2,94 % 

 
  -0,26 % 2,94 %   

  Udbetalt til ejer A og B i alt 
 

  
 

1.186.600 
 

  
 

1.186.600   
  

  
  

   
  

  
  

  Likviditetsmæssigt træk i I/S’et   
 

Selskabet   
  

Selskabet   
  Hævet i I/S’et 

 
  

 
1.000.000 

 
  

 
1.000.000   

  Likviditetsmæssigt træk i I/S   
 

1.000.000 
 

  
 

1.000.000   
  

  
  

   
  

  
  

  
Likviditetsmæssigt træk i alt inkl. løn 
fra anden aktivitet for ejer B 

 
  

 
-186.600 

 
  

 
-186.600   

                      
 

Af figur 14 fremgår det, at det likviditetsmæssige træk for ejer og I/S, inkl. løn udbetalt fra 
andet selskab, samlet set udgør kr. -186.600 både i VSO og PSL. Årsagen til, at beløbet er 
negativt skyldes, udbetalingen af løn fra anden aktivitet kr. 200.000 samt den grønne check, 
som ejer A modtager. Hvis figur 14 skulle renses for lønnen ejer B modtager fra anden 
aktivitet, ville ejer A og ejer B’s udbetaling efter skat udgøre det samme, og det ville den 
gennemsnitlige skat også gøre. Derfor ville det likviditetsmæssige træk i I/S og for ejerne 
samlet set udgøre kr. -2.300 (2 x 1.300 grøn check). 

Vælges det, på grund af dårlig økonomi eller andre grunde, ikke at foretage hævninger i år 
2012, vil det ikke ændre på skatteberegningen i ovenstående eksempel. Årsagen til det er, at 
det der i ovenstående eksempel bliver hævet ud, blot er en hævning, der fragår 
indskudskontoen. Indskudskontoen består udelukkende af allerede beskattede midler, og kan 
derfor hæves frit i VSO, såfremt hæverækkefølgen overholdes. 
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7.3.2.2. Selskabsejerne er kapitalselskaber 

Er selskabsejerne af I/S’et (datterselskabet) nu kapitalselskaber (moderselskabet) i stedet for, 
vil beskatningen af datterselskabets skattepligtige indkomst blive beskattet hos 
moderselskabet med selskabsskatteprocenten på 25 %. 

Derfor vil scenariet være det samme som i kapitel 7.2.2.2 ”Selskabsejerne er kapitalselskaber”, 
da det der tidligere var hævninger for ejerne nu blot er løn til de fysiske ejere af 
moderselskaberne. 

Det medfører, at det skattemæssige underskud i datterselskabet udgør 1.447.000. Det skal 
deles mellem ejer A og B, der hver skal medregne 50 % i deres skattepligtige opgørelse. Har 
moderselskabet ikke nogen skattepligtige indtægter beløbet kan modregnes i, vil skatten kr.     
-180.875 (-1.447.000*25 % / 2) fremføres til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst hos 
ejer A ,og det samme vil være tilfældet for ejer B. 

Det likviditetsmæssige træk for I/S’et udgør derfor kr. 1.000.000 i 2012, da det antages at 
moderselskabet ikke kan anvende underskuddet i 2012 og der derved kun skal betales løn til 
de fysiske ejere af moderselskabet. Kun såfremt, at moderselskaberne kan anvende 
underskuddet i 2012, vil selskabsskatten på kr. 361.750, kunne modregnes I/S’ets 
likviditetsmæssige træk. Men for moderselskab og datterselskab samlet set, vil det 
likviditetsmæssige træk udgøre kr. 074, da moderselskabet skal godtgøre datterselskabets 
underskudt. Medregnes de fysiske ejere i de likviditetsmæssige træk, så vil dette i lighed med 
kapitel 7.2.2.2 ”Selskabsejerne er kapitalselskaber” blive kr. 286.036. 

 

7.4. Partnerselskabet 

7.4.1. Selskabsretlige forhold i etableringsfasen for partnerselskabet 

Et P/S’s minimumskapital skal udgøre 500.000 kr. jf. SL § 4, stk. 2. I lighed med A/S’et skal 
minimum 25 % af selskabskapitalen være indbetalt, og det er muligt at lave apportindskud jf. 
SL § 35, men det medfører, at hele selskabskapitalen skal være indbetalt jf. SL § 33. Værdier, 
der indskydes som apportindskud, skal i lighed med A/S’er vurderes og der skal udarbejdes en 
vurderingsberetning. 

Foretager komplementaren apportindskud, er der ikke krav om at de indskudte værdier skal 
vurderes i henhold til selskabslovens regler om apportindskud. Komplementaren vil dog altid 
være erstatningsansvarlig, såfremt værdien af aktiverne, der er indskudt, ikke er korrekt. 

Et P/S skal anmeldes og registreres hos Erhvervsstyrelsen og har i lighed med et A/S pligt til at 
indsende årsrapport senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning jf. ÅRL § 3, nr. 1. 

                                                           
74 Det antages at moderselskabets skattepligtige indkomst er lig datterselskabets underskud. 
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Et P/S stiftes primært på samme vis som et A/S. Der er dog nogle yderligere oplysningskrav til 
stiftelsesdokumentet og vedtægterne75. 

 

7.4.2. Skatteretlige forhold i etableringsfasen for partnerselskabet 

Både komplementar og kommanditaktionær beskattes efter personselskabsreglerne og derfor 
kan både PSL og VSO vælges for begge parter76. Ved stiftelse af et P/S gælder de samme regler 
som ved stiftelse af I/S’et, hvorfor der henvises til kapitel 7.3.2. ”Skatteretlige forhold i 
etableringsfasen for interessentskabet”. 

Da P/S’et er skattemæssigt transparent i lighed med I/S’et er opgørelse af skat m.v. det samme 
som for I/S’et. Det eneste, der nu her er væsentligt er reglerne for fradragskontoen samt 
reglerne for komplementaren. 

Er komplementaren en fysisk person, må denne ikke også være kommanditaktionær i P/S’et. 
Hvis komplementaren er en fysisk person, vil en væsentlig fordel ved P/S’et forsvinde; nemlig 
den indirekte mulighed for at begrænse komplementarens hæftelse. Derfor ses det generelt 
ikke at komplementaren er en fysisk person, og derfor er der heller ikke foretaget beregninger 
på at komplementaren er en fysisk person. Er komplementaren derimod et kapitalselskab, må 
komplementarselskabets ejer godt være kommanditaktionær. Det antages at 
komplementarselskabet skal modtage kr. 50.000, for sin særlige arbejds- og ledelsesindsats.  

 

Figur 15 – Overskudsfordelig (Egen tilvirkning) 
              
  Årets resultat 

   
-447.000   

  Honorering til komplementarselskab 
   

-50.000   
  Resterende underskud 

   
-497.000   

  Underskudsandel, ejer A (50 %) 
   

248.500   
  Underskudsandel, ejer B (50 %) 

   
248.500   

  
    

0   
  

     
  

  Opgørelse af skattepligtig indkomst     A B   
  Resultat før renter og afskrivninger 

  
475.000 475.000   

  Andel af afskrivninger (afskr. 25 %) 
  

-625.000 -625.000   
  Skattemæssigt resultat før renter 

  
-150.000 -150.000   

  Andel af nettorenter 
  

-98.500 -98.500   
  Skattemæssigt resultat    

  
-248.500 -248.500   

              
 

Derfor kommer overskudsfordelingen nu til at se ud som i ovenstående figur. 

                                                           
75 Jf. Erhvervsstyrelsens Vejledning og partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) side 7. 
76 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 267. 
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I basiseksemplet er der taget udgangspunkt i, at hver ejer indskyder kr. 1.000.000, og at det 
udgør den ansvarlige indskudskapital i P/S’et. Derudover har ejerne ingen forpligtigelser og 
kautioner i P/S’et. Derfor kommer fradragskontoen for ejer A og B til at se ud som følgende jf. 
figur 16. 

Figur 16 – Fradragskonto (Egen tilvirkning) 
              
  Fradragskonto     A B   
  Ansvarlig kapital 

  
1.000.000 1.000.000   

  Skattemæssigt underskud, inkl. afskrivninger 
 

-248.500 -248.500   
  Fradragskonto ultimo 

  
751.500 751.500   

              
 

Det kan konstateres, at kommanditaktionærernes fradragskonto stadig er positiv efter 
modregning af årets driftsoverskud og skattemæssige afskrivninger. Derfor kan hele det 
skattemæssige underskud for kommanditaktionær A og B godt fratrækkes i deres 
skattepligtige indkomst. 

Havde ejernes fradragskonto alternativt været nul, ville de ikke have mulighed for at fratrække 
de skattemæssige afskrivninger også selvom driftsresultatet for samme år viser et overskud. 
Dette ville medføre, at ejer A og B ikke vil kunne fratrække deres andel af det skattemæssige 
tab i P/S’et. Muligheden for at ændre på fradragskontoen, så der er plads til at fratrække 
underskud, kan blandt andet ske ved at ejerne stiller større kaution eller indskyder ansvarlig 
kapital jf. kapitel 5.3.1.1 ”Fradragskonto”.  

 

7.4.2.1. Selskabsejerne er fysiske personer 

7.4.2.1.1. Kommanditaktionærerne 

Først skal der opgøres et nyt kapitalafkastgrundlag, da kr. 50.000 til honorering til 
komplementarselskabet fragår i kommanditaktionærenes egenkapital, herefter bliver 
egenkapitalen for kommanditaktionær A kr. 251.500 (tidligere egenkapital 553.000 – 50.000 = 
503.000 / 2) og tilsvarende for kommanditaktionær B. Da de skattemæssige afskrivninger er lig 
de driftsøkonomiske medfører det, at kapitalafkastgrundlaget udgør det samme som 
egenkapitalen, jf. figuren nedenfor. 

Figur 17 – Kapitalafkastgrundlag (Egen tilvirkning) 
              
  Kapitalafkastgrundlag     A B   
  Primo 

  
0 0   

  Ultimo 
  

251.500 251.500   
  Kapitalafkast 

 
1 % 0 0   
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Indskudskontoen er uændret fra figur 11 i kapitel 7.3.2.1 og udgør derfor ultimo stadig kr. 
500.000 for kommanditaktionær A og kr. 500.000 for kommanditaktionær B, og 
rentekorrektionen er ligeledes uændret kr. 5.000 for kommanditaktionær A og kr. 5.000 for 
kommanditaktionær B. 

I figur 18, nedenfor er opgjort den skattepligtige indkomst for kommanditaktionær A og B, ved 
valg af VSO og PSL, for skatteberegning jf. bilag 6.  

 

Figur 18 – Opgørelse af skattepligtig indkomst VSO og PSL (Egen tilvirkning) 
        VSO     PSL   
  Opgørelse af skattepligtig indkomst     A B     A B   
  Personlig indkomst før am-bidrag 

 
  -248.500 -248.500   

 
-150.000 -150.000   

  Personlig indkomst før am-bidrag (div. løn)   0 200.000   
 

0 200.000   
  Rentekorrektion 

 
  5.000 5.000   

 
0 0   

  
AM-bidrag, 8 % af personlig indkomst før 
AM-bidrag   0 -16.000   

 
0 -16.000   

  Personlig indkomst efter am-bidrag 
 

  -243.500 -59.500   
 

-150.000 34.000   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Renteindtægter, vedr. virksomheden 
 

  0 0   
 

0 0   
  Renteudgifter, vedr. virksomheden 

 
  -5.000 -5.000   

 
-98.500 -98.500   

  Renteudgifter 
 

  -40.000 -40.000   
 

-40.000 -40.000   
  Kapitalindkomst 

 
  -45.000 -45.000   

 
-138.500 -138.500   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Kontingent til brancheforening 

 
  3.000 3.000   

 
3.000 3.000   

  Beskæftigelsesfradrag  
 

  0 8.800   
 

0 8.800   
  Ligningsmæssigt fradrag 

 
  -3.000 -11.800   

 
-3.000 -11.800   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Skattepligtig indkomst 

 
  -291.500 -116.300   

 
-291.500 -116.300   

                      
        VSO     PSL   
  Underskud til fremførsel     A B     A B   
  Skattepligtig indkomst 

 
  291.500 116.300   

 
291.500 116.300   

  
Underskud, der er anvendt til modregning i 
bundskat   0 0   

 
0 -4.832   

  
Overførsel af underskud i skattepligtig 
indkomst 

 
291.500 116.300   

 
291.500 111.468   

                      
 

Som det ses i figur 18, har både kommanditaktionær A og B en negativ skattepligtig indkomst 
lige meget om der vælges VSO eller PSL. Det er det samme scenarie som i kapitel 7.3.2.1 
”Selskabsejerne er fysiske personer”, da kommanditaktionær B’s skattepligtige indkomst til 
fremførsel bliver reduceret med grundlaget for bundskatten, da kommanditaktionær B ved 
anvendelse af reglerne i PSL får en positiv personlig indkomst. Skatten for kommanditaktionær 
A og B bliver ligeledes ens med figur 16. For en mere udførlig gennemgang af, hvad der sker, 
henvises til kapitel 7.3.2.1 ”Selskabsejerne er fysiske personer”. 
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For den likviditetsmæssige påvirkning henvises til kapitel 7.4.2.1.2.1 ”Partnerselskab, 
kommanditaktionærer, komplementar og samlet set”. 

 

7.4.2.1.2. Komplementaren, der er et kapitalselskab 

Komplementarselskabet modtager en honorering på kr. 50.000, denne honorering er 
skattepligtig i komplementarselskabet, og beskatning heraf udgør 25 %, det vil sige, kr. 12.500. 

Komplementarselskabet modtager sit honorar inden overskudsfordelingen. Honoreringen er 
vedtaget og står anført i vedtægterne.  

 

7.4.2.1.3. Partnerselskab, kommanditaktionærer, komplementar og 
samlet set 

For P/S’et er det væsentligt, at beregne skat og likviditetsmæssigt træk for både P/S, 
kommanditaktionærer, komplementarselskabet og samlet set. Dette er opstillet i figur 19. 

