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English Summary 

Every year a lot of new entrepreneurs choose to start enterprises, and they will therefore be 

faced with the choice of with type of business to choose. To make this decision, the 

entrepreneur needs to know the different types of enterprises and which company-laws and 

tax-laws there applies to the individual enterprises. This thesis will focus on 2 specific types, 

limited liability company ans proprietorship in The Danish Business Taxation Scheme. 

Company-law is much easier in proprietorship rather than in corporate form, because limited 

liability companies are subject to a lot more company-laws then proprietorship. Proprietorship 

are not subject to the same legislation, which makes it easier for both the regulatory, but also 

the administrative purposes.  

Proprietorship is not an independent tax subject and must therefore be included in the 

taxable income of the owner. There are clear rules about how The Danish Business Taxation 

Scheme is to be applied and what it can be used for. The Danish Business Scheme has 

been introduced to equate Proprietors with limited liability companies. The business scheme 

is a complex tax-based scheme and there are many tax concepts and statements that the 

owner must be able to understand and calculate to apply The Danish Business Taxation 

Scheme. The purpose of The Danish Business Scheme, was to equate Proprietors with 

limited liability companies, even though are there some tax-law and company-law 

differences. Among one other things, has The Danish Business Scheme since its 

introductions in 1987, been possible to achieve a benefit of tax savings by including the 

owner’s personal debt in the company scheme. To stop this practice and prevent 

unintentional application of The Danish Business Scheme, a new law was adopted in 2014, 

Law No. 992 of 16/09/2014. 

The main differences between Proprietors and limited liability companies are the requirement 

of legal capital, how the owner is liable for the company, the processing of deficits from the 

company, and the treatment of transactions between the company and the owner. 

It is therefore this thesis purpose to provide an overview and understanding of the 

differences between limited liability company and proprietorship. However, is it important to 

point out that the thesis doesn’t provide a clear guideline. The choice of business form may 

vary, depending on the type of business and the owner's other taxes or individually 

circumstances. However, the thesis will illuminate the differences and bring advantages and 

disadvantages to each business form and thereby try to create an overall conclusion. 
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1. Indledning  

1.1 Problemfelt 

Vækst og globalisering er tendenser som jævnligt bliver omtalt i medierne og det er derfor 

også tendenser som har været medvirken til, at der er kommet mere fokus på iværksætteri. 

Både fra erhvervslivets synspunkt og fra den politisk side er der bred enighed om, at 

Danmark har behov for innovation og iværksætteri, da det spiller en vigtigt rolle for 

erhvervslivets- og arbejdsmarkedets udvikling, samt generelt for hele det danske samfund.  

Iværksætteri og erhvervspolitik har længe præget de politiske mål, i ønsket om at gøre det 

lettere at drive virksomhed i Danmark. Et af regeringsgrundlagene for den nuværende 

regering er blandt andet, at skabe en stærkere iværksætterkultur, hvor det skal gøres 

nemmere og mere attraktivt at afprøve kræfter med nye ideer.1 Der er i tilknytning til 

regeringsgrundlaget også nedsat et iværksætterpanel, som eneste formål er, at komme med 

forslag og ideer til hvorledes målet om at skabe en bedre iværksætterkultur i Danmark kan 

indfries.2  

Iværksætteri er således i søgelyset og ikke mindst i langt højere grad et fokuspunkt på 

Christiansborg, hvilket også har medvirket til at der indenfor de seneste par år er sket 

væsentlige ændringer. Blandt andet er de administrative byrder for virksomhederne blevet 

reduceret via digitaliseringen og flere tilbud om gratis sparrig og rådgivning indenfor opstart 

af virksomhed er tilgængelig for iværksættere. Derudover er der også løbende sket 

ændringer indenfor selskabslovgivningen og skattelovgivningen. Der er blandt andet sket 

lempelse af kapitalkravet til stiftelse af anpartsselskaber. Senest i 2013, hvor folketinget 

vedtog at nedsætte kapitalkravet fra de daværende 80.000 kr. til 50.000 kr.. Derudover blev 

der ved samme lov vedtaget at oprette en ny selskabsform, et såkaldt Iværksætterselskab 

(IVS), som kan stiftes med en kapital på kun 1 kr.3 Senere samme år vedtog folketinget 

endnu en lempelse for erhvervslivet, hvor det blev besluttet at gradvis nedsætte 

selskabsskatten fra 25 % til 22 %.4 Der er også løbende sket ændringer til de 

regnskabsmæssige krav og lempelser til revisionskravet for kapitalselskaber.  

                                                
1 https://www.regeringen.dk/regeringsgrundlag/ivaerksaettere-ny-teknologi-forskning-og-innovation/ 
2 http://em.dk/nyheder/2017/04-07-ivaeksaetterpanel 
3 Lov nr. 616 af d. 12 juni 2013  
4 Lov nr. 792 af d. 28. juni 2013 
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Ifølge internationale undersøgelser er Danmark et godt sted at starte virksomhed. Målt på 

flere forskellige parametre er den danske iværksætterkultur placeret på en 5. plads ud af en 

undersøgelse af iværksætterkulturen i 137 lande.5 Hvorvidt bedre iværksætterkultur er 

årsagen til at antallet af virksomheder stiger, eller det skyldes konjunkturmæssige forhold er 

svært at vurdere, men det ændre ikke på det faktum at antallet af selvstændige vokser. 

Baseret på data fra Erhvervsstyrelsen er antallet af nye CVR-registreringer tæt på samme 

niveau, som før finanskrisen ramte tilbage i 2008. Nedstående figur viser udviklingen i 

antallet af registrerede CVR-numre hos Erhvervsstyrelsen i et givent år, samt hvor mange af 

disse der vurderes at udgøre Iværksættervirksomheder6 jf. Danmarks statistik.  

 

Figur 1: Graf over udviklingen i antallet af nye CVR-registreringer, og hvor mange heraf der er 

iværksættervirksomheder.Kilde: Egen tilvirkning med data fra Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik. 