 
Figur 19 – Opgørelse for P/S, kommanditaktionær, komplementar og samlet set (Egen 
tilvirkning) 
  

 
    VSO     PSL   

  Udbetalt til kommanditaktionærerne     A B     A B   
  Løn 

 
    200.000 

 
    200.000   

  Hævet i P/S’et 
 

  500.000 500.000 
 

  500.000 500.000   
  Skat inkl. AM-bidrag 

 
  1.300 -14.700 

 
  1.300 -14.700   

  Udbetalt til ejere efter skat 
 

  501.300 685.300 
 

  501.300 685.300   
  Gennemsnitsbeskatning 

 
  -0,26 % 2,94 % 

 
  -0,26 % 2,94 %   

  
Udbetalt til kommanditaktionær A og B i 
alt 

 
  

 
1.186.600 

 
  

 
1.186.600   

  
  

  
   

  
  

  
  Likviditetsmæssig træk i komplementarselskabet   

  
  

   
  

  Honorar fra P/S 
 

  
 

50.000   
  

50.000   
  Selskabsskat heraf, 25 % 

 
  

 
-12.500   

  
-12.500   

  Udbetalt efter skat til komplementarselskabet   
 

37.500   
  

37.500   
  

  
  

  
  

   
  

  Likviditetsmæssigt træk i P/S’et   
 

Selskabet   
  

Selskabet   
  Hævet i P/S 

 
  

 
1.000.000 

 
  

 
1.000.000   

  Hævet til komplementarselskabet 
 

  
 

50.000 
 

  
 

50.000   
  Likviditetsmæssigt træk i P/S   

 
1.050.000 

 
  

 
1.050.000   

  
  

  
   

  
  

  
  Likviditetsmæssigt træk i alt 

 
  

 
-174.100 

 
  

 
-174.100   
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Som det ses i figur 19 medfører det, at der er en positiv likviditet for kommanditaktionær, 
komplementarselskab og P/S samlet set på kr. 174.100 om ejerne vælger VSO eller PSL har 
ingen betydning. Det er bemærkelsesværdigt, at kommanditaktionærerne får det samme 
udbetalt som interessenterne i kapitel 7.3.2.1. Årsagen til dette skyldes dog blot, at 
hævningen, ejerne foretager er foretaget på indskudskontoen og derfor er skattefri. Derfor er 
det kun ejer B, der kommer til at betale skat af lønindkomsten, da ejer B også har lønindkomst 
fra anden aktivitet, hvori det der sker modregning af den negative skattepligtige indkomst fra 
selskabet. Der hvor der er forskel på I/S’et og P/S’et på ejerniveau er, at underskud til 
fremførsel bliver større i P/S’et for kommanditaktionærerne, da der inden fordeling af årets 
underskud i P/S’et skal ske fordeling til komplementaren. 

 

7.4.2.2. Selskabsdeltagerne er kapitalselskaber 

7.4.2.2.1. Kommanditaktionærerne 

Er P/S’et nu ejet af kapitalselskaber, vil der stadig skulle betales kr. 50.000 til komplementaren 
og løn til moderselskabets fysiske ejer vil udgøre kr. 1.000.000. Dette medfører at opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst for ejerne og komplementaren kommer til at se ud som 
følgende: 

 
Figur 20 – Opgørelse af resultatfordeling samt skat (Egen tilvirkning) 

          
    2012     
  Skattepligtig indkomst før løn -447.000     
  Løn -1.000.000     
  Skattepligtigt resultat -1.447.000     
          

  Fordeling af resultat:   
Skat 
heraf   

  Heraf til komplementar 50.000 12.500   
  Heraf til ejer A -748.500 -187.125   
  Heraf til ejer B -748.500 -187.125   
    -1.447.000 -361.750   
          

 

Som det ses heraf så vil skatten, selvom der udbetales honorar til komplementaren, det 
samme som i tilfældet for A/S’et og I/S’et, når ejerne her var kapitalselskaber.  

Det likviditetsmæssige træk for P/S’et, komplementarselskab og kapitalselskab udgør i 201277 
kr. 1.012.500 (1.000.000 + 50.000 – 50.000 + 12.500 + 0 + 0). Såfremt de fysiske ejere af 
kapitalselskaberne medregnes udgør det likviditetsmæssige træk kr. 298.536 (1.012.500 – 

                                                           
77 Det antages at selskabsskatten i komplementarselskabet også betales i 2012. 
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713.964) De fysiske ejere skal betale det samme i skat og får dermed også det samme udbetalt 
som beregning for A/S’et, når ejerne er fysiske personer. 

 

7.4.2.2.2. Komplementar, der er et kapitalselskab 

Opgørelse af skatten for komplementarselskabet er identisk med kapitel 7.4.2.1.2 
”Komplementar, der er et kapitalselskab”. Skatte udgør kr. 12.500. 

 

7.4.2.2.3. Partnerselskab, kommanditaktionærer, komplementar og 
samlet set 

For kommanditaktionærselskaberne og komplementarselskab, er det en ulempe, at der ikke 
kan ske modregning i den skat komplementarselskabet skal betale, og den skat som 
kommanditaktionærerne har til fremførsel.  

Det likviditetsmæssige træk i 2012 for P/S’et, komplementarselskabet og 
kommanditaktionærerne udgør kr. 12.500, da det ikke er muligt at anvende underskuddet i 
2012. 

 

7.5. Samlet analyse - etablering 

Et A/S og P/S skal have en kapital på minimum kr. 500.000. Det er dog muligt kun at indbetale 
25 % af selskabskapitalen, når blot der ikke er foretaget apportindskud. I et I/S er der intet krav 
om indskud af selskabskapital. 

Da der indskydes selskabskapital i både et A/S og et P/S medfører det også nogle 
begrænsninger i hæftelsen. I A/S’et er der begrænset hæftelse, svarende til selskabskapitalen, 
dog er der personlig hæftelse fra dato for underskrift på stiftelsesdokumenterne indtil 
registreringen er sket hos Erhvervsstyrelsen. Hos P/S’et er der for kommanditaktionærerne 
begrænset hæftelse, svarende til deres indskudte kapital, mens der for komplementaren er 
personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse. Såfremt komplementaren er et kapitalselskab, 
begrænses hæftelsen til at udgøre selskabskapitalen i kapitalselskabet. Derfor er det en stor 
fordel, at komplementaren er et kapitalselskab. 

Der er mange krav til stiftelsen af et A/S og et P/S, som ikke findes tilsvarende i et I/S, der er 
ejet af fysiske personer. Er I/S’et dog ejet af kapitalselskaber eller andre selskaber med 
begrænset hæftelse, er der andre krav, som skal opfyldes. 
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I et A/S og P/S er der pligt til offentliggørelse og indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 
For et I/S er der kun pligt til offentliggørelse og indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen 
hvis alle interessenterne er kapitalselskaber eller selskaber med begrænset hæftelse. 

Ved opstart af et selskab i det liberale erhverv vil det, ved underskud, være en fordel enten at 
benytte selskabsformen P/S eller I/S, da det i her er muligt at fratrække det skattemæssige 
underskud her og nu såfremt ejerne er fysiske personer, da beskatningen ligger hos den 
enkelte selskabsdeltager. Underskud i P/S’et kan kun modregnes hvis fradragskontoen er 
positiv. Da underskud i I/S’er og P/S’er, såfremt ejerne er fysiske personer, kan fratrækkes i 
samme indkomstår som det oppebæres, vil det være med til at finansiere virksomhedens 
opstartsfase. Det er dog en forudsætning, at ejerne er fysiske personer. Hvis ejerne er 
kapitalselskaber, vil underskuddet blot blive modregnet i fremtidige års overskud, eller 
kapitalselskabets eventuelle positive skattepligtige indkomst. 

Ved valg af et personselskab, er det muligt for den enkelte ejer, at vælge om beskatningen skal 
ske efter PSL eller VSO. Det vil sige, at den enkelte ejer har mulighed for at optimere sin skat 
uden indflydelse på de øvrige ejere i personselskabet.  

Hvis aktieselskabsformen vælges, vil et skattemæssigt underskud i opstartsfasen først kunne 
anvendes når A/S’et senere får et skattemæssigt overskud. Er ejeren af A/S’et et 
kapitalselskab, vil dette selskab dog have mulighed for at udnytte A/S’ets underskud for dog at 
modtage godtgørelse af underskuddet. Kapitalselskabet, der ejer A/S’et, vil ofte blot have det 
formål at have kapitalandele i datterselskab (A/S’et), og derved vil det ikke generere et 
skattepligtigt positivt resultat. I praksis vil det ofte være kapitalselskabet (holdingselskabet), 
der har underskud, mens datterselskabet har en positiv skattepligtig indkomst.   

Skat, der skal betales i beregnede eksempler i kapitlerne om etableringsfasen er oplistet i figur 
21. Det kan, ud fra figur 19, konkluderes, at der skal betales næst mest i skat i A/S’et, 
ligegyldigt om ejeren er en fysisk person eller et kapitalselskab, da lønnen til aktionærerne (og 
de fysiske ejere af moderselskaberne) bliver beskattet som personlig indkomst i år 2012. 
Ejerne får samlet set udbetalt kr. 713.964 efter skat, om det er de direkte fysiske ejere eller om 
det er de fysiske ejere af kapitalselskaberne. A/S’et får mulighed for fremførsel af tab kr. 
361.750, ligegyldigt om ejerne er fysiske personer eller kapitalselskaber.  
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Figur 21 – skat der skal betales i de forskellige selskabsformer (Egen tilvirkning) 

 
A/S I/S P/S 

Ejer 
Fysisk 
person 

Kapital-
selskab Fysisk person 

Kapital-
selskab Fysisk person 

Kapital-
selskab 

Beskatningsform for 
ejer PSL SEL VSO PSL SEL VSO PSL SEL 
Skat ejeren skal betale 
i 2012 486.036 0 13.400 13.400 -361.750 13.400 13.400 -374.250 
Modregning hos ejer 
ej mulig i år 2012 - - - - 361.750 - - 374.250 
Komplementaren - - - - - 12.500 12.500 12.500 
Selskabsskat i 
driftsselskab -361.750 -361.750 - - - - - - 
Modregning ej mulig i 
år 2012 361.750 361.750 - - - - - - 
Fysiske ejere af 
moderselskab - 486.036 - - 486.036     486.036 
I alt betaling af skat 
2012 486.036 486.036 13.400 13.400 486.036 25.900 25.900 498.536 
Underskud til 
fremførsel 
kapitalselskab 361.750 361.750     361.750     374.250 
Underskud til 
fremførsel fysisk 
person     357.800 349.415   407.500 402.968   

 

I I/S’et skal der i år 2012 samlet set betales kr. 13.400 i skat, hvis ejerne er fysiske personer, 
ligegyldigt om der vælges reglerne for VSO eller PSL. Men herudover får ejerne udbetalt kr. 
1.186.600 efter skat, da de kan hæve kr. 1.000.000 skattefrit på indskudskontoen.  Underskud 
til fremførsel i VSO udgør kr. 357.800, mens det kun udgør kr. 349.415 i PSL, da renterne i 
I/S’et bliver kapitalindkomst og ikke personlig indkomst i PSL. Hvis ejeren er et kapitalselskab, 
skal der ikke betales noget i selskabsskat i år 2012, der er dog underskud til fremførsel i senere 
selskabsindkomst kr. 361.750 i lighed med hvor A/S’ets ejer var et kapitalselskab. Den samlede 
skattebetaling i år 2012 for I/S’et, når ejerne er kapitalselskaber, udgør kr. 486.036.  

I P/S’et er der kommet en ekstra aktør, nemlig komplementaren, der i alle eksemplerne er et 
kapitalselskab. Den samlede skat i P/S’et, såfremt ejerne er fysiske personer, udgør kr. 25.900 
ligegyldigt om reglerne i VSO eller PSL vælges. Ejerne får samlet set udbetalt kr. 1.186.600 
efter skat både efter reglerne i VSO og reglerne i PSL. Årsagen til det er igen, at der hæves 
skattefrit på indskudskontoen. Underskud til fremførsel udgør for VSO kr. 407.500, mod kun kr. 
402.968 i PSL, hvilket skyldes, at renterne i P/S’et i PSL klassificeres som kapitalindkomst og 
ikke personlig indkomst, som i VSO. Komplementaren får udbetalt kr. 37.500. Er ejerne af 
P/S’et kapitalselskaber, vil skatten, der skal betales i år 2012 udgøre kr. 12.500, for 
komplementarselskab og kommanditaktionærselskaber. Medtages lønnen til ejerne af 
kommanditaktionærselskaberne udgør skatten kr. 498.536. Underskud til fremførsel i senere 
skattepligtig selskabsindkomst udgør kr. 374.250. 
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Set ud fra skattebetaling i år 2012, vil der derfor skulle betales mest i skat i P/S’et, såfremt 
ejerene er kapitalselskaber. Dernæst skal A/S’et, ligegyldig ejerform, samt I/S’et, når ejerne er 
kapitalselskaber betale næst mest i skat nemlig kr. 486.036. Så kommer P/S’et, når ejerne er 
fysiske personer, og til sidste kommer I/S’et, når ejerne er fysiske personer, der kun skal betale 
kr. 13.400 i skat i år 2012. 

Det er væsentligt at anføre, at der er tale om opstillede scenarier, og hvis andre 
forudsætninger var taget, ville resultatet have set anderledes ud. Dog kan det samlet set 
konkluderes, at underskud i selskaber med flere ejere, bedst kan udnyttes her og nu som 
modregning i fysiske personers skattepligtige indkomst, og derved er personselskaber at 
foretrække. Om det ene eller andet personselskab vælges, såfremt der ikke skal betales noget 
til komplementaren er det samme. I beregningerne er der dog taget udgangspunkt i, at 
komplementaren skal have et honorar, da det foreskrives at komplementaren skal have 
økonomiske beføjelser.  

 

Figur 22 – Skatteværdi af underskud til fremførsel (Egen tilvirkning) 

 
A/S I/S P/S 

Ejer 
Fysisk 
person 

Kapital-
selskab Fysisk person 

Kapital-
selskab Fysisk person 

Kapital-
selskab 

Beskatningsform for 
ejer PSL SEL VSO PSL SEL VSO PSL SEL 
Skatteværdi af 
underskud                 
Underskud til 
fremførsel 361.750 361.750     361.750     374.250 
Marginalskat topskat 
gns. kommune 56,1 %     200.726 196.022   228.608 226.065   
Skatteværdi af 
underskud 361.750 361.750 200.726 196.022 361.750 228.608 226.065 374.250 
Betalt skat i 2012 486.036 486.036 13.400 13.400 486.036 25.900 25.900 498.536 
Samlet skattebetaling 
ved fuld udnyttelse 124.286 124.286 -187.326 -182.622 124.286 -202.708 -200.165 124.286 

 

Hvis skatteværdien af underskud til fremførsel for de fysiske personer samt selskabsskatten 
ligges sammen med den betalte skat i år 2012, vil man få den samlede skattebetaling pr. 
selskabsform alt efter ejerform. Underskud til fremførsel hos de fysiske personer er opgjort ud 
fra marginalbeskatningen i topskatten for en gennemsnitskommune i 2012. 

Det kan ud fra figur 22 konkluderes, at det skattemæssigt bedst vil kunne betale sig, for 
selskaber i det liberale erhverv, at anvende partnerselskabsformen og være fysiske ejere, der 
gør brug af VSO, såfremt der er underskud, hvis det antages at de skattemæssige underskud 
kan benyttes her og nu. Sammenholdt med muligheden for at ejerne selv har mulighed for at 
foretage et helt konkret valg af beskatning i partnerselskabsformen, vurderes det at være det 
skattemæssigt mest optimale. 
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8. Drift 
I følgende kapitler vil der blive foretaget en analyse på hvilken selskabsform, for selskaber i 
det liberale erhverv, der er i driftsfasen, er mest optimal skattemæssigt. Til sidst foretages en 
samlet analyse, hvor de forskellige resultater sammenholdes. 

  

8.1. Basisregneeksempel 

Nedenfor er, i lighed med etableringsfasen, opstillet nogle forudsætninger m.v. til 
beregningerne i kapitel 8. Det skal endvidere oplyses, at skatteberegningerne er foretaget ud 
fra skattesatserne i en gennemsnitskommune i 2012, derudover antages det at ejerne er ugifte 
og det er første regnskabsår for selskabet. Derudover antages det, at de skattemæssige og 
regnskabsmæssige afskrivninger er ens, således at det driftsøkonomiske og skattemæssige 
resultat er ens.  

 
Figur 23 – Basiseksempel, resultatopgørelse (Egen tilvirkning) 

          Basiseksempel 
  RESULTATOPGØRELSE       2012   
  Resultat før afskrivninger       2.000.000   
  Afskrivninger       -150.000   
  Resultat før renter       1.850.000   
  Renteindtægter     2.000     
  Renteudgifter     -20.000 -18.000   
  Årets resultat       1.832.000   
              
       
Figur 24 – Basiseksempel (Egen tilvirkning) 
          Basiseksempel 
  Ejere     A B   
  Ejerbrøk     50 % 50 %   
  Fordelingsbrøk     50 % 50 %   
  Årets hævning/løn/udbytte     750.000 750.000   
              
  Personlige renteudgifter     -20.000 -20.000   
  Betaling til fagforening     3.000 3.000   
              

 

Regnskabet for år 2012 er opstillet ovenfor. Da det antages at ejerandel er lige, og at der 
skattemæssigt er foretaget de samme dispositioner, vil skatten blive det samme for begge 
ejere. Derfor er der efterfølgende kun foretaget beregning på ejer A. Hensigten med kapitlet 
om drift er også at finde ud af hvilken selskabsform, der er skattemæssigt mest optimal. For 
muligheden for skævdeling henvises der til kapitel 6 ”Skævdeling af årets resultat”.  
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Opgørelsen af årets resultat er for hele selskabet, og derfor skal alle beregninger deles med 2, 
da ejer A jo kun har en ”andel” på 50 %. 

 

8.2. Aktieselskabet 

Med udgangspunkt i basiseksemplet, skal lønnen fratrækkes, kr. 750.000 x 2, fra årets resultat 
før hele A/S’ets skattepligtige indkomst kan opgøres til kr. 332.000. Selskabsskatten heraf 
udgør kr. 83.000 (332.000 x 25 %). Da der i efterfølgende eksempler kun ses på ejer A, der har 
en ejerandel på 50 %, så udgør selskabsskatten kun 50 % af kr. 83.000, nemlig kr. 41.500.  

 

Figur 25 – Skattepligtig indkomst (Egen tilvirkning) 
                

  Opgørelse af skattepligtig indkomst Lov-henvisning   Løn Udbytte 
Løn og 

udbytte   
  Personlig indkomst før AM-bidrag 

 
750.000 0 701.700   

  
AM-bidrag, 8 % af personlig indkomst før 
AM-bidrag 

PSL § 3, stk. 2, nr. 7 
og arbejds-

markedsbidrags-
lovens § 1 -60.000 0 -56.136   

  Personlig indkomst efter am-bidrag 
 

690.000 0 645.564   
  

 
      

  Renteudgifter 
 

-20.000 -20.000 -20.000   
  Kapitalindkomst 

 
-20.000 -20.000 -20.000   

  
 

      
  Kontingent til brancheforening LL § 13 3.000 3.000 3.000   
  Beskæftigelsesfradrag  LL §§ 9 J og 8 M 14.100 0 14.100   
  Ligningsmæssigt fradrag 

 
-17.100 -3.000 -17.100   

        
  Skattepligtig indkomst 652.900 -23.000 608.464   
  Modregning af underskud i aktieskatter 0 23.000 0   
  Skattepligtig indkomst efter modregning 652.900 0 608.464   
        
  Aktieindkomst 0 750.000 48.300   
                

 

Der er tre muligheder for, at aktionæren kan modtage kr. 750.000 før skat fra A/S’et: løn, 
udbytte eller løn og udbytte. Ovenfor er oplistet ejer A’s skattepligtige indkomst, for de tre 
forskellige scenarier. 

Skatten for år 2012 udgør kr. 333.825 hvis hele beløbet udbetales som løn, kun kr. 282.748, 
hvis hele beløbet udbetales som udbytte og kr. 319.794, hvis der udbetales udbytte op til kr. 
48.300, og det resterende beløb udbetales som løn jf. nedenstående figur. For beregning af 
skatten jf. bilag 7. 
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Figur 26 – Specifikation af skatten (Egen tilvirkning) 
                

  Specifikation af skatten     Løn Udbytte 
Løn og 

udbytte   
  Bundskat 32.016 0 29.954   
  Topskat 44.835 0 38.196   
  Sundhedsbidrag 45.703 0 42.592   
  Kommuneskat 162.703 0 151.629   
  Kirkeskat 4.766 0 4.442   
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag -15.997 -15.997 -15.997   

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi PSL § 26 -200 -200 -200   

  Grøn check 0 -1.300 0   
  AM-bidrag 60.000 0 56.136   
  Aktieskat ≤ 48.300 beskattes med 27 % PSL § 8 0 13.041 13.041   
  Aktieskat ≥ 48.300 beskattes med 42 % PSL § 8 0 294.714 0   

  
Reduktion (24,92 + 0,73 + 8 - 1 = 32,65 % x 
23.000) 

 
0 -7.510 0   

  Totalskat inkl. AM-bidrag 333.825 282.748 319.794   
                

 

For ejeren er det bedst at få hele beløbet udbetalt som udbytte, da skatten herved er mindst. 
Udbetales kr. 750.000 som en fordeling mellem udbytte (kr. 48.300) og løn (kr. 701.700), 
betyder det at det samlede beløb ejere får efter skat er kr. 35.746 mindre end hvis det kun 
havde været udbetalt som udbytte. Ejeren får mindst udbetalt, når beløbet kun udbetales som 
løn, jf. figur 30. 

I praksis vil det ofte ikke være muligt kun at udbetale det ønskede beløb som udbytte, da 
ejeren har brug for pengene løbende i gennem året. Derfor vil det bedste alternativ, såfremt 
der vælges aktieselskabsformen, være at få udbetalt løn igennem året og få grundbeløbet 
udloddet i udbytte (kr. 48.300). Ejere, der er gift, skal have kr. 96.600 i udbytte og den 
resterende del som løn, da der er dobbelt fradrag, såfremt den anden part ikke udnytter sit 
grundbeløb. 

For A/S’et har det ingen betydning om kr. 750.000 udbetales som løn, udbytte eller løn og 
udbyttet. Samlet set er det største likviditetstræk derfor også når der kun udbetales løn, mens 
det mindste likviditetstræk er når der kun udbetales udbytte. Men da dette er et scenarie, der i 
praksis ikke ville kunne opfyldes, vil det mest optimale scenarie være ved udbetaling af løn og 
udbytte op til grundbeløbet. 
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Figur 27 – Likviditetsmæssig påvirkning (Egen tilvirkning) 

Beskatningsform for ejer Løn Udbytte 
Løn og 

udbytte 
Likviditetstræk i selskaberne       
Løn/udbytte  750.000   750.000   750.000  
Selskabsskat     41.500     41.500     41.500  
Likviditetstræk i selskaberne  791.500  791.500 791.500 
Likviditetstræk ejerne       
Løn/udbytte  -750.000  -750.000   -750.000  
Skat    333.825    284.048     319.794  
Likviditetstræk ejerne  -416.175  -465.952  -430.206  
Gennemsnitsbeskatning 44,51 % 37,87 % 42,64 % 
Likviditetstræk i alt    375.325    325.548     361.294  

 

8.3. Interessentskabet 

Ejerne af I/S’et kan enten vælge at blive beskattet efter de almindelige regler i PSL eller 
reglerne for VSO. Til beregning af skatten når VSO anvendes, skal der opgøres afkastgrundlag 
og indskudskonto. Indskudskonto primo er sat til kr. 300.000, mens kapitalafkastgrundlaget 
primo er sat til kr. 1.000.000.  Ultimo udgør kapitalafkastgrundlaget kr. 566.000 (400.000 + 
916.000 – 750.00078). Det betyder at der skal beregnes kapitalafkast, som udgør 1 % af kr. 
1.000.000, nemlig kr. 10.000. Det medfører at det resterende overskud, der skal deles mellem 
personlig indkomst og virksomhedsindkomst udgør kr. 906.000. Virksomhedsindkomsten 
udgør den skattepligtige indkomst fratrukket hævningen ganget med 100 og divideret med 75, 
det vil sige kr. 221.333 ((966.000 – 750.000) x 100 / 75). 25 % af virksomhedsindkomsten udgør 
foreløbig virksomhedsskat kr. 55.333, mens den resterende del kr. 166.000 er konto for 
opsparet overskud. Den personlige indkomst opgøres som det resterende overskud fratrukket 
virksomhedsindkomsten (906.000 – 221.333), kr. 684.667. Opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst opgøres kommer herefter til at se ud som følgende for VSO og PSL. 

Som det kan ses af nedenstående er det årets resultat før renter, der for PSL medtages som 
personlig indkomst, mens renterne bliver kapitalindkomst. I VSO medtages 
virksomhedsrenterne under den personlige indkomst. 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Egenkapital primo + årets resultat – årets hævning. 
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Figur 28 – Skattepligtig indkomst (Egen tilvirkning)  
              

  Opgørelse af skattepligtig indkomst Lovhenvisning   VSO PSL   
  Personlig indkomst før AM-bidrag 

 
684.667 925.000   

  Kapitalafkastgrundlag 
 

    

  AM-bidrag, 8 % af personlig indkomst før AM-bidrag 

PSL § 3, stk. 2, 
nr. 7 og arbejds-
markedsbidrags-

lovens § 1 -54.773 -74.000   
  Personlig indkomst efter am-bidrag 

 
629.894 851.000   

  
 

    
  Renteudgifter 

 
-20.000 -20.000   

  Renteudgifter, vedr. virksomhed 
 

0 -9.000   
  Kapitalafkast 

 
10.000 0   

  Kapitalindkomst 
 

-10.000 -29.000   
  

 
    

  Kontingent til brancheforening LL § 13 3.000 3.000   
  Beskæftigelsesfradrag  LL §§ 9 J og 8 M 14.100 14.100   
  Ligningsmæssigt fradrag 

 
-17.100 -17.100   

      
  Skattepligtig indkomst 602.794 804.900   
              

 

Figur 29 – Specifikation af skatten (Egen tilvirkning) 
              

  Specifikation af skatten     VSO PSL   
  Bundskat 29.227 39.486   
  Topskat 35.855 68.888   
  Sundhedsbidrag 42.196 56.343   
  Kommuneskat 150.216 200.581   
  Kirkeskat 4.400 5.876   
  Virksomhedsskat 55.333 0   
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag -15.997 -15.997   
  Anvendt kompensation for rentefradraget skatteværdi 

 
-100 -290   

  Grøn check 0 0   
  AM-bidrag 54.773 74.000   
  Totalskat inkl. AM-bidrag 355.903 428.887   
              

 

For beregning af skatten jf. bilag 8. Som det kan ses vil det absolut være en fordel for ejerne at 
vælge VSO, da udbetalingen til ejerne, der anvender reglerne i VSO, bliver kr. 394.097 (750.000 
– 355.903), mod kun kr. 321.113 i PSL. Årsagen til det, er blandt andet, muligheden for 
opsparing af overskud, til en forskudsskat på 25 % samt fordelingen af indkomsten som 
henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst. 

Det samlede likviditetsmæssige træk for I/S og ejer, der anvender VSO i år 2012 udgør derfor 
kr. 355.903, mens det udgør kr. 428.887, når de almindelige regler i PSL anvendes.  
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8.4. Partnerselskabet 

Honoraret til komplementarselskabet udgør kr. 50.000, og skal derfor fratrækkes P/S’ets 
overskud inden fordeling til kommanditaktionærerne. Det medfører, at opgørelsen af årets 
resultat kommer til at se ud som nedenstående for kommanditaktionær A. 