 

Af ovenstående figur kan det derfor konkluderes, at der er sket en væsentlig stigning i 

antallet af nye CVR-registreringer indenfor de seneste par år. Der foreligger desværre ikke 

på nuværende tidspunkt data om hvor stor en andel af iværksættervirksomheder som kan 

henføres til stigningen fra 2014 til 2016.7 Det må dog formodes ud fra et historisk grundlag, at 

                                                
5 GEDI (The Global Entrepreneurship And Developement institute), 2017 Global Entrepreneurship index ranking.  
https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/ og http://thegedi.org/countries/denmark  
6 En Iværksættervirksomhed defineres som en virksomhed der er nyregistreret for moms og som er aktiv ved 
minimum at præsentere en arbejdsindsat på 0,5 årsværk. Endvidere kan en iværksætter kun indgå en gang og 
forhold som genstart og generationsskifte er også udeholdt af datagrundlaget. 
7 Data om udviklingen i antallet af Iværksættervirksomheder forventes offentligt af Danmarks Statistik ultimo 
2017. 
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Iværksættervirksomheder stiger forholdsmæssigt med stigningen i CVR-registreringen. Det 

kan dermed konkluderes at antallet af selvstændige er stigende og flere og flere vil dermed 

stå overfor valget om hvilken virksomhedsform man skal drive forretning i.  

Historisk set har det været mest attraktiv at drive virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. 

Det er fortsat den mest attraktive virksomhedsform. I 2014 udgjorde 

enkeltmandsvirksomheder 49 % af det samlede antal virksomheder i Danmark. Efterfulgt af 

anpartsselskaber med 29 % og aktieselskaber med 10 %.  

Fordelingen ses af nedenstående figur: 

 

Der findes således flere forskellige virksomhedsformer i Danmark og derved også flere 

forskellige valgmuligheder der skal overvejes ved opstart af virksomhed. Hvorvidt man 

ønsker at starte op i personligt regi eller i selskabsform er et af de valg som bør træffes efter 

nøje overvejelser om fordelene og ulemperne for henholdsvis de selskabsretlige- og 

skatteretlige forhold. Der er stor forskel på de selskabsretlige regler og ikke mindst stor 

forskel på selskabsbeskatning og beskatning ved personlig virksomhed. Netop for at udligne 

beskatningsforskellene, blev der ved indførslen af skattereformen i 1987 etableret den 

særlige virksomhedsordning. Formålet var at ligestille personligt ejet virksomheder med 

selskaber, således der blandt andet kunne opnås samme rentefradrag og mulighed for 

konjunkturudligning af overskuddet. Som følge af opnåelse af et højere rentefradrag, har 

virksomhedsordningen været en attraktiv ordning for mange selvstændige. En afledt effekt 

heraf har betydet, at der har været økonomiske fordele ved at placere indehaverens private 

gæld i virksomhedsordningen. Forudsat at gælden blev indskudt korrekt, har det ifølge 

Antal Andel i % Antal Andel i %

Enkeltmandsfirma 147.543  49% 145.271  48%

Anpartsselskab 82.895    28% 87.610    29%

Aktieselskab 29.675    10% 29.232    10%

Interessentskab mv. 15.106    5% 14.514    5%

Fond, forening mv. 13.797    5% 13.766    5%

Anden ejer 7.251       2% 7.122       2%

Andelsforening 2.059       1% 2.040       1%

Offentlig myndighed 251          0% 245          0%

Total antal 298.577  100% 299.800  100%

2013 2014

Figur 2: Enheder i Danmark fordelt på virksomhedsform. Kilde: Egen tilvirkning med data fra Danmarks Statistik. 
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praksis været lovligt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Det var dog ikke den 

oprindelig hensigt med virksomhedsordningen og har derfor medført at der blev foretaget et 

hasteindgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen. Lovforslaget L200 blev 

fremsat d. 11. juni 2014 og allerede d. 16. september samme år blev lovforslaget vedtaget.8 

Der er således igennem de seneste par blevet indført lempelser, men også væsentlige 

stramninger til virksomhedsordningen, som derved har begrænset fordelen i at anvendelse 

virksomhedsordningen. Det kunne derfor være interessant at kigge på hvorvidt det har 

betydet at virksomhedsordningen ikke længere er et attraktivt valg, set i forhold til 

kapitalselskaber. Henset til at antallet af selvstændige er stigende og øgede fokus på 

iværksætteri, er det et aktuelt emne som vil have betydning for flere og flere.  

 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt, er det afhandlingens formål at skabe et overblik 

over hvilke selskabsretlige, samt skatteretlige fordele og ulemper der er for henholdsvis 

stiftelse af virksomhed i personligt regi ved brug af virksomhedsordningens regler kontra 

stiftelse af et kapitalselskab. Endvidere vil det forsøges at skabe en konklusion om hvorvidt 

det er mere attraktivt at drive virksomhedsform i virksomhedsordningen eller som 

kapitalselskab, henset til de seneste års lovændringer. Afhandlingens problemformulering 

kan derfor defineres som følgende: 

Hvilken virksomhedsform skal man vælge ved etablering af ny virksomhed ud fra et 

selskabsretlige og skattemæssige perspektiv og har de seneste års ændringer til henholdsvis 

skattelovgivningen, selskabslovgivningen og regnskabspraksis haft betydning på valget? 

Problemformuleringen vil søges besvaret ved nedenstående delspørgsmål: 

- Hvilke selskabsretlige krav er gældende for henholdsvis kapitalselskaber og 

selvstændige erhvervsvirksomheder? 

- Hvilke skatteretlige regler er gældende og hvilke muligheder er der for henholdsvis 

kapitalselskaber og selvstændige erhvervsvirksomheder? 

- Hvilke afgørende forskelle er der på en selvstændig virksomhed kontra 

kapitalselskab? 

                                                
8 Vedtaget ved Lov nr. 992 af 16/09/2014 
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- Hvorledes har de seneste års ændringer af skattelovgivningen, selskabslovgivningen 

og regnskabspraksis haft indflydelse på de selskabsretlige og skatteretlige forhold for 

henholdsvis kapitalselskaber og selvstændige erhvervsdrivende som anvender 

virksomhedsordningen? 

 

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingens formål er at sammenligne virksomhedsordningen med reglerne for 

kapitalselskaber der er omfattet af SEL § 1. I den forbindelse vil der blive fokuseret på 

kapitalselskabsformen, anpartsselskaber (ApS), herunder iværksætterselskab (IVS), da det 

vurderes at være det foretrukne valg for iværksættere. Der afgrænses således overfor øvrige 

selskabsformer. Endvidere vil der blive afgrænset til kapitalselskaber omfattet af 

regnskabsklasse B.  

Derudover vil der afgrænses til enkeltmandsvirksomheder, hvor indehaveren af den 

selvstændig erhvervsvirksomhed anvender virksomhedsordningens beskatningsregler. Der 

afgrænses således overfor øvrige virksomhedsformer og personskattelovens almindelige 

beskatningsregler, samt kapitalafkastordningen. 

I henhold til at vurderes de selskabsretlige og skatteretlige fordele og ulemper, er det 

relevant at kigge på de seneste års lovændringer til henholdsvis årsregnskabsloven, 

selskabsloven og virksomhedsskattelovgivningen. Der vil i den forbindelse afgrænses overfor 

en dybere analyse af lovændringerne. Lovændringer vil blive inddraget såfremt det er 

relevant for afhandlingens synpunkter i henhold til beslutningen om hvilken virksomhedsform 

man skal vælge ved opstart af virksomhed.  

Afhandlingen afgrænsning overfor de specifikke regler om virksomhedsomdannelse. 

Afhandlingen vil påpege muligheden herfor, men vil ikke gå i dybden hermed, henset til 

afhandlingen omfang og formål.  

Endvidere afgrænses der overfor konkursloven, samt likvidation/afståelse i tilknytning til dette 

fortages solvent. Det skal endvidere påpeges at det kan være aktuelt at overveje 

virksomhedsform i forhold til et påtænkt generationsskifte. Dette vil dog heller ikke blive 

behandlet i afhandlingen. 
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Slutteligt afgrænses der overfor udenlandske virksomheder og CFC indkomst. Det er 

udelukkende indkomst optjent i Danmark der vil blive behandlet, hvorfor det ligeledes 

forudsættes at der er tale om ubegrænset skattepligt til Danmark jf. KSL § 1 og 

selskabsskattelovgivningen § 1.  

 

1.4 Metode og kildekritik 

Afhandlingens primære teoretiske kilder er den gældende danske lovgivning, retspraksis og 

den juridiske vejledning. Indledende afsnit vil således have en beskrivende og teoretisk 

præg. Efterfølgende vil afhandlingen, ved hjælp af lovgivningen, samt øvrige kilder, anlægge 

en mere praktisk tilgang. Denne del af afhandlingen vil således være præget af henholdsvis 

gældende lovgivning, både selskabsretlige og skatteretligt, samtidigt med inddragelse af 

øvrig relevant faglig litteratur. Det forsøges at skabe et induktivt islæt, idet der forsøges at 

skabe en konklusion og generelle antagelser om valget af virksomhedsform, baseret på den 

foretagne gennemgang og vurdering af de selskabsretlige og skatteretlige regler.  

Den anden del af analysen vil primært være en deduktiv analyse, idet det primære formål 

hermed at illustrere hvorledes valget af virksomhedsform kan træffes i praksis ved 

anvendelse af case eksempler, for at illustrer og analyser hvorledes de skatteretlige aspekter 

kan have afgørelse for valget af virksomhedsform 

Hovedparten af den anvendte litteratur er lovgivning og retspraksis og der vurderes ikke at 

være problemer med pålideligheden og valideringen heraf. Afhandlingen vil også inddrage 

sekundærer kilder i form af udtalelser, analyser og beretninger fra tredjemand. Sådanne 

kilder kan bære præg af forfatterens subjektive mening, det bør derfor nævnes, at hvor der er 

anvendt sådanne kilder, vil der have været taget kritisk stilling hertil.     

Slutteligt skal det bemærkes at de anvendte skattesatser, grundbeløb mv. som anvendes i 

afhandlingen, vil være 2016 satser medmindre andet er anført.  
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1.5 Disposition 

Afhandlingens disposition kan præsenteres i følgende oversigt: 

 

 

 

 

 

 

Indledning 
(afsnit 1) 

Skattesystemet 
(afsnit 2) 

Selskabsretlige regler 
(afsnit 3) 

Skatteretlige regler 
(afsnit 4) 

VSO Kapital-
selskab 

Kapital-
selskab 

VSO 

Analyse og sammenfatning Analyse og sammenfatning 

Analyse i praksis 
(afsnit 5) 

Konklusion 
(afsnit 6) 
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Efter indledende afsnit lægger afhandlingen ud med at skitsering af de danske skatteregler, 

herunder en gennemgang af definitionen for selvstændig erhvervsvirksomhed, samt 

definition af kapitalselskab og hovedaktionær. Formålet hermed er at lægge grundlaget for 

den senere gennemgang af de selskabsretlige regler og skattemæssige krav, samt i forhold 

til den foretagne analyse. 

Herefter vil de selskabsretlige regler for kapitalselskaber og virksomhedsordningen blive 

defineret og gennemgået. Hertil vil afhandlingen inddrage en diskussion om fordele og 

ulemper og slutteligt konkludere herpå. 

Dernæst vil der blive foretaget en gennemgang af de skatteretlige regler for både 

kapitalselskaber og virksomhedsordningen. Ligeledes vil afhandlingen inddrage en 

diskussion, samt opstille forslag til optimering af den selvstændiges indkomst. Slutteligt vil 

afsnittet komme med en konklusion om fordele og ulemper. 