 

Figur 30 – Overskudsfordeling (Egen tilvirkning) 
              
  RESULTATOPGØRELSE       2012   
  Resultat før afskrivninger       2.000.000   
  Afskrivninger       -150.000   
  Resultat før renter       1.850.000   
  Renteindtægter     2.000     
  Renteudgifter     -20.000 -18.000   
  Årets resultat       1.832.000   
              
  Resultatdisponering:           
  Komplementarselskabet       50.000   
  Ejer A       891.000   
  Ejer B       891.000   
          1.832.000   
              

 

8.4.1. Kommanditaktionærerne 

Som for interessenterne i I/S’et, der anvender VSO, skal der også for kommanditaktionærerne i 
P/S’et opgøres indskudskonto og kapitalafkastgrundlag. For at kunne sammenligne forholdene 
i de forskellige selskaber, er indskudskonto primo og kapitalafkastgrundlag primo sat til det 
samme som for interessenten, der anvendte VSO. Indskudskonto primo udgør derfor kr. 
300.000, mens kapitalafkastgrundlag primo udgør kr. 1.000.000. Afkastgrundlaget ultimo 
udgør kr. (400.000 + 891.000 – 750.000). Derfor udgør kapitalafkastet kr. 10.000.  Det 
resterende overskud udgør derfor kr. 881.000 (891.000 – 10.000). Dette deles op i 
virksomhedsindkomst og personlig indkomst. Virksomhedsindkomsten udgør kr. 188.000 
((891.000 – 750.000) x 100 / 75), hvilket medfører at virksomhedsskatten udgør kr. 47.000 
(188.000 x 25 %) og opsparet overskud kr. 141.000 (188.000 – 47.000). Herefter kan den 
personlige indkomst opgøres som forskellen mellem den virksomheds indkomst og det 
beregnede resterende overskud, nemlig kr. 693.000. For opgørelse af den skattepligtige 
indkomst jf. nedenstående figur. 

Som det kan ses i figur 31, bliver den skattepligtige indkomst for kommanditaktionær, der 
anvender VSO meget lavere end hvis de almindelige regler i PSL anvendes. Årsagen er som for 
I/S’et her igen det samme. Klassifikationen af indkomsten som henholdsvis personlig indkomst 
og kapitalindkomst, samt muligheden for at opspare overskud til en fordelagtig skat.  
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Figur 31 – Skattepligtig indkomst (Egen tilvirkning) 
              

  Opgørelse af skattepligtig indkomst Lovhenvisning   VSO PSL   
  Personlig indkomst før AM-bidrag 

 
693.000 900.000   

  Kapitalafkastgrundlag 
 

    

  AM-bidrag, 8 % af personlig indkomst før AM-bidrag 

PSL § 3, stk. 2, 
nr. 7 og arbejds-
markedsbidrags-

lovens § 1 -55.440 -72.000   
  Personlig indkomst efter am-bidrag 

 
637.560 828.000   

  
 

    
  Renteudgifter 

 
-20.000 -20.000   

  Renteudgifter, vedr. virksomhed 
 

0 -9.000   
  Kapitalafkast 

 
10.000 0   

  Kapitalindkomst 
 

-10.000 -29.000   
  

 
    

  Kontingent til brancheforening LL § 13 3.000 3.000   
  Beskæftigelsesfradrag  LL §§ 9 J og 8 M 14.100 14.100   
  Ligningsmæssigt fradrag 

 
-17.100 -17.100   

      
  Skattepligtig indkomst 610.460 781.900   
              
 

Figur 32 – Specifikation af skatten (Egen tilvirkning) 
            
  Specifikation af skatten   VSO PSL   
  Bundskat 29.583 38.419   
  Topskat 37.000 65.452   
  Sundhedsbidrag 42.732 54.733   
  Kommuneskat 152.127 194.849   
  Kirkeskat 4.456 5.708   
  Virksomhedsskat 47.000 0   
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag -15.997 -15.997   

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi -100 -290   

  Grøn check 0 0   
  AM-bidrag 55.440 72.000   
  Totalskat inkl. AM-bidrag 352.241 414.874   
            

 

Dette medfører også, som kan ses af figur 32, at skatten ved anvendelse af PSL bliver meget 
højere end ved VSO, for skatteberegning jf. bilag 9. Det likviditetsmæssige træk for 
kommanditaktionær, der anvender VSO bliver kr. -397.759, mens det kun bliver kr. -335.126, 
ved anvendelse af PSL. 
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8.4.2. Komplementaren 

Da komplementaren er et kapitalselskab, medfører dette at indtægten vedrørende honoraret, 
er en skattepligtig indtægt hos komplementarselskabet. Skatten udgør kr. 6.250 (50.000 x 25 % 
/ 2). 

 

8.4.3. Partnerselskab, kommanditaktionærer, komplementar og 
samlet set 

I figur 33, kan det ses at det samlede likviditetsmæssige træk ved anvendelse VSO udgør kr. 
358.490, mens det udgør kr. 421.125 ved anvendelse af de almindelige regler i PSL. Det har 
ingen betydning for P/S’et og reglerne for PSL eller VSO anvendes, da det likviditetsmæssige 
træk er konstant kr. 775.000. Det samme gælder for komplementaren. Det er derfor kun 
ejeren, der kan mærke den likviditetsmæssige forskel. 

 

Figur 33 – Likviditetsmæssig påvirkning (Egen tilvirkning) 

Beskatningsform for ejer VSO PSL 
Likviditetstræk i selskaberne     
Hævet   750.000   750.000  
Honorar til komplementar    25.000      25.000  
Selskabsskat                 -                 -  
Likviditetstræk i selskaberne  775.000   775.000  
Likviditetstræk ejerne     
Hævet  -750.000  -750.000  
Skat    352.240    414.875  
Likviditetstræk ejerne  -397.760   -335.125  
Gennemsnitsbeskatning 46,97 % 55,32 % 
Likviditetstræk komplementar     
Honorar      -25.000     -25.000  
Selskabsskat         6.250         6.250  
Likviditetstræk komplementar     -18.750     -18.750  
Likviditetstræk i alt    358.490    421.125  
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8.5. Samlet analyse – drift 

For driftsfasen er opstillet figur 34, til opgørelse af den likviditetsmæssige påvirkning. 

 
Figur 34 – Likviditetstræk for de forskellige selskabsformer (Egen tilvirkning) 

 
A/S I/S P/S 

Beskatningsform for ejer Løn Udbytte 
Løn og 

udbytte VSO PSL VSO PSL 
Løn/udbytte/hævet før 
skat 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 
Skat ejeren skal betale i 
2012 333.825 284.048 319.794 355.904 428.887 352.240 414.875 

Netto til ejer 416.175 465.952 430.206 394.096 321.113 397.760 335.125 

Honorar til komplemen-
taren *) 

                 
-                   -                   -  

                 
-  

                 
-  25.000 25.000 

Skat komplementaren 
skal betale *)               -                -      -     -                -  6.250 6.250 
Netto til 
komplementaren             -        -                -               -             -  18.750 18.750 
Selskabsskat *) 41.500 41.500 41.500          -           -              -              -  

I alt betaling af skat 2012 375.325 325.548 361.294 355.904 428.887 358.490 421.125 

Likviditetstræk i 
selskaberne             
Løn/udbytte/hævet *)  750.000     750.000  750.000  750.000  750.000  750.000  750.000  
Honorar til 
komplementar *)  -   -   -      -       -  25.000   25.000  
Selskabsskat *) 41.500       41.500   41.500               -               -               -               -  

Likviditetstræk i 
selskaberne 

   
791.500  791.500 791.500 

   
750.000 

   
750.000    775.000     775.000  

Likviditetstræk ejerne               
Løn/udbytte/hævet *)  -750.000   -750.000   -750.000   -750.000   -750.000   -750.000   -750.000  
Skat 333.825     284.048     319.794  355.904  428.887 352.240  414.875  

Likviditetstræk ejerne  -416.175 -465.952 -430.206  -394.096   -321.113   -397.760   -335.125  

Gennemsnitsbeskatning 44,51 % 37,87 % 42,64 % 47,45 % 57,18 % 46,97 % 55,32 % 

Likviditetstræk 
komplementar               
Honorar *)               -                   -                   -                -                -      -25.000      -25.000  
Selskabsskat *)               -                   -                   -                -                -          6.250          6.250  
Likviditetstræk 
komplementar 

                 
-                   -                   -  

                 
-  

                 
-      -18.750      -18.750  

Likviditetstræk i alt 375.325    325.548    361.294  355.904   428.887     358.490     421.125  

 
= mest optimal 

 
= mindst optimal 

  *) der er kun medtaget den del der vedrører ejer A. Det medfører at kun 50 % af selskabsskat er medtaget osv. 
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I lighed med beregningerne for opstartsfasen, skal det gøres opmærksom på, at resultatet kan 
se helt anderledes ud, såfremt andre forudsætninger var taget. Men ud fra disse beregninger, 
så vil det likviditetsmæssigt bedst kunne betale sig for ejerne af selskaber i det liberale 
erhverv, at få udbytte via et A/S. Der er dog en stor ulempe ved dette, nemlig at ejerne ikke får 
en løbende udbetaling af A/S’et i løbet af året. Det vil derfor sjældent kunne være praktisk 
muligt at bruge dette scenarie. Derfor vil det næstbedste for ejerne være at anvende scenariet 
hvor de får udbytte op til grundbeløbet (der er dobbelt, hvis ejeren er gift) og den resterende 
del som løn i løbet af året. 

For selskabet vil likviditetstrækket være mest optimalt når selskabet drives som I/S. Årsagen til 
det, er at der her kun skal betales kr. 750.000 som ejeren hiver ud. Samlet set vil det igen være 
aktieselskabsformen, der er mest optimal skattemæssigt, når der kun udbetales udbytte. 

Partnerselskabsformen ligger mellem A/S’et og I/S’et likviditetsmæssigt. Det kan dog for 
personselskaberne konkluderes at VSO bør anvendes frem for PSL, da mulighederne for 
opsparing til forskudsskat på 25 %, samt muligheden for kapitalafkast og virksomhedsrenter 
bliver medtaget som personlig indkomst, medfører at skatten, der skal betales bliver mindre 
end hvis reglerne i PSL var valgt. 

 

9. Opsamling på analyse 
Selskaber i det liberale erhverv er ofte karakteriseret ved at have mange ejere. Ejerne har ofte 
en skæv indsats i selskabet i forhold til hinanden. Denne skæve indsats svarer derudover ofte 
heller ikke til ejerens reelle andel i selskabet. 

Ejere af selskaber kan vælge mange forskellige selskabsformer, dog er det kun A/S’et, I/S’et og 
P/S’et, der er behandlet i denne afhandling. 

A/S’et er reguleret både skattemæssigt og selskabsretligt. I A/S’et er der krav om en 
minimumskapital på kr. 500.000. På grund af dette er der tillige en begrænset hæftelse i 
A/S’et. Et A/S er et selvstændigt skattesubjekt og ifølge SEL § 8 jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1 skal 
A/S’ets skattepligtige indkomst opgøres efter selskabsskattelovens almindelige regler. Skatten 
beregnes som 25 % af den skattepligtige indkomst. Et A/S har ikke mulighed for at udnytte et 
skattemæssigt underskud her og nu. Det skattemæssige underskud fremføres til modregning i 
fremtidig skattemæssigt overskud. 

I A/S’er er der generelt to muligheder for at foretage skævdeling af årets resultat. Enten ved 
udbetaling af tantieme eller ved udbytteudlodning, såfremt aktierne er delt op i forskellige 
aktieklasser. Tantieme er fradragsberettiget i selskabet som lønindkomst, dog skal der være 
udarbejdet en udførlig kontrakt på dette, således at SKAT ikke omklassificere dette til maskeret 
udbytte. Tantieme beskattes hos modtager som personlig indkomst. Skal overskuddet fordeles 
via udbytteudlodning, er der ikke fradrag for dette i selskabet, hvorved der opstår en 
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dobbeltbeskatning. Er ejeren et kapitalselskab, der ejer over 10 %, kan udbytte udloddes 
skattefrit jf. aktieavancebeskatningsloven § 4A og § 4B. Har selskabet ikke opdelt aktierne i 
forskellige aktieklasser og fået tildelt aktieklasserne de ønskede rettigheder, således at 
fordeling af årets resultat kan foretages som ønsket, så vil det medfører en ændring af 
vedtægterne. En sådan ændring vil normalt blive betragtet som en afståelse af aktier, og der 
skal således foretages beskatning af eventuel avance/tab. Skatterådet har dog i et bindende 
svar givet accept til ændring af vedtægter for et selskab, således at aktieklasserne blev opdelt, 
uden at det medførte afståelse af aktier. Årsagen til dette skyldes at der blot var tale om en 
videreførsel af overskudsfordeling, som allerede blev foretaget, og at aktionærernes 
rettigheder ikke blev ændret. En fuldstændig skævdeling af resultatet i et A/S synes dog i 
praksis for meget omstændigt, også selvom aktierne er opdelt i aktieklasser. Årsagen til dette 
skyldes, at der ville skulle ske regulering af den foretagne løn i løbet af året ved opgørelsen af 
fordelingen. Når dette er gjort, skal det afgøres hvorvidt fordelingen skal ske via tantieme eller 
udbytte. Både tantieme og udbytte skal angives til SKAT, og der skal ske indeholdelse af skat 
mv. Tantieme og udbytte er først skattepligtigt for modtageren i det indkomstår udbetalingen 
modtages. Er ejeren af selskabet et kapitalselskab, vil overskudsfordeling ske som 
udbytteudlodning.  

Ejere af I/S’er hæfter ubegrænset, det vil sige, personlige, uden begrænsning og solidarisk. Der 
er ikke noget krav om indskudskapital, men det er dog et krav at der minimum skal være 2 
ejere.  Ud over reglerne i LEV er I/S’et selskabsretligt ikke lovereguleret.  

P/S’et er reguleret selskabsretligt i lighed med et A/S, men også af de deklaratoriske regler 
vedrørende kommanditselskaber i LEV. P/S’et består af 2 slags selskabsdeltagere. 
Komplementaren og kommanditaktionæren. Kommanditaktionæren og komplementaren må 
ikke være en og samme person, dog må ejeren af komplementarselskabet godt være 
kommanditaktionær. Selskabskapitalen i et P/S udgør kr. 500.000. Komplementaren hæfter 
personligt, principalt og solidarisk. Kommanditaktionærerne hæfter begrænset. De fleste 
P/S’er er i dag konstrueret således at komplementaren er et kapitalselskab, hvorved den 
ubegrænsede hæftelse begrænses. Komplementaren skal være tillagt økonomiske og 
forvaltningsmæssige beføjelser. Såfremt komplementaren er et kapitalselskab vil honorering 
blive skattepligtigt i komplementarselskabet og honoreringen vil fragår overskudsfordelingen i 
P/S’et inden fordeling til kommanditaktionærerne. I P/S’er er der nogle særlige regler som 
følge af kommanditaktionærernes begrænsede hæftelse, nemlig fradragskontoen. I hovedtræk 
er det kun muligt at fratrække underskud såfremt fradragskontoen er positiv. Ved at udvide sin 
hæftelse, kan den enkelte ejer få en større fradragskonto. 