Efter den teoretiske gennemgang, vil afhandlingen komme med et praktisk eksempel, som 

ved brug af en fiktiv case, vil illustrere hvilken forskelle der skattemæssigt er såfremt en 

iværksætter vælger den ene virksomhedsform for den anden. Der vil i afhandlingen blive 

taget udgangspunkt i et fiktivt eksempel på en iværksætter som skal vælge mellem 

kapitalselskab eller virksomhedsordningen. Der vil i denne analyse kun blive fokuseret på de 

skatteretlige forhold. De selskabsretlige afhænger af den selvstændiges egne vurdering og 

personlige forhold, hvilket et case eksempel ikke vurderes at ville kunne belyse. 

Baseret på ovenstående afsnit vil der afslutningsvis blive konkluderet på 

problemformuleringen. 

 

1.6 Definitioner af begreber og anvendelse af forkortelser 

Følgende er en oversigt over forkortelser der anvendes hyppigt i afhandlingen: 

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

ApS Anpartsselskab 

IVS Iværksætterselskab 

KSL Kildeskatteloven 
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PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SL Statsskatteloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

VSO Virksomhedsskatteordningen 

ÅRL Årsregnskabsloven 

 

 

Derudover vil visse ord blive brugt synonymt og dække over følgende begreber: 

1) Selvstændig erhvervsvirksomhed/virksomhed i personligt regi: bruges synonymt og 

herved forstås at der drives personlig ejet virksomhed efter reglerne i 

virksomhedsordningen. 

2) Selskab/kapitalselskab: bruges synonymt og dækker over kapitalselskaber, hvilket i 

denne afhandling derved omfatter ApS og IVS. 

3) Virksomhed: dækker over både selvstændig virksomhed og kapitalselskab. 

4) Indehaver: dækker over betegnelsen af ejeren af selvstændig erhvervsvirksomhed 

5) Hovedaktionær/hovedanpartshaver/kapitalejer: bruges synonymt og dækker over 

betegnelsen for ejeren af et kapitalselskab. 

6) Selvstændig: er en fællesbetegnelse som dækker både indehaver og hovedaktionær. 

7) Virksomhedsform: bruges synonymt for valget mellem at drive virksomhed i personlig 

regi og kapitalselskab.  

8) Selskabsform: anvendes som begreb for kapitalselskaber. 
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2. Det danske skattesystem 

2.1 Personbeskatning 

Det danske skattesystem er bygget op omkring statsskatteloven (SL) fra 1903, som definere 

hvilken indkomst der skal beskattes. Hovedreglen er at alle indtægter af økonomisk værdi 

skal medregnes til bruttoindkomsten, uanset hvorledes den økonomiske værdi fremtræder.9 

SL indeholder dog ingen beløbsgrænser eller skattesatser og skal derfor suppleres af anden 

lovgivning. SL §§ 4-6 er dog fortsat dansk skatterets hovedregler i forbindelse med 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst, men har efterhånden fået mindre betydning på 

grund af lovens regler efterfølgende er overført til øvrige indførte love.  

Den største omvæltning af det danske skattesystem skete i forbindelse med indførslen af 

personskatteloven (PSL), som havde virkning fra indkomståret 198710. I den forbindelse blev 

begreberne som personlig indkomst og kapitalindkomst indført. PSL regulere hvorledes den 

skattepligtige indkomst skal opgøres og består i dag af følgende begreber: 

• Personlig indkomst 

• Kapitalindkomst 

• Ligningsmæssige fradrag 

• Aktieindkomst 

• CFC-indkomst 

Begreberne er væsentlige for at kunne forstå hvorledes den skattepligtige indkomst skal 

opgøres og dermed hvordan beskatningen skal foretages. Den skattepligtige indkomst 

beskattes efter reglerne i PSL og fremkommer som summen af den personlige indkomst og 

kapitalindkomst, fratrukket de ligningsmæssige fradrag: 

 

 

                                                
9 SL § 4 
10 PSL § 25 
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Figur 3: Opgørelse af skattepligtig indkomst - egen tilvirkning 

 

Aktieindkomst beskattes særskilt efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og er ikke en 

del af den skattepligtige indkomst.11 

Begreberne er gennemgået nærmere nedenfor. Da definitionen af personlig indkomst 

omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er 

kapitalindkomst, er de øvrige begreber gennemgået først.12 

 

2.1.1 Kapitalindkomst 

Ved kapitalindkomst forstås blandt andet renteindtægter og renteomkostninger, 

kursgevinster og kurstab jf. Kursgevinstloven. PSL § 4 opremser udtømmende hvilke 

indtægter og omkostninger som skal henføres til kapitalindkomsten. 

Kapitalindkomst opgøres som et nettobeløb og kan dermed både øge eller reducere den 

skattepligtige indkomst, da kapitalindkomst både kan være positivt og negativt. Såfremt 

nettobeløbet er positivt, beskattes beløbet indenfor de fastsatte grænser for henholdsvis 

bundskat og topskat. Er nettobeløbet for kapitalindkomsten negativ, kan det derimod ikke 

modregnes i grundlaget for beregningen af bundskat og topskat, men vil udelukkende blive 

fradraget i beregningen af sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat, svarende til en 

fradragsværdi på 33,6 % på de første 50.000 kr. og 28,6% på negativ kapitalindkomst over 

50.000 kr.. 

                                                
11 PSL § 4A, stk. 4 
12 PSL § 3 

Personlig indkomst (ex AM-bidrag)

 + / - Kapitalindkomst

 - Ligningsmæssige fradrag

 = skattepligtig indkomst

Aktieindkomst (opgøres særskilt)
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Ved positiv kapitalindkomst vil beskatning være 37,5% såfremt der ikke betales topskat. 

Topskatten udgør 15% og beregnes af kapitalindkomst der overstiger 41.900 kr. Der blev 

dog med virkning for indkomståret 2010 indført en topskattegrænse for positiv 

kapitalindkomst, således beskatningen ikke kan overstige 42%, ekskl. kirkeskat. Såfremt 

beskatning overstiger 42% vil der blive beregnet et nedslag i den endelige skattebetaling. 

Marginalskatten for positiv kapitalindkomst kan således maksimalt udgøre 42,7% (inkl. 

kirkeskat på 0,7%)13.  

 

2.1.2 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag kan udelukkende fradrages i den skattepligtige indkomst og kan 

hverken fratrækkes i den personlige indkomst eller i kapitalindkomsten. Fradragsværdien er 

således 28,6% i 2016. (kommuneskat 24,9% + kirkeskat 0,7% + sundhedsbidrag 3%) 

Ligningsmæssige fradrag er navnligt lønmodtagerens fradrag for driftsomkostninger, og blev 

indført for at lønmodtagere også kunne opnå fradrag for omkostninger afholdt for erhverve, 

sikre og vedligeholde sin lønindkomst.14 Eksempler på ligningsmæssige fradrag er blandt 

andet, beskæftigelsesfradraget, befordringsfradrag mellem bopæl og arbejde, kontingent til 

A-kasse og fagforeningskontingent.  

 

2.1.3 Aktieindkomst 

Hvilke indkomster der skal henføres til aktieindkomst bliver udtømmende nævnt i PSL § 4a 

og er blandt andet indkomster fra udloddede udbytter fra selskaber til dets 

aktionærer/anpartshavere, avancer ved salg af aktier og anparter mv. 

Indkomst fra aktier og anparter beskattes særskilt og er som sagt ikke en del af den 

skattepligtige indkomst. Aktieindkomst beskattes i 2016 med 27% af et grundbeløb på 

50.600 kr., og med 42% af indkomsten der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet kan frit 

overføres mellem ægtefæller, men kan ikke fremføres til senere indkomstår. Grundbeløbet 

reguleres årligt. 

                                                
13 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/marginalskatten-for-samtlige-skattepligtige-i-2016 
14 Lærebog om indkomstskat, side 185 
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Sammenlignet med beskatningen af personlig indkomst, kan det umiddelbart vurderes at 

være mest fordelagtigt at lade indkomst fra virksomhed blive beskattet som aktieindkomst, 

da denne er lavere end beskatningen af personlig indkomst. Der skal dog tages højde for 

beskatningen af selskabsindkomsten forinden den udloddes og beskattes hos aktionæren. I 

nedenstående figur er marginalskatten for aktieindkomst derfor beregnet, idet der i 

beregningen er taget højde for selskabskatten på 22 %.  

 

Figur 4: Marginalskat af aktieindkomst - egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, er marginalskatten på udbytte 54,8 % ved udlodning 

over progressionsgrænsen. 

Såfremt der realiseres et tab på aktier og anparter er fradragsreglerne afhængig af typen. 

Her skelnes overordnet på aktier optaget til handel på et reguleret marked (børsnoteret 

aktier) og aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (unoteret aktier). 

Tab realiseret på børsnoteret aktier kan fradrages i summen af udbytter, øvrige gevinster, 

afståelsessummer mm., som hidrører fra andre børsnoteret aktier.15 Hvis aktionærer ikke 

selv kan udnytte det fulde tab, kan det overføres til ægtefælle.16 Kan ægtefælles heller ikke 

udnytte det fulde tab, kan det fremføres tidsubegrænset til modregning i tilsvarende 

indkomster i senere indkomst år.17  

                                                
15 ABL § 13 A, stk. 1 
16 ABL § 13 A, stk. 3 
17 ABL § 13 A, stk. 2 

Under 

progresionsgrænse 

(50.600 kr.)

Over 

progresionsgrænse 

(50.600 kr.)

Resultat 100.000 100.000
Selskabsskat 22% (1) -22.000 -22.000
Resultat efter skat 78.000 78.000

Aktieskat 27% (2) -21.060 0
Aktieskat 42% (2) 0 -32.760

Skat i alt kr. (1+2) 43.060 54.760
Skat i alt % 43,06% 54,76%
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Tab på unoteret aktier kan fradrages fuldt ud i aktieindkomsten. Såfremt tabet overstiger 

aktieindkomsten beregnes en negativ skat som modregnes i slutskatten jf. PSL § 8 a, stk. 5 

og 6. 

Ovenstående regler er udelukkende gældende for personer, der gælder andre regler for 

beskatningen, såfremt aktionæren/ejeren er et selskab. Dette vurderes dog ikke at være 

relevant for afhandlingen, hvorfor dette ikke gennemgås. 

 

2.1.4 CFC-indkomst 

CFC-indkomst står for Controlled Foreign Company og omfatter indkomster fra kontrolledere 

udenlandske selskaber og foreninger. CFC-indkomst beskattes særskilt og er ikke en del af 

den skattepligtige indkomst.18 

Som nævnt i afsnittet om afgrænsning, er dette ikke relevant for afhandlingens formål og vil 

derfor ikke blive gennemgået yderligere. 

 

2.1.5 Personlig indkomst 

Som tidligere nævnt, er personlig indkomst alle de indkomster der indgår i den skattepligtige 

indkomst og som ikke er omfattet af en af de andre typer af indkomst omfattet af den 

skattepligtige indkomst.19  

Som eksempler på personlig indkomst kan nævnes lønindkomst, indtægt fra selvstændig 

erhvervsvirksomhed, fri bil, bolig, telefon, samt overførselsindkomster osv. Hvor indtægter 

der skal indgå i den personlig indkomst er afgrænset negativt jf. PSL § 3, er omkostningerne 

der kan fradrages i den personlige indkomst dog afgrænset positiv i PSL.  