I/S’et og P/S’et er personselskaber, og er derfor ikke selvstændige skattesubjekter. Det 
medfører at selskaberne er skattemæssigt transparente og skatten opkræves derfor direkte 
hos ejerne af selskaberne.  

For personselskaber kan ejerne, hvis de er fysiske personer, vælge beskatning enten efter de 
almindelige regler i PSL eller reglerne i VSL om VSO og KAO. Ifølge PSL § 1 og VSL § 6, stk. 1 skal 
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den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovens almindelige regler. Anvendes reglerne 
efter PSL vil indtægt/udgift beholde sin klassifikation som i selskabet ved beskatningen hos 
ejeren. Anvendes derimod reglerne for VSO vil der nu være fradrag for renter i selskabet i den 
personlige indkomst, det er kun kapitalafkast der fragår i den personlige indkomst og 
medregnes som kapitalindkomst. Derudover vil det være muligt at opspare overskud, til en 
forskudsskat, der svarer til selskabsskatteprocenten. Derudover vil det være muligt at 
indkomstudjævne mellem gode og dårlige år.  

Fysiske personers skattepligtige indkomst deles op i personlig indkomst, kapitalindkomst, 
aktieindkomst og CFC-indkomst, dertil fratrækkes de ligningsmæssige fradrag. 

I personselskaber opgøres der både en ideel andel og en fordelingsbrøk. Den ideelle andel er 
selskabsdeltagerens andel i selskabets aktiver og passiver, mens fordelingsbrøken er 
fordelingen af over- og underskud. I I/S’et er der intet krav om at fordelingsbrøken skal være 
anført i selskabsaftalen, det er dog et krav i P/S’et. På grund af fordelingbrøken er det muligt at 
fordele over- og underskud som det ønskes. Dog skal det følge de vedtagne bestemmelser i 
selskabet.  I personselskaber vil ejerne, såfremt det er fysiske personer, hæve penge ud af 
selskabet. Dette vil blive posteret på den enkelte ejers kapitalkonto, da det som hovedregel 
ikke er muligt for ejeren at få løn fra selskabet. Det er dog muligt at modtage et særskilt 
vederlag, men så skal der være tale om at der stilles et aktiv til rådighed for selskabet. Det 
særskilte vederlag fragår overskuddet/underskuddet inden overskudsfordeling. Det vurderes, 
at mulighederne for overskudsfordeling er væsentlig bredere i et personselskab end i et A/S, 
da det her er næsten muligt at ”gøre som man vil”. 

Ud fra de beregnede eksempler i afhandlingen om muligheden for skævdeling af årets resultat, 
kan det konkluderes at det for selskabet er lige gyldigt om der anvendes den ene eller den 
anden selskabsform, da likviditetstrækket i selskabet er konstant.  For ejerne vil det bedst 
kunne betale sig at få overskudsfordeling via personselskaberne eller tantieme i A/S’et. 
Såfremt ejerne af selskaberne er kapitalselskaber, vil det likviditetsmæssigt give det samme 
hvis man ser på både moder- og datterselskab samlet set. For personselskaberne er det dog 
moderkapitalselskaberne, der skal betale skatten, mens det er A/S’et selv, der betaler skatten.  

Det er min opfattelse at overskudsfordeling foretaget i et personselskab er mest fordelagtigt 
for den enkelte ejer, hvis det er en fysisk person, da det gør det nemmere for løbende at 
trække penge ud af selskabet og foretaget overskudsfordelingen. I et A/S, vil det risikeres, at 
der er udbetalt for meget i løn og derved skal der tilbagebetales noget til selskabet. Eller i 
tilfælde med underskud, så vil fordeling af dette ofte ikke være helt nemt i et A/S. Om det ene 
personselskab vælges frem for det andet, skyldes ikke skattemæssige motiver, da opgørelserne 
er ens ved fordeling af over- og underskud. Derimod er der andre ting, der vægter, som 
hæftelsen og eventuelt krav om indskudskapital. I selskaber i det liberale erhverv, vil det ofte 
vægte at kommanditaktionærerne hæfter begrænset og muligheden for at de selv kan styre 
beskatningen, til dels. Derfor er det min samlede vurdering, at skævdeling mest fordelagtigt 
sker i P/S’et, når ejerne er fysiske personer. Er ejerne derimod kapitalselskaber, vil det for 
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ejerne være mest fordelagtigt, at der anvendes aktieselskabsformen, da selskabsskatten 
derved bliver betalt af datterselskabet og ikke af moderselskaberne. Derimod vil det for 
moderselskaberne jo være omvendt. Samlet set giver skatten det samme.  

I opstartsfasen vil mange selskaber i det liberale erhverv generere underskud. Såfremt et 
kapitalselskab ejer et andet kapitalselskab, vil det muligt at modregne underskud fra det ene 
selskab i det andet selskabs overskud, såfremt et sådan haves. Der er i beregningerne i 
afhandlingen taget udgangspunkt i at det ikke er muligt for moderselskaberne at modregne 
underskuddet i året, således at beregningerne er sammenlignelige. Hvis ejeren af selskabet i 
det liberale erhverv, er en fysisk person, vil det bedst kunne betale sig at selskabet drives som 
et personselskab, således at reglerne for VSO eller PSL kan vælges, da dette medfører at 
underskud kan modregnes i personens skattepligtige indkomst. Er ejeren derimod et 
kapitalselskab, så vil det give mulighed for fremførsel af underskud i moderselskabet hvis 
selskabet drives som et personselskab, men her og nu har det ingen betydning. Så ser man kun 
på året, vil det ikke have nogen betydning, om der anvendes den ene eller den anden 
selskabsform. For selve selskabet skal der, hvis det er et personselskab ikke betales noget i 
skat. I A/S’et er der dog mulighed for fremførsel af underskud, men dette giver dog ikke noget i 
selve indkomståret, så derfor har det ikke nogen betydning hvilken selskabsform, der vælges 
for selve selskabet. Ses der samlet på det for året 2012, når ejerne er fysiske personer, vil det 
være mest optimalt skattemæssigt at der anvendes interessentskabsformen. Årsagen til at det 
ikke er partnerselskabsformen, der er mest optimal, skyldes at komplementarselskabet 
modtager et honorar, der er skattepligtigt. 

Ses der derimod på selve skatteværdien af de underskud, der genereres både for de fysiske 
personer, men også for kapitalselskaberne, så vil det være mest optimalt skattemæssigt for 
ejeren, såfremt denne er en fysisk person, at anvende partnerselskabsformen og blive 
beskattet efter reglerne i VSO. På selskabsniveau, vil det over tid være mest optimalt at 
benytte aktieselskabsformen på grund af underskuddets skatteværdi. Ses der samlet på det, 
når ejerne er fysiske personer, vil det være mest optimalt at benytte partnerselskabsformen og 
gøre brug af reglerne i VSO. 

Er ejerne derimod kapitalselskaber, vil det over tid når skatteværdien af underskud er opgjort, 
være mest optimalt at anvende partnerselskabsformen. Men for selve selskabet vil det være 
mest optimalt, at det er et A/S. Samlet set giver det det samme for alle selskabsformerne. 

Efter min mening, er det vigtigt for selskaber i det liberale erhverv, der har flere ejere, at 
foretage et aktivt valg i selskabsform, da det i opstartsfasen ved eventuelt underskud kan være 
en fordel at anvende et personselskab. Da underskud modregnes i den personlige indkomst 
ved valg af VSO, vil det kunne være med til at hjælpe på et eventuelt likviditetsbehov i 
selskabet. 

Det kan konkluderes at hvis ejerne af selskaberne er kapitalselskaber, så vil det skattemæssigt 
samlet set give det samme om den ene eller den anden selskabsform vælges. For ejerne af 
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selskaberne, vil det dog betyde, at der skatten skal betales af moderselskaberne, når 
datterselskaberne er personselskaber: Er selskabet et A/S, bliver selskabsskatten betalt i 
datterselskabet. 

I driftsfasen, er det antaget at selskabet nu genererer et overskud. Jf. ovenstående er der ikke 
foretaget beregninger på at ejerne nu er kapitalselskaber, da det vil give det samme resultat 
som hvis der var underskud. 

I driftsfasen vil det være mest optimalt for ejerne hvis selskabet bliver drevet som et A/S, der 
udbetaler udbytte. For selve selskabet vil det være mest optimalt at blive drevet som I/S. Men 
samlet set vil det være mest optimalt at selskabet drives som A/S, der udbetaler udbytte. 

Efter min opfattelse, kan dette dog give et problem, såfremt der vælges ud fra denne 
beregning. Nemlig at ejerne i løbet af året ikke vil modtage nogen penge. Derfor må det rent 
praktisk anbefales at anvende aktieselskabsformen, hvor der udbetales udbytte op til 
grundbeløbet og det resterende udbetales som løn i løbet af året. 

 

10. Konklusion 
A/S’et er et selvstændigt skattesubjekt. Ifølge SEL § 8 jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1 skal den 
skattepligtige indkomst i A/S’et opgøres efter selskabsskattelovens almindelige regler. 
Hovedreglen er dog, at statsskatteloven, ligningsloven, afskrivningsloven m.v. afgør hvilke 
indtægter, der er skattepligtige og hvilke omkostninger, der er fradrag for. Selskabsskatten 
beregnes som 25 % af den skattepligtige indkomst. A/S’et har ikke mulighed for at udnytte et 
skattemæssigt underskud her og nu. Det skattemæssige underskud fremføres dog til 
modregning i fremtidige skattemæssige overskud. 

Det er muligt at udbetale løn og eller udbytte til A/S’ets ejere. Løn er skattemæssigt 
fradragsberettiget i A/S’et, mens der ikke er fradrag for udbytte. Løn bliver hos ejerne 
beskattet som personlig indkomst, mens udbytte bliver beskattet som aktieindkomst. 

Personselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter. Det medfører, at I/S’et og P/S’et er 
skattemæssigt transparente. Skatten opkræves derfor ikke i selskabet, men derimod direkte 
hos ejerne af selskaberne.  

Fysiske personer, der ejer personselskaber kan vælge beskatning enten efter de almindelige 
regler i PSL eller reglerne i VSL om VSO og KAO. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
opgøres ifølge PSL § 1 og VSL § 6, stk. 1 efter skattelovens almindelige regler. Efter reglerne i 
PSL beholder indtægter og udgifter deres klassifikation som i selskabet ved beskatningen. 
Vælges der derimod beskatning efter reglerne for VSO, er der fradrag for renter i selskabet i 
den personlige indkomst. Kun kapitalafkast fragår i den personlige indkomst og medregnes 
som kapitalindkomst. Derudover er det i VSO muligt at opspare overskud, til en forskudsskat, 
der svarer til selskabsskatteprocenten samt indkomstudjævne mellem gode og dårlige år.  
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Fysiske personers skattepligtige indkomst deles op i personlig indkomst, kapitalindkomst, 
aktieindkomst og CFC-indkomst, dertil fratrækkes de ligningsmæssige fradrag. Skatten deles op 
i bundskat, topskat, udligningsskat, sundhedsbidrag, skat af aktieindkomst, skat af CFC-
indkomst samt skat svarende til kommunal indkomstskat. Hertil tillægges AM-bidrag samt 
kommune og kirkeskat. Aller personer over 18 år har et personfradrag på kr. 42.900 i år 2012, 
skatteværdien af dette personfradrag fratrækkes den beregnede skat sammen med den 
Grønne check og en eventuel kompensation for rentefradragets skatteværdi. Marginalskatten 
inkl. AM-bidrag, for personer i en gennemsnitskommune i år 2012, der betaler topskat udgør 
56,1 %, mens den for bundskat udgør 40,9 %. Marginalskatten for aktieindkomst over kr. 
48.300 udgør 56,5 % og under kr. 48.300 45,25 % i 2012. 

For personselskaber er ejerne skattepligtige af overskudsandelen, der opgøres ud fra 
fordelingsbrøken. Derimod opgøres de skattemæssige afskrivninger mv. efter den ideelle andel 
også kaldet ejerbrøken. Det er muligt, at foretage en yderligere skævdeling af årets resultat, 
nemlig ved særskilt vederlag. For at der skal være tale om særskilt vederlag, skal der dog være 
tale om at ejeren stiller et aktiv til rådighed for personselskabet. Kun i meget ekstreme 
tilfælde, hvor ejerens ejerandel er meget lille og arbejdsindsats svarer til de øvrige ansattes 
forhold, vil det være muligt at udbetale løn til ejeren. Denne løn vil så være fradragsberettiget i 
personselskabet, og skattepligtig som personlig indkomst hos ejeren. Regnskabsmæssigt kan 
ejerne også modtage udbytte eller renter, men rent skattemæssigt, vil der blot være tale om 
overskudsfordeling. 

Ved skattemæssigt underskud i P/S’et er det kun muligt at modregne underskud såfremt 
fradragskontoen kan bære dette og den ikke bliver negativ. Fradragskontoen i store træk som 
kommanditaktionærens forpligtelser fratrukket skattemæssige underskud og afskrivninger. 

A/S’er er der generelt to muligheder for at foretage skævdeling af årets resultat. Enten ved 
udbetaling af tantieme eller ved udbytteudlodning. Udbytte fordeles efter ejerandel, såfremt 
intet andet er anført i vedtægterne. Hvis, der ønskes en specifik skævdeling af årets resultat via 
udlodning af udbytte, vild et kræve, at aktierne er delt op i forskellige aktieklasser, og at 
aktieklasserne er tildelt rettigheder svarende til den ønskede fordeling. Hvis dette ikke er 
tilfældet, vil det kræve ændring af vedtægter, som kan medføre afståelsesbeskatning af aktier. 
Tantieme er personlig indkomst hos modtageren og også fradragsberettiget i A/S’et. 

 

Er ejeren af A/S’et et kapitalselskab, vil overskudsfordeling ske som udbytteudlodning.  Ejer 
kapitalselskabet 10 % eller mere er udbyttet skattefrit. 