PSL § 3, stk. 2 opremser de udgifter som kan fradrages i den personlige indkomst. Hvilket 

blandt andet er følgende udgifter: 

• Omkostninger som i årets løb er anvendt til at vedligeholde, sikre og erhverve 

indkomst ved selvstændig virksomhed, herunder skattemæssige afskrivninger. 

                                                
18 PSL § 4b, stk. 2 
19 PSL § 3, stk. 1, samt PSL § 4 a og PSL § 4 b. 
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• Bidrag og præmier til pensionsordninger 

• Nedskrivning af varelager efter varelagerloven § 1, stk. 4 

Udgifter som ikke positivt er nævnt i PSL § 3, stk. 2, kan fradrages i kapitalindkomst eller 

som ligningsmæssigt fradrag. 

Skatteberegningen for personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag på 8 %, beskattes 

med op til 51,95 %, hvilket er skatteloftet ekskl. kirkeskat for personlig indkomst i 2016, 

såfremt der betales topskat. Såfremt man er medlem af folkekirken udgør marginalskatten 

52,65 %. Hvis der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, kan beskatningen komme op på 56,4 

% inkl. kirkeskat.  

Topskatten udgør 15 % og skal betales af indkomst der overstiger 467.300 kr. efter AM-

bidrag i 2016. Såfremt indkomsten ikke overstiger bundgrænsen, skal der ikke betales 

topskat, og marginalskatten vil i dette tilfælde udgøre 37,7 % af indkomst hvor der ikke 

betales AM-bidrag og 40,3 %20 af personlig indkomst hvoraf der betales AM-bidrag.21  

 

2.2 Erhvervsbeskatning 

Før valget af virksomhedsform skal træffes, er det væsentligt at definere hvorvidt der er tale 

om erhvervsindkomst og dermed også hvorvidt der er tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed eller kapitalselskab. Såfremt der ikke i skattemæssig henseende 

vurderes at være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed har det betydning for beskatning 

og fradragsretten. Derfor vil der nedenfor blive defineret hvornår der er tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed og ligeledes hvornår der er tale om kapitalselskab. 

 

2.2.1 Definition af selvstændig erhvervsvirksomhed 

Der findes ikke i lovgivningen en egentlig definition af hvornår der er tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Definitionen er i stedet sket gennem omfattende praksis og i cirkulære 

nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, punkt 3.1.1 er begrebet defineret således: 

                                                
20 Beregnet inkl. beskæftigelsesfradrag 
21 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/marginalskatten-for-samtlige-skattepligtige-i-2016 
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”Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko 

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

 

For at definere selvstændig erhvervsvirksomhed er det derfor relevant at definere hvornår 

der ikke er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, hvorfor der skal foretages flere 

afgrænsninger hertil. Der skal således foretages en afgrænsning af hvorvidt en virksomhed 

er selvstændig og hvorvidt denne er erhvervsmæssig. At en virksomhed skal være 

selvstændig betyder at der skal ske en afgrænsning overfor tjenesteforhold, både i relation til 

lønmodtagerforhold, men også i forhold til honorarmodtagere. At en virksomhed skal være 

erhvervsmæssig, skal afgrænses overfor forholdet om ikke-erhvervsmæssig virksomhed, 

hvilket også omtales som hobbyvirksomhed. 

Endvidere skal selvstændig erhvervsvirksomhed afgrænses overfor gevinster ved 

spekulation, da dette ikke i skattemæssig henseende vurderes at udgøre selvstændig 

erhvervsvirksomhed, som følge af der typisk er tale om enkeltstående transaktioner og 

derved ikke har til hensigt at udøves gennem en længere periode og regelmæssigt.  

Der skal således ved vurderingen af selvstændig erhvervsvirksomhed ske en afgræsning 

overfor: 

1) Tjenesteforhold (Lønmodtager og honorarmodtager) 

2) Ikke selvstændig erhvervsvirksomhed/hobbyvirksomhed 

3) Spekulationsgevinster 

Spekulation vurderes ikke at være det typiske problem i relation til vurderingen af 

selvstændig erhvervsvirksomhed, som følge af det hurtigt kan afgrænses i forhold til enkelte 

aktiver og dermed ikke har en varig og systematisk karakter. Såfremt der er tale om 

spekulation vil fortjenesten beskattes som personlig indkomst, men da det ikke betragtes 

som selvstændig virksomhed er der kun fradrag for tab som ligningsmæssigt fradrag efter 

PSL § 3, stk. 2. Den afgørende forskel mellem selvstændig erhvervsvirksomhed og 

spekulation ligger i alt væsentlighed i omfanget af transaktioner, hvorfor det sjældent giver 

anledning til tvivlstilfælde i vurderingen heraf. 

Derimod er tjenesteforhold og hobbyvirksomhed forhold som kan give anledning til 

tvivlsspørgsmål i forbindelse med vurderingen af, om der drives selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Disse 2 forhold er derfor gennemgået nærmere nedenfor: 
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2.2.1.1 Afgræsning overfor tjenesteforhold 

Som følge af lønindkomst ikke anses for at være indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed skal der ske en afgrænsning hertil. I følge cirkulære nr. 129 af 4. juli 

1994 om personskatteloven, skal afgrænsningen foretages på samme måde indenfor hele 

skattelovgivningens område.  

Hvis der modtages vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold bliver man skatteretligt 

anset for værende lønmodtager. Retningslinjerne er som udgangspunkt ret klare, hvorfor der 

sjældent opstår tvivl om hvorvidt der er tale om lønmodtagerforhold eller selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Til trods herfor er det relevant at kigge på forskellen og afgrænsninger 

herimellem, da det skattemæssigt er mere fordelagtigt at blive beskattet som selvstændig 

erhvervsdrivende fremfor beskatning som lønmodtager. 

Såfremt der hersker tvivl om betragtning om hvorvidt man anses som selvstændig 

erhvervsdrivende eller lønmodtager, er der en række kriterier som skal vurderes og som kan 

lægges til grund for beslutningen. Der er tale om en række kriterier som fremgår af cirkulærer 

om personskatteloven nr. 129 af 4. juli 1994. Ingen af kriterierne kan isoleret lægges til grund 

for beslutningen, men kriterierne skal indgå i en samlet betragtning. 

Ved vurdering af, om der er tale om tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed, 

kan der lægges vægt på flere kriterier, såsom følgende: 

• Hvem der har instruktionsbeføjelser i forhold til at tilrettelægge, lede og fordele 

arbejdet. 

• Antallet af hvervgivere, samt perioden og omfanget af arbejdsydelsen der udføres. 

• Hvem der fastsætter arbejdstiden. 

• Hvorledes vederlaget for arbejdet honoreres (fastpris, timepris, provision, mv..) og 

hvornår dette afregnes (løbende eller efter udført arbejde) 

• Hvem der afholder driftsomkostninger i forhold til det udførte arbejde og omfanget af 

øvrige omkostninger. 

• Ejerskab af maskiner, lokaler, værktøj mv. 

• Ansvarsforhold henset til ulykker sket under arbejdet udførsel 

 

Derudover kan øvrige lovgivning også have indflydelse, såfremt indkomstmodtageren anses 

for lønmodtager i ferieloven, funktionærloven mv. ville dette tale for tjenesteforhold, hvorimod 
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momsregistrering, tegning af lovpligtig arbejdsskadeforsikring mv. ville tale for selvstændig 

erhvervsvirksomhed. 

Der er i cirkulæret opremset flere kriterier der taler henholdsvis for og imod ved vurderingen 

om horvidt der drives selvstændig erhvervsvirksomhed eller man i skattemæssig henseende 

betragtes som lønmodtager. 

Foruden forholdet om lønmodtagerforhold, er det relevant indenfor nogle brancher ligeledes 

at drøfte honorarmodtager forholdet. Det danske samfund har udviklet sig i en retning hvor 

flere og flere vælger at blive selvstændig som rådgiver, konsulent eller freelancere, hvor der 

modtages et honorar for det udførte arbejde. I den relation er det ligeledes vigtigt at få 

klarlagt om honoraret kan beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed, eller der er tale 

om tjenesteforhold, eller ingen af delene. 

Nogle honorarer vurderes altid at udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed, dette er blandt 

andet entreprenører, arkitekter, advokater og revisorer. Disse erhverv anses for selvstændig 

erhvervsvirksomhed, hvis de dog opfylder betingelserne.  

Ligesom ved vurderingen af tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed jf. 

ovenstående, kan der ved honorarmodtager ligeledes opstilles nogle kriterier som taler for og 

imod om honoraret er optjent i eller uden for tjenesteforhold: 

• Arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelse 

• Arbejdsgiveren indeholder A-skat 

• Arbejdsgiveren indbetaler pension 

• Arbejdsydelsen er fastlagt på forhånd for en længere periode, fx to eller tre år 

• Der er pålagt en konkurrenceklausul 

• Der er pålagt forflyttelsespligt 

• Der er aftalt fast aflønning 

• Arbejdstageren arbejder i øvrigt under samme vilkår som andre ansatte hos 

arbejdsgiveren.22 

 

                                                
22 Den Juridiske vejledning, afsnit C.A.3.1.2 
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Der skal foretages en samlede vurdering og et enkelte element kan ikke nødvendigvis afgøre 

om der er tale om tjenesteforhold eller ej. 

Honorar som vurderes at være optjent i tjenesteforhold, adskiller sig ikke fra almindelig løn 

og honorarmodtageren anset som almindelig lønmodtager og beskattes derved som 

personlig indkomst. 

Honorarer kan som hverken er optjent som led i tjenesteforhold, men som heller ikke 

vurderes at udgøre selvstændig erhvervsvirksomhed, beskattes efter de samme regler som 

er gældende for hobbyvirksomhed, omtalt nedenfor i afsnit 2.2.1.2.  

 

2.2.1.2 Afgrænsning overfor ikke erhvervsmæssig 

virksomhed/hobbyvirksomhed 

Såfremt det jævnfør ovenstående kriterier er afgrænset overfor tjenesteforhold, er det 

herefter relevant at se på hvorvidt der er tale om erhvervsmæssig eller ikke erhvervsmæssig 

virksomhed/hobbyvirksomhed. Erhvervsvirksomhed og hobbyvirksomhed har på den ene 

side flere fællestræk, men den helt store forskel ligger i formålet med virksomhed. En 

hobbyvirksomhed er primært karakteriseret ved at systematisk indtægtserhvervelse ikke er 

det primære formål, men derimod at have private formål som den primære interesse for at 

drive virksomheden. Det er således oftest de private interesser som ligger til grund og som 

eksempler herpå kan nævnes, dyrehold, stutterier, sportsinteresser mv.. 

Afgrænsningen er vigtigt henset til det økonomiske aspekt. Som følge af underskud ved 

hobbyvirksomhed ikke kan fradrages i den skattepligtiges øvrige indkomster, eller fremføres 

til modregning i fremtidige overskud. Der gælder således i et vist omfang ensartede 

skatteregler for honorarvirksomhed og hobbyvirksomhed. Beskatningen sker altså efter et 

nettoindkomstprincip jf. SL § 4. Som udgangspunkt giver det ikke anledning til 

bemærkninger, såfremt virksomheden er rentabel. Tvivlen opstår i det øjeblik hvor der 

generes underskud og dermed et incitament for skatteyderens side om at blive betragtet som 

selvstændig erhvervsdrivende for at kunne udnytte eventuelt underskud. 