For selskaberne vil det skattemæssigt være mest optimalt, hvis overskudsfordeling sker i 
personselskaberne, eller i et A/S med udbetaling af tantieme, da der ikke skal betales nogen 
selskabsskat i disse tilfælde. 
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Hvis ejerne af selskaberne er fysiske personer, så vil det være skattemæssigt mest optimalt, 
hvis overskudsfordelingen sker i et A/S ved udbetaling af udbytte, da skatten, der skal betales 
her af ejerne er mindst. Men ses der på beløbet ejerne har efter skat, så vil det være mest 
optimalt for ejerne at overskudsfordelingen sker i personselskaberne eller i A/S’et som 
udbetaling af tantieme. 

Samlet set for selskabet og de fysiske ejere vil det skattemæssigt være mest optimalt at 
anvende personselskabsformerne eller udbetaling af tantieme i A/S’et ved 
overskudsfordelingen. 

Hvis ejerne er kapitalselskaber, vil det være skattemæssigt mest optimalt for dem, at 
overskudsfordelingen sker i A/S’et. 

Samlet set for selskabet og ejerne, der er kapitalselskaber, er der ingen forskel på i hvilken 
selskabsform overskudsfordelingen sker. 

Den selskabsform, der giver størst fleksibilitet til overskudsfordeling vurderes at være 
personselskaberne, da det ikke kræver det samme som A/S’et, da det her vil skulle ske 
indberetning af udbytte og tantieme til SKAT, samt indeholdelse af skat. I personselskaberne 
har ejerne tillige mulighed for i løbet at foretage hævninger og stadig foretage en 
overskudsfordeling, da hævningerne blot fragår kapitalkontiene. Hvis der er hævet for meget 
ud, kan beløbet blot indbetales igen. Dette er ikke nemt at regulere lønnen, hvis der er trukket 
for meget ud i A/S’et.  Herudover er der i personselskaber ved valg af beskatning efter reglerne 
i VSO, til dels muligt selv at disponere over hvad skatten for det enkelte år skal udgøre, da 
muligheden for opsparing af overskud foreligger. 

 

I opstartsfasen vil et selskab ofte generere underskud.  

For selskabet vil ikke have nogen skattemæssig betydning i 2012 hvilken selskabsform, der 
vælges. Da der i personselskaberne jo ikke betales selskabsskat og i A/S’et er der jo underskud. 
Men dette underskud er ikke muligt at udnytte i år 2012, og har derved ingen likviditetsmæssig 
betydning. 

Hvis ejerne af selskaberne er fysiske personer, så vil det skattemæssigt være mest optimalt i år 
2012 at selskabet er drevet som et personselskab. Skatten bliver den samme om selskabet 
drives i interessentskabsform eller i partnerselskabsform. 

Samlet set for selskabet og de fysiske ejere vil det være skattemæssigt mest optimalt i år 2012 
at selskabet drives som I/S, da komplementarselskabet skal betale skat for det modtagne 
honorar. 
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Er ejerne derimod kapitalselskaber, så vil det, for ejerne, være lige gyldigt om selskabet drives i 
den ene eller anden selskabsform, da skatteværdien af det skattemæssige underskud i 
vedrørende personselskaberne ikke kan godtgøres i år 2012. 

Samlet set for selskabet og ejerne, der er kapitalselskaber vil den samlede skat blive ens i alle 
selskaber for år 2012. 

Ses der derimod på skatteværdien af underskuddene, så vil det samlet set være skattemæssigt 
mest optimalt, hvis ejerne er fysiske personer, at anvende partnerselskabsformen og gøre brug 
af reglerne i VSO. Såfremt ejerne er kapitalselskaber, vil den samlede skatteværdi blive det 
samme i alle selskabsformerne. 

Det vurderes derfor at det skattemæssigt vil være mest optimalt både for selskabesniveau, 
ejerniveau og samlet set bedst kan betale sig at anvende personselskabsformen hvor reglerne 
for VSO vælges for ejerne, såfremt selskabet generere underskud. 

  

I driftsfasen vil selskaberne ofte genere overskud. Er ejerne af selskaberne kapitalselskaber, så 
vil skattebetalingen samlet set altid være ens. Forskellen ligger nu blot i om det er moder- eller 
datterselskab, der skal betale skatte. Er datterselskaberne personselskaber, så er det 
moderselskaberne, der skal betale selskabsskatten. Hvis datterselskabet er et A/S, så skal 
datterselskabet selv betale skatten.  

I driftsfasen vil det være skattemæssigt mest optimalt for ejerne, hvis selskabsformen er et 
A/S, der udbetaler udbytte. For selve selskabet vil det være skattemæssigt mest optimalt, at 
det er interessentskabsformen, der anvendes. Samlet set for både selskabet og ejeren vil det 
være skattemæssigt mest optimalt, at selskabet drives som A/S, der udbetaler udbytte. 

Det vurderes dog, at det kan give et problem, såfremt der vælges ud fra denne beregning, da 
ejerne ikke modtager nogen penge i løbet af året. Derfor må det rent praktisk anbefales, at 
anvende aktieselskabsformen, hvor der udbetales udbytte op til grundbeløbet og det 
resterende udbetales som løn i løbet af året. 

 

Samlet set vurderes det, at det skattemæssigt mest optimale for rådgivningsvirksomheder med 
flere ejere i tilfælde af underskud vil være at anvende et personselskab og gøre brug af 
reglerne for VSO, hvis ejerne er fysiske personer. Såfremt ejerne er kapitalselskaber, så har det 
skattemæssigt samlet set ingen betydning om den ene eller den anden selskabsform vælges 
både ved underskud og overskud. Ved overskud, når ejerne er fysiske personer, vil det være 
mest optimalt at anvende aktieselskabsformen og udbetale udbytte op til grundbeløbet og løn 
for resten, i løbet af året. Sammenholdt med muligheden for skævdeling som bedst tilgodeses i 
personselskaber, så vil fordelene ved at vælge et personselskab og anvende reglerne for VSO 
være skattemæssigt mest optimalt for rådgivningsvirksomheder med flere ejere. Det har rent 
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skattemæssigt ingen væsentlig betydning om interessentskabsformen vælges frem for 
partnerselskabsformen. 

 

11. Perspektivering 
I denne afhandling er analysen foretaget ud fra et skattemæssigt perspektiv om hvilken 
selskabsform, et selskab i det liberale erhverv, der er mest optimal. De selskabsformer, der er 
analyseret på udgør A/S’et, I/S’et og P/S’et. Kun i begrænset omfang er den selskabsretlige 
regulering medtaget i afhandlingen.  

Når der skal vælges selskabsform, for selskaber i det liberale erhverv, er der dog også andre 
motiver, der vægter. Dette kan være motiver, som ejerne slet ikke selv bemærker, da dette er 
en selvfølge, men det kan også være mere konkrete motiver, der medtages i overvejelserne. 

Forhold, der kan have betydning for valg af selskabsform, kan blandt andet være: 

• Traditioner, familie, samfund, miljø og kultur 

• Finansieringsmuligheder 

• Selskabsretten  

Der kan være nogle traditioner, både samfundsmæssige, familiemæssige eller lignende, om at 
denne type selskab drives som A/S, I/S eller P/S. Det kan for eksempel være, at en slægtning 
tidligere har drevet et selskab inden for det liberale erhverv, og derfor ses fordelene ved denne 
selskabsform, der blev anvendt der, muligvis klarere end ved de selskabsformer, der ikke er 
lige så kendte. Det kan også være, at der foretages generationsskifte af et selskab, og herefter 
fortsættes samme selskabsform som tidligere uden egentlig overvejelse af, hvad der er mest 
optimalt for de nye ejere. Selvom omdannelse til en anden selskabsform muligvis kan medføre 
beskatning, kan det samlet set godt være muligt, at en anden selskabsform er mest optimal.  

Traditioner inden for brancher kan også forekomme. Inden for det liberale erhverv, er det 
blandt andet set at aktie- og anpartsselskabsformen er fravalgt, da nogle har ment, at den 
personlige relation til selskabets kunder ikke kan opretholdes i aktie- og anpartsselskabet, der 
synes at virke som et mere anonymt selskab79. 

At en bestemt selskabsform fravælges, kan også skyldes at selskabsformen er blevet upopulær, 
som blandt andet skete med kommanditselskabet80.  

Det kan også være, at der rent finansieringsmæssigt, i forbindelse med etableringen, er krav 
fra långiver om, at selskabet skal stiftes i en bestemt selskabsform. Her er det også vigtigt at 
huske på, at selvom der kan være begrænset hæftelse i en selskabsform, så kan banken kræve 

                                                           
79 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 44. 
80 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 43. 
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at selskabsejerne stiller kaution for eventuelle lån. Derved opnå ejerne ikke den ønskede 
begrænsede hæftelse alligevel81.  

Det er også vigtigt at se på de administrative byrder, der er ved de forskellige selskabsformer. 
Blandt andet skal der i et A/S ske periodevis indberetning af løn og indeholdelse af A-skat og 
AM-bidrag. For at benytte reglerne i VSO skal der være streng opdeling mellem privatøkonomi 
er selskabsøkonomi. Derudover er der for nogle selskabsformer pligt til offentliggørelse af 
selskabets regnskaber, hvilket har gjort at offentligheden kan få en indsigt i selskabet, som 
nogle ejere muligvis ikke ønsker, da de gerne vil forblive anonyme overfor omverdenen.  

En anden vigtig ting, der bør udarbejdes inden valg af selskabsform er et budget. En af 
årsagerne til dette er, at hvis selskabet i en årrække budgettere med underskud, vil det være 
meget væsentligt at beregne om det eventuelt bedst kan betale sig at anvende en 
selskabsform, der ikke er et selvstændigt skattesubjekt og derfor er skattemæssigt 
transparent. Eller om det er bedst at benytte de selskabsformer, der er selvstændig 
skattepligtige. Når et selskab har flere ejere, er det især vigtigt at der skattemæssigt bliver 
beregnet for alle ejere samt for selskab og ejere samlet set. 

Som statsautoriseret revisor Merete Kjær Buchgreitz i en artikel ”Partnerselskaber – fordele og 
ulemper” fra 2006 afslutningsvis skriver, bør partnerselskabsformen overvejes hver gang, der 
påtænkes opstart af et A/S, kommanditselskab eller I/S. 

Derfor er der mange overvejelser i valg af selskabsform, og ejerne bør se med et bredt 
perspektiv når selskabsformen vælges, da det både er personlige holdninger, skattetekniske 
problemstillinger, traditioner m.v., der har betydning for hvilken selskabsform, der er mest 
optimal.  

                                                           
81 Jf. Valg af selskabsform af Carsten Fode m.fl. side 42. 
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13.  Bilag 

Bilag 1 
  A/S I/S P/S 
Selskabsretlig regulering ved lov Ja Nej Ja 
Skatteretlig regulering ved lov Ja Nej Nej 
Ejerskab Både fysiske og 

juridiske personer 
Både fysiske og 

juridiske personer 
Både fysiske og juridiske 

personer 

Selvstændigt skattesubjekt Ja Nej Nej 
Hæftelse 

Begrænset Personligt, solidarisk 
og principalt 

Kommanditaktionærer: 
Begrænset 

 
Komplementar: 

Personligt, solidarisk og 
principalt 

Antal selskabsdeltagere 
Minimum 1 Minimum 2 

Minimum 1 
komplementar og 1 
kommanditakionær 

Selskabskapital minimum kr. 500.000                                           
-    kr. 500.000 

Mulighed for apportindskud Ja Ikke relevant Ja 
Udbytteudlodning skatteretligt Ja Nej Nej 
Løn til selskabsdeltagere 
skatteretligt Ja Nej (dog muligt i 

særlige tilfælde) 
Nej (dog muligt i særlige 

tilfælde) 

Særskilt vederlag Nej Ja Ja 

Overskudsfordeling Nej Ja Ja 
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  Bilag 2           
  Fordeling af overskud (VSO, PSL og tantieme) Lovhenvisning A B C   
  Personlig indkomst før AM-bidrag 

 
400.000 160.000 240.000   

  
AM-bidrag, 8% af personlig indkomst før AM-
bidrag 

PSL § 3, stk. 2, 
nr. 7 og arbejds-
markedsbidrags-

lovens § 1 -32.000 -12.800 -19.200   
  Personlig indkomst efter AM-bidrag 

 
368.000 147.200 220.800   

  
  

  
 

    
  Renteindtægter, vedr. virksomheden 

 
0 0 0   

  Renteudgifter, vedr. virksomheden 
 

0 0 0   
  Renteudgifter 

 
0 0 0   

  Kapitalindkomst 
 

0 0 0   
  

  
  

 
    

  Kontingent til brancheforening LL § 13 0 0 0   
  Beskæftigelsesfradrag  LL §§ 9 J og 8 M 14.100 7.040 10.560   
  Ligningsmæssigt fradrag 

 
-14.100 -7.040 -10.560   

  
  

  
 

    
  Skattepligtig indkomst 

 
353.900 140.160 210.240   

              
              
  Beskæftigelsesfradrag   A B C   
  Skattesats 4,40 %   

 
    

  Maksimum kr. 14.100   
 

    
  Personlig indkomst før AM-bidrag 

 
400.000 160.000 240.000   

  Beskæftigelsesfradrag 
 

17.600 7.040 10.560   
              

   
      

               
  Specifikation af skatten Skattesats A B C   
  Bundskat 4,64 %   

 
    

  Topskat 15,00 %   
 

    
  Sundhedsbidrag 7,00 %   

 
    

  Kommuneskat 24,92 %   
 

    
  

 
51,56 %   

 
    

  
 

51,50 %   
 

    
  Reduktion af topskat 0,06 %   

 
    

  
  

  
 

    
  Bundfradrag i topskat kr. 389.900   

 
    

  Kirkeskat 0,73 %   
 

    

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi 1,00 %   

 
    

  AM-bidrag 8,00 %   
 

    
  

  
  

 
    

  
  

  
 

    
  Bundskat 

 
  

 
    

  Personlig indkomst før AM-bidrag 
 

400.000 160.000 240.000   
  AM-bidrag 

 
-32.000 -12.800 -19.200   
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  Positiv kapitalindkomst 
 

0 0 0   
  

  
368.000 147.200 220.800   

  
  

  
 

    
  Bundskat 

 
17.075 6.830 10.245   

  
  

  
 

    
  Topskat 

 
  

 
    

  Personlig indkomst før AM-bidrag 
 

400.000 160.000 240.000   
  AM-bidrag 

 
-32.000 -12.800 -19.200   

  Kapitalpension 
 

0 0 0   
  Positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000 

 
0 0 0   

  Bundfradrag 
 

-368.000 -147.200 -220.800   
  

  
0 0 0   

  
  

  
 

    
  Topskat 

 
0 0 0   

  
  

  
 

    
  Sundhedsbidrag 

 
  

 
    

  Skattepligtig indkomst 
 

353.900 140.160 210.240   
  

  
  

 
    

  Sundhedsbidrag 
 

24.773 9.811 14.717   
  

  
  

 
    

  Kommuneskat 
 

  
 

    
  Skattepligtig indkomst 

 
353.900 140.160 210.240   

  
  

  
 

    
  Kommuneskat 

 
88.192 34.928 52.392   

  
  

  
 

    
  Kirkeskat 

 
  

 
    

  Skattepligtig indkomst 
 

353.900 140.160 210.240   
  

  
  

 
    

  Kirkeskat 
 

2.583 1.023 1.535   
  

  
  

 
    

  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 
 

  
 

    
  Personfradrag, stat 

 
42.900 42.900 42.900   

  Personfradrag, kommuneskat 
 

42.900 42.900 42.900   
  

  
  

 
    

  Fradrag i kommuneskat 
 

-10.691 -10.691 -10.691   
  Fradrag i kirkeskat 

 
-313 -313 -313   

  Fradrag i sundhedsbidrag 
 

-3.003 -3.003 -3.003   
  Fradrag i bundskat 

 
-1.991 -1.991 -1.991   

  
  

  
 

    
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 

 
-15.997 -15.997 -15.997   

  
  

  
 

    
  Grøn check 

 
-1.300 -1.300 -1.300   

  

Reduktion, 7,5% af den del af 
topskattegrundlaget, der overstiger kr. 362.800 
efter AM-bidrag 

 
390 0 0   

  
  

  
 

    
  Grøn check 

 
-910 -1.300 -1.300   
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  AM-bidrag 
 

  
 

    
  Personlig indkomst før AM-bidrag 

 
400.000 160.000 240.000   

  
  

  
 

    
  AM-bidrag 

 
32.000 12.800 19.200   

  
  

  
 

    
  Totalskat inkl. AM-bidrag   147.716 48.095 80.791   

              
              
  Aktieindkomst (fordelt efter ejerandel) Lovhenvisning A B C   
  Aktieindkomst 

 
120.000 120.000 360.000   

  
  

  
 

    
  Aktieskat 

 
  

 
    

  Aktieskat ≤ 48.300 beskattes med 27 % PSL § 8 13.041 13.041 13.041   
  Aktieskat ≥ 48.300 beskattes med 42 % PSL § 8 30.114 30.114 130.914   
  

  
  

 
    

  Aktieskat 
 

43.155 43.155 143.955   
  

  
  

 
    

  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 
 

  
 

    
  Personfradrag, stat 

 
42.900 42.900 42.900   

  Personfradrag, kommuneskat 
 

42.900 42.900 42.900   
  

  
  

 
    

  Fradrag i kommuneskat 
 

-10.691 -10.691 -10.691   
  Fradrag i kirkeskat 

 
-313 -313 -313   

  Fradrag i sundhedsbidrag 
 

-3.003 -3.003 -3.003   
  Fradrag i bundskat 

 
-1.991 -1.991 -1.991   

  
  

  
 

    
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 

 
-15.997 -15.997 -15.997   

  
  

  
 

    
  Aktieskat i alt inkl. personfradrag   27.158 27.158 127.958   

              
  

  
        

  Aktieindkomst (fordelt efter ejerandel) Lovhenvisning A B C   
  Aktieindkomst 

 
300.000 120.000 180.000   

  
  

  
 

    
  Aktieskat 

 
  

 
    

  Aktieskat ≤ 48.300 beskattes med 27 % PSL § 8 13.041 13.041 13.041   
  Aktieskat ≥ 48.300 beskattes med 42 % PSL § 8 105.714 30.114 55.314   
  

  
  

 
    

  Aktieskat 
 

118.755 43.155 68.355   
  

  
  

 
    

  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 
 

  
 

    
  Personfradrag, stat 

 
42.900 42.900 42.900   

  Personfradrag, kommuneskat 
 

42.900 42.900 42.900   
  

  
  

 
    

  Fradrag i kommuneskat 
 

-10.691 -10.691 -10.691   
  Fradrag i kirkeskat 

 
-313 -313 -313   

  Fradrag i sundhedsbidrag 
 

-3.003 -3.003 -3.003   
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  Fradrag i bundskat 
 

-1.991 -1.991 -1.991   
  

  
  

 
    

  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 
 

-15.997 -15.997 -15.997   
  

  
  

 
    

  Aktieskat i alt inkl. personfradrag   102.758 27.158 52.358   
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Bilag 3 
          Basiseksempel 
  BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012           
  AKTIVER 

    
  

  Materielle anlægsaktiver 
   

3.750.000   
  ANLÆGSAKTIVER I ALT 

   
3.750.000   

  
     

  

  Varebeholdninger i alt 
   

625.000   
  

     
  

  Tilgodehavende fra salg 
   

500.000   
  Andre tilgodehavender 

   
100.000   

  Tilgodehavender i alt 
   

600.000   
  

     
  

  Likvider (rente 1 %) 
   

300.000   
  

     
  

  OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 
   

1.525.000   
  

     
  

  AKTIVER I ALT 
   

5.275.000   
  

     
  

  PASSIVER 
    

  
  Egenkapital 

   
553.000   

  
     

  

  Prioritetsgæld (5 %) 
   

4.000.000   
  Langfristet gæld i alt 

   
4.000.000   

  
     

  

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 
 

722.000   
  Kortfristet gæld i alt 

   
722.000   

  
     

  

  GÆLD I ALT 
   

4.722.000   
  

     
  

  PASSIVER I ALT 
   

5.275.000   

              
 

     
Basiseksempel 

  Skattemæssig opgørelse af materielle anlæg (opdelt) A B   
  Saldo primo 

  
0 0   

  Tilgang 
  

2.500.000 2.500.000   
  Afgang 

  
0 0   

  
   

2.500.000 2.500.000   
  Årets afskrivninger (25 %) 

  
-625.000 -625.000   

  Saldo pr. 31/12 2013 
  

1.875.000 1.875.000   
              

          Basiseksempel 
  Egenkapitalopgørelse (opdelt)     A B   
  Indskudt kapital 

  
1.000.000 1.000.000   

  Årets hævning (I/S og P/S) / løn (A/S) 
  

-500.000 -500.000   
  Overført fra tidligere år 

  
0 0   

  Årets resultat 
  

-223.500 -223.500   
  

   
276.500 276.500   
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Bilag 4           

  Fordeling af underskud (VSO) Lovhenvisning   A B   
  Personlig indkomst før am-bidrag 

  
500.000 700.000   

  
AM-bidrag, 8% af personlig indkomst før am-
bidrag 

PSL § 3, stk. 2, nr. 7 
og arbejds-

markedsbidrags-
lovens § 1 

 
-40.000 -56.000   

  Personlig indkomst efter am-bidrag 
  

460.000 644.000   
  

   
  

 
  

  Renteudgifter 
  

-40.000 -40.000   
  Kapitalindkomst 

  
-40.000 -40.000   

  
   

  
 

  
  Kontingent til brancheforening LL § 13 

 
3.000 3.000   

  Beskæftigelsesfradrag  LL §§ 9 J og 8 M 
 

14.100 14.100   
  Ligningsmæssigt fradrag 

  
-17.100 -17.100   

  
   

  
 

  
  Skattepligtig indkomst 

  
402.900 586.900   

              
              
  Beskæftigelsesfradrag     A B   
  Skattesats 4,40 % 

 
  

 
  

  Maksimum kr. 14.100 
 

  
 

  
  Personlig indkomst før am-bidrag 

  
500.000 700.000   

  Beskæftigelsesfradrag 
  

22.000 30.800   
              

                     
  Specifikation af skatten Skattesats   A B   
  Bundskat 4,64 % 

 
  

 
  

  Topskat 15,00 % 
 

  
 

  
  Sundhedsbidrag 7,00 % 

 
  

 
  

  Kommuneskat 24,92 % 
 

  
 

  
  

 
51,56 % 

 
  

 
  

  
 

51,50 % 
 

  
 

  
  Reduktion af topskat 0,06 % 

 
  

 
  

  
   

  
 

  
  Bundfradrag i topskat kr. 389.900 

 
  

 
  

  Kirkeskat 0,73 % 
 

  
 

  

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi 1,00 % 

 
  

 
  

  AM-bidrag 8,00 % 
 

  
 

  
  

   
  

 
  

  
   

  
 

  
  Bundskat 

  
  

 
  

  Personlig indkomst før am-bidrag 
  

500.000 700.000   
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  Am-bidrag 
  

-40.000 -56.000   
  Positiv kapitalindkomst 

  
0 0   

  
   

460.000 644.000   
  

   
  

 
  

  Bundskat 
  

21.344 29.882   
  

   
  

 
  

  Topskat 
  

  
 

  
  Personlig indkomst før am-bidrag 

  
500.000 700.000   

  Am-bidrag 
  

-40.000 -56.000   
  Kapitalpension 

  
0 0   

  Positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000 
  

0 0   
  Bundfradrag 

  
-389.900 -389.900   

  
   

70.100 254.100   
  

   
  

 
  

  Topskat 
  

10.473 37.963   
  

   
  

 
  

  Sundhedsbidrag 
  

  
 

  
  Skattepligtig indkomst 

  
402.900 586.900   

  
   

  
 

  
  Sundhedsbidrag 

  
28.203 41.083   

  
   

  
 

  
  Kommuneskat 

  
  

 
  

  Skattepligtig indkomst 
  

402.900 586.900   
  

   
  

 
  

  Kommuneskat 
  

100.403 146.255   
  

   
  

 
  

  Kirkeskat 
  

  
 

  
  Skattepligtig indkomst 

  
402.900 586.900   

  
   

  
 

  
  Kirkeskat 

  
2.941 4.284   

  
   

  
 

  
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 

  
  

 
  

  Personfradrag, stat 
  

42.900 42.900   
  Personfradrag, kommuneskat 

  
42.900 42.900   

  
   

  
 

  
  Fradrag i kommuneskat 

  
-10.691 -10.691   

  Fradrag i kirkeskat 
  

-313 -313   
  Fradrag i sundhedsbidrag 

  
-3.003 -3.003   

  Fradrag i bundskat 
  

-1.991 -1.991   
  

   
  

 
  

  Fradrag for skatteværdi af personfradrag 
  

-15.997 -15.997   
  

   
  

 
  

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi PSL § 26 

 
-400 -400   

  Dog maksimum kr. 500 
  

  
 

  
  

   
  

 
  

  Grøn check 
  

-1.300 -1.300   
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Reduktion, 7,5% af den del af 
topskattegrundlaget, der overstiger kr. 362.800 
efter am-bidrag, dog max kr. 1.300 

  
1.300 1.300   

  
   

  
 

  
  Grøn check 

  
0 0   

  
   

  
 

  
  AM-bidrag 

  
  

 
  

  Personlig indkomst før am-bidrag 
  

500.000 700.000   
  

   
  

 
  

  Am-bidrag 
  

40.000 56.000   
  

   
  

 
  

  Totalskat inkl. am-bidrag     186.966 299.070   
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Bilag 5     VSO     PSL   

  Specifikation af skatten Skattesats   A B     A B   
  Bundskat 4,64 %     

 
  

 
  

 
  

  Topskat 15,00 %     
 

  
 

  
 

  
  Sundhedsbidrag 7,00 %     

 
  

 
  

 
  

  Kommuneskat 24,92 %     
 

  
 

  
 

  
  

 
51,56 %     

 
  

 
  

 
  

  
 

51,50 %     
 

  
 

  
 

  
  Reduktion af topskat 0,06 %     

 
  

 
  

 
  

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Bundfradrag i topskat kr. 389.900     

 
  

 
  

 
  

  Kirkeskat 0,73 %     
 

  
 

  
 

  

  
Anvendt kompensation for 
rentefradraget skatteværdi 1,00 %     

 
  

 
  

 
  

  AM-bidrag 8,00 %     
 

  
 

  
 

  
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Bundskat 

 
    

 
  

 
  

 
  

  Personlig indkomst før am-bidrag 
 

  0 0   
 

0 75.000   
  Am-bidrag 

 
  0 0   

 
0 -16.000   

  Positiv kapitalindkomst 
 

  0 0   
 

0 0   
  

  
  0 0   

 
0 59.000   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Bundskat 

 
  0 0   

 
0 2.738   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Topskat 

 
    

 
  

 
  

 
  

  Personlig indkomst før am-bidrag 
 

  0 0   
 

0 75.000   
  Am-bidrag 

 
  0 0   

 
0 -16.000   

  Kapitalpension 
 

  0 0   
 

0 0   

  
Positiv nettokapitalindkomst over kr. 
40.000 

 
  0 0   

 
0 0   

  Bundfradrag 
 

  0 0   
 

0 -59.000   
  

  
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Topskat 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Sundhedsbidrag 

 
    

 
  

 
  

 
  

  Skattepligtig indkomst 
 

  0 0   
 

0 0   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Sundhedsbidrag 
 

  0 0   
 

0 0   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Kommuneskat 
 

    
 

  
 

  
 

  
  Skattepligtig indkomst 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Kommuneskat 

 
  0 0   

 
0 0   
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  Kirkeskat 

 
    

 
  

 
  

 
  

  Skattepligtig indkomst 
 

  0 0   
 

0 0   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Kirkeskat 
 

  0 0   
 

0 0   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  
Fradrag for skatteværdi af 
personfradrag 

 
    

 
  

 
  

 
  

  Personfradrag, stat 
 

  0 0   
 

0 42.900   
  Personfradrag, kommuneskat 

 
  0 0   

 
0 42.900   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Fradrag i kommuneskat 

 
  0 0   

 
0 0   

  Fradrag i kirkeskat 
 

  0 0   
 

0 0   
  Fradrag i sundhedsbidrag 

 
  0 0   

 
0 0   

  Fradrag i bundskat 
 

  0 0   
 

0 -2.738   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  
Fradrag for skatteværdi af 
personfradrag 

 
  0 0   

 
0 -2.738   

  
  

    
 

  
 

  
 

  

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi   0 0   

 
0 0   

  Dog maksimum kr. 500 
 

    
 

  
 

  
 

  
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Grøn check 
 

  -1.300 -1.300   
 

-1.300 -1.300   

  

Reduktion, 7,5% af den del af 
topskattegrundlaget, der overstiger 
kr. 362.800 efter am-bidrag 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Grøn check 

 
  -1.300 -1.300   

 
-1.300 -1.300   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  AM-bidrag 

 
    

 
  

 
  

 
  

  Personlig indkomst før am-bidrag 
 

  0 200.000   
 

0 200.000   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Am-bidrag 
 

  0 16.000   
 

0 16.000   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Totalskat inkl. am-bidrag     -1.300 14.700     -1.300 14.700   

  
  

    
 

          
                      
  Skattepligtig indkomst 

 
  266.500 91.300   

 
266.500 91.300   

  Underskud, der er anvendt til modregning i bundskat   0 0   
 

0 -8.385   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  
Overførsel af underskud i 
skattepligtig indkomst     266.500 91.300     266.500 82.915   
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Bilag 6     VSO     PSL   
  Opgørelse af skatten     A B     A B   
  Bundskat 4,64 %     

 
  

 
  

 
  

  Topskat 15,00 %     
 

  
 

  
 

  
  Sundhedsbidrag 7,00 %     

 
  

 
  

 
  

  Kommuneskat 24,92 %     
 

  
 

  
 

  
  

 
51,56 %     

 
  

 
  

 
  

  
 

51,50 %     
 

  
 

  
 

  
  Reduktion af topskat 0,06 %     

 
  

 
  

 
  

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Bundfradrag i topskat kr. 389.900     

 
  

 
  

 
  

  Kirkeskat 0,73 %     
 

  
 

  
 

  

  
Anvendt kompensation for 
rentefradraget skatteværdi 1,00 %     

 
  

 
  

 
  

  AM-bidrag 8,00 %     
 

  
 

  
 

  
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Bundskat 

 
    

 
  

 
  

 
  

  
Personlig indkomst før am-
bidrag 

 
  0 0   

 
0 50.000   

  Am-bidrag 
 

  0 0   
 

0 -16.000   
  Posiv kapitalindkomst 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

  0 0   
 

0 34.000   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Bundskat 
 

  0 0   
 

0 1.578   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Topskat 
 

    
 

  
 

  
 

  

  
Personlig indkomst før am-
bidrag 

 
  0 0   

 
0 0   

  Am-bidrag 
 

  0 0   
 

0 0   
  Kapitalpension 

 
  0 0   

 
0 0   

  Positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000   0 0   
 

0 0   
  Bundfradrag 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

  0 0   
 

0 0   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Topskat 
 

  0 0   
 

0 0   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Sundhedsbidrag 
 

    
 

  
 

  
 

  
  Skattepligtig indkomst 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Sundhedsbidrag 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Kommuneskat 

 
    

 
  

 
  

 
  

  Skattepligtig indkomst 
 

  0 0   
 

0 0   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Kommuneskat 
 

  0 0   
 

0 0   
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  Kirkeskat 
 

    
 

  
 

  
 

  
  Skattepligtig indkomst 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Kirkeskat 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag     

 
  

 
  

 
  

  Personfradrag, stat 
 

  0 0   
 

0 42.900   
  Personfradrag, kommuneskat 

 
  0 0   

 
0 42.900   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Fradrag i kommuneskat 

 
  0 0   

 
0 0   

  Fradrag i kirkeskat 
 

  0 0   
 

0 0   
  Fradrag i sundhedsbidrag 

 
  0 0   

 
0 0   

  Fradrag i bundskat 
 

  0 0   
 

0 -1.578   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Fradrag for skatteværdi af personfradrag   0 0   
 

0 -1.578   
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi   0 0   

 
0 0   

  Dog maksimum kr. 500 
 

    
 

  
 

  
 

  
  

  
    

 
  

 
  

 
  

  Grøn check 
 

  -1.300 -1.300   
 

-1.300 -1.300   

  

Reduktion, 7,5% af den del af 
topskattegrundlaget, der 
overstiger kr. 362.800 efter AM-
bidrag 

 
  0 0   

 
0 0   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Grøn check 

 
  -1.300 -1.300   

 
-1.300 -1.300   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  AM-bidrag 

 
    

 
  

 
  

 
  

  
Personlig indkomst før am-
bidrag 

 
  0 200.000   

 
0 200.000   

  
  

    
 

  
 

  
 

  
  Am-bidrag 

 
  0 16.000   

 
0 16.000   

  Totalskat inkl. am-bidrag 
 

  -1.300 14.700   
 

-1.300 14.700   

  
  

    
 

          
                      
  Skattepligtig indkomst 

 
  291.500 116.300   

 
291.500 116.300   

  
Underskud, der er anvendt til modregning i 
bundskat   0 0   

 
0 -4.832   

  
  

    
 

  
 

  
 

  

  
Overførsel af underskud i skattepligtig 
indkomst 

 
291.500 116.300   

 
291.500 111.468   
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Bilag 7             

  Beskæftigelsesfradrag     Løn Udbytte 
Løn og 

udbytte   
  Skattesats 4,40 %       
  Maksimum kr. 14.100       
  Personlig indkomst før AM-bidrag 750.000 0 701.700   
  Beskæftigelsesfradrag 33.000 0 30.875   
                
                

  Specifikation af skatten Skattesats   Løn Udbytte 
Løn og 

udbytte   
  Bundskat 4,64 %       
  Topskat 15,00 %       
  Sundhedsbidrag 7,00 %       
  Kommuneskat 24,92 %       
  51,56 %       
  51,50 %       
  Reduktion af topskat 0,06 %       
        
  Bundfradrag i topskat kr. 389.900       
  Kirkeskat 0,73 %       

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi 1,00 %       

  AM-bidrag 8,00 %       
        
        
  Bundskat       
  Personlig indkomst før am-bidrag 750.000 0 701.700   
  AM-bidrag -60.000 0 -56.136   
  Positiv kapitalindkomst 0 0 0   
  690.000 0 645.564   
        
  Bundskat 32.016 0 29.954   
        
  Topskat       
  Personlig indkomst før am-bidrag 750.000 0 701.700   
  AM-bidrag -60.000 0 -56.136   
  Kapitalpension 0 0 0   
  Positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000 0 0 0   
  Bundfradrag -389.900 0 -389.900   
  300.100 0 255.664   
        
  Topskat 44.835 0 38.196   
        
  Sundhedsbidrag       
  Skattepligtig indkomst 652.900 0 608.464   
        
  Sundhedsbidrag 45.703 0 42.592   
        
  Kommuneskat       
  Skattepligtig indkomst 652.900 0 608.464   
        
  Kommuneskat 162.703 0 151.629   
        
        



 

93 
 

  Kirkeskat       
  Skattepligtig indkomst 652.900 0 608.464   
        
  Kirkeskat 4.766 0 4.442   
        
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag       
  Personfradrag, stat 42.900 42.900 42.900   
  Personfradrag, kommuneskat 42.900 42.900 42.900   
        
  Fradrag i kommuneskat -10.691 -10.691 -10.691   
  Fradrag i kirkeskat -313 -313 -313   
  Fradrag i sundhedsbidrag -3.003 -3.003 -3.003   
  Fradrag i bundskat -1.991 -1.991 -1.991   
        
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag -15.997 -15.997 -15.997   
        

  
Anvendt kompensation for rentefradraget 
skatteværdi PSL § 26 -200 -200 -200   

  Dog maksimum kr. 500       
        
  Grøn check -1.300 -1.300 -1.300   

  
Reduktion, 7,5% af den del af topskattegrundlaget, 
der overstiger kr. 362.800 efter am-bidrag 1.300 0 1.300   

        
  Grøn check 0 -1.300 0   
        
  AM-bidrag       
  Personlig indkomst før am-bidrag 750.000 0 701.700   
        
  AM-bidrag 60.000 0 56.136   
        
  Aktieindkomst       
  Aktieindkomst 

 
0 750.000 48.300   

  
 

      
  Aktieskat 

 
      

  Aktieskat ≤ 48.300 beskattes med 27 % PSL § 8 0 13.041 13.041   
  Aktieskat ≥ 48.300 beskattes med 42 % PSL § 8 0 294.714 0   
  

 
      

  Reduktion (24,92 + 0,73 + 8 - 1 = 32,65 % x 23.000) 
 

0 -7.510 0   
  

 
      

  Aktieskat 0 307.755 13.041   
        
        
  Totalskat inkl. AM-bidrag 333.825 290.258 319.794   
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Bilag 8           

  Beskæftigelsesfradrag     VSO PSL   
  Skattesats 4,40 %     
  Maksimum kr. 14.100     
  Personlig indkomst før am-bidrag 684.667 925.000   
  Beskæftigelsesfradrag 30.125 40.700   
              
              

  Specifikation af skatten Skattesats   VSO PSL   
  Bundskat 4,64 %     
  Topskat 15,00 %     
  Sundhedsbidrag 7,00 %     
  Kommuneskat 24,92 %     
  51,56 %     
  51,50 %     
  Reduktion af topskat 0,06 %     
      
  Bundfradrag i topskat kr. 389.900     
  Kirkeskat 0,73 %     
  Anvendt kompensation for rentefradraget skatteværdi 1,00 %     
  AM-bidrag 8,00 %     
      
      
  Bundskat     
  Personlig indkomst før am-bidrag 684.667 925.000   
  AM-bidrag -54.773 -74.000   
  Positiv kapitalindkomst 0 0   
  629.894 851.000   
      
  Bundskat 29.227 39.486   
      
  Topskat     
  Personlig indkomst før am-bidrag 684.667 925.000   
  AM-bidrag -54.773 -74.000   
  Kapitalpension 0 0   
  Positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000 0 0   
  Bundfradrag -389.900 -389.900   
  239.994 461.100   
      
  Topskat 35.855 68.888   
      
  Sundhedsbidrag     
  Skattepligtig indkomst 602.794 804.900   
      
  Sundhedsbidrag 42.196 56.343   
      
  Kommuneskat     
  Skattepligtig indkomst 602.794 804.900   
      
  Kommuneskat 150.216 200.581   
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  Kirkeskat     
  Skattepligtig indkomst 602.794 804.900   
      
  Kirkeskat 4.400 5.876   
      
  Virksomhedsskat     
  Virksomhedsindkomst 221.333 0   
      
  Virksomhedsskat 55.333 0   
      
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag     
  Personfradrag, stat 42.900 42.900   
  Personfradrag, kommuneskat 42.900 42.900   
      
  Fradrag i kommuneskat -10.691 -10.691   
  Fradrag i kirkeskat -313 -313   
  Fradrag i sundhedsbidrag -3.003 -3.003   
  Fradrag i bundskat -1.991 -1.991   
      
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag -15.997 -15.997   
      
  Anvendt kompensation for rentefradraget skatteværdi PSL § 26 -100 -290   
  Dog maksimum kr. 500     
      
  Grøn check -1.300 -1.300   

  
Reduktion, 7,5% af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 
kr. 362.800 efter am-bidrag 1.300 1.300   

      
  Grøn check 0 0   
      
  AM-bidrag     
  Personlig indkomst før am-bidrag 684.667 925.000   
      
  AM-bidrag 54.773 74.000   
      
      
  Totalskat inkl. AM-bidrag 355.903 428.887   
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Bilag 9           

  Beskæftigelsesfradrag     VSO PSL   
  Skattesats 4,40 %     
  Maksimum kr. 14.100     
  Personlig indkomst før am-bidrag 693.000 900.000   
  Beskæftigelsesfradrag 30.492 39.600   
              
              

  Specifikation af skatten Skattesats   VSO PSL   
  Bundskat 4,64 %     
  Topskat 15,00 %     
  Sundhedsbidrag 7,00 %     
  Kommuneskat 24,92 %     
  51,56 %     
  51,50 %     
  Reduktion af topskat 0,06 %     
      
  Bundfradrag i topskat kr. 389.900     
  Kirkeskat 0,73 %     
  Anvendt kompensation for rentefradraget skatteværdi 1,00 %     
  AM-bidrag 8,00 %     
      
      
  Bundskat     
  Personlig indkomst før am-bidrag 693.000 900.000   
  AM-bidrag -55.440 -72.000   
  Positiv kapitalindkomst 0 0   
  637.560 828.000   
      
  Bundskat 29.583 38.419   
      
  Topskat     
  Personlig indkomst før am-bidrag 693.000 900.000   
  AM-bidrag -55.440 -72.000   
  Kapitalpension 0 0   
  Positiv nettokapitalindkomst over kr. 40.000 0 0   
  Bundfradrag -389.900 -389.900   
  247.660 438.100   
      
  Topskat 37.000 65.452   
      
  Sundhedsbidrag     
  Skattepligtig indkomst 610.460 781.900   
      
  Sundhedsbidrag 42.732 54.733   
      
  Kommuneskat     
  Skattepligtig indkomst 610.460 781.900   
      
  Kommuneskat 152.127 194.849   
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  Kirkeskat     
  Skattepligtig indkomst 610.460 781.900   
      
  Kirkeskat 4.456 5.708   
      
  Virksomhedsskat     
  Virksomhedsindkomst 188.000 0   
      
  Virksomhedsskat 47.000 0   
      
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag     
  Personfradrag, stat 42.900 42.900   
  Personfradrag, kommuneskat 42.900 42.900   
      
  Fradrag i kommuneskat -10.691 -10.691   
  Fradrag i kirkeskat -313 -313   
  Fradrag i sundhedsbidrag -3.003 -3.003   
  Fradrag i bundskat -1.991 -1.991   
      
  Fradrag for skatteværdi af personfradrag -15.997 -15.997   
      
  Anvendt kompensation for rentefradraget skatteværdi PSL § 26 -100 -290   
  Dog maksimum kr. 500     
      
  Grøn check -1.300 -1.300   

  
Reduktion, 7,5% af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 
kr. 362.800 efter am-bidrag 1.300 1.300   

      
  Grøn check 0 0   
      
  AM-bidrag     
  Personlig indkomst før am-bidrag 693.000 900.000   
      
  AM-bidrag 55.440 72.000   
      
      
  Totalskat inkl. AM-bidrag 352.241 414.874   
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