Såfremt sådanne tvivlstilfælde opstår, skal der ud fra en samlet vurdering tages stilling til 

hvorvidt virksomheden er erhvervsmæssigt drevet. Alle relevant forhold skal inddrages og i 

praksis er der blandt andet lagt vægt på følgende kriterier: 
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• Muligheden for at virksomheden i fremtiden blive rentabel og hvorvidt det realiseret 

underskud er forbigående og dermed ikke har til hensigt at neutralisere ejerens 

indtægter 

• Hvorvidt der er foretaget undersøgelser af rentabilitet forinden virksomheden start 

• Hvorvidt virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet. 

• Ejerens faglige kompetencer og sammenhæng til ørige indtægtsgivende erhverv 

• Om der er andre ikke erhvervsmæssige formål med virksomheden og hvorvidt 

skatteyderen har mulighed for at anvende virksomhedens aktiver til privat brug 

• Virksomhedens omfang er af en vis størrelse og drives i en driftsform der er 

sædvanlig for virksomheder af denne art 

• Muligheden for videresalg og vurdering af goodwill 

 

Ligesom ved vurdering af tjenesteforhold, kan ingen af kriterierne isoleret set være 

afgørende for vurderingen. Det er en samlet vurdering, som ligeledes kan afhænge af hvilken 

type virksomhed der er tale om. Rentabilitetskriteriet har dog været lagt til grund i mange 

afgørelser, men alligevel kan dette ikke udelukkende være årsag til afgørelse om 

virksomheden ikke anses som erhvervsdrivende. Ifølge retspraksis er der foruden 

rentabilitetskravet også et intensitetskrav, hvilket indebærer at virksomheden skal have et 

vist omfang og omsætningen har en vis minimumsstørrelse, for at en virksomhed kan 

betragtes som erhvervsmæssig. 

Til trods herfor, må det dog antages at rentabilitetskravet i langt de fleste tilfælde bliver tillagt 

en større betydningen fremfor intensitetskravet og det faktum at virksomheden er drevet ud 

fra en professionel betragtning. Dette kommer i al fald til udtryk i en afgørelse fra 201323. 

Sagen drejede sig om en skatteyder der havde drevet rejsebureau siden 1998. I perioden 

1998 til 2012 havde virksomheden haft en omsætningen på i alt 24,6 mio. Kr. og et samlet 

underskud på 1,6 mio. kr.. Foruden 2002 og 2003, havde virksomheden realiseret et 

underskud i alle år, som var blevet finansieret af skatteyderens ægtefælle. 

Personaleomkostninger i perioden 2002 til 2011 udgjorde i alt ca. 1,5 mio. kr., hvilket 

hovedsageligt bestod af løn til skatteyderens søn. Landsretten erkendte at virksomheden 

havde et sådant omfang, at intensitetskravet kunne opfyldes, hvorfor spørgsmålet drejede 

sig om hvorvidt rentabilitetskravet var opfyldt. Baseret på de realiseret underskud lagde 

                                                
23 SKM2013.745.ØRL 
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landsretten til grund at virksomheden ikke opfyldte rentabilitetskravet, som følge af 

virksomheden ikke er blevet drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste, hverken 

henset til skatteyderens arbejdsindsats eller i forhold til det investeret kapital. Virksomheden 

kunne derfor ikke anses som erhvervsmæssig og skatteyderens kunne ikke trække det 

realiseret underskud fra i indkomståret 2007. Ligeledes fremhævede landsretten at til trods 

for skatteyderens fornødne faglige forudsætninger for at drive rejsebureau og dette blev gjort 

på en seriøs måde, kunne det ikke under de anførte omstændigheder fører til et andet 

resultat. Skatteyderens har i 2016 indbragt sagen for domstolene igen24, i forhold til 

muligheden for at fratrække underskud i indkomstårene 2008-2011. Til trods for 

fremlæggelse af mindre underskud i 2012 og driftsoverskud i perioden 2013 til 2015, har det 

ikke ændret på at virksomheden i skattemæssig henseende ikke anses for erhvervsmæssig. 

Afgørelserne i sagen påpeger således, at rentabilitetskravet tillægges en afgørende 

betydning i vurderingen af hobbyvirksomhed. 

 

2.2.2 Definition af kapitalselskaber 

Kapitalselskaber anses skatteretligt for at være erhvervsdrivende, som følge af 

kapitalselskaber selskabsretligt i praksis anses for erhvervsdrivende. Forinden at 

anpartsselskabsloven og aktieselskabsloven blev kombineret i 2009 til den nuværende 

selskabslov, var udtrykket ”erhvervsdrivende” også en del af anvendelsesbetegnelsen i 

lovene. Dette udtryk er dog ikke fundet nødvendigt at anvende i forbindelse med vedtagelsen 

af selskabsloven25.  

Modsat virksomheder drevet i personligt regi, er kapitalselskaber karakteriseret ved at udgør 

et selvstændigt skattesubjekt. Skattepligten opstår på tidspunktet for stiftelse af selskabet jf. 

SEL § 4 og ifølge SEL § 1, stk. 1, nr. 1 er et selskab skattepligtig når det er indregistreret i 

Erhvervsstyrelsen. Et kapitalselskab kan således ikke forinden registrering erhverve 

rettigheder eller påtage sig forpligtelser. De selskabsretlige regler omkring stiftelse af 

kapitalselskaber vil blive omtalt nærmere i afsnit 3 nedenfor.  

Der hersker således ikke tvivl om hvorvidt eller hvornår et selskabs skal defineres som 

erhvervsdrivende, hvilket dermed ikke giver anledning til at tvivle om et selskab skal 

defineres som en hobbyvirksomhed i lighed med ovenstående afgræsning for selvstændige 

                                                
24 SKM2016.606.BR 
25 Den juridiske vejledning, C.C.1.1.1 Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed 
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erhvervsvirksomhed. I forbindelse med selskabsindkomst er det dog væsentligt at der sker 

en afgrænsning overfor fysiske personers indkomst. Det er relevant i forhold til selskaber at 

drøfte hvem der er rette indkomstmodtager og udgiftsbærer. Spørgsmålet om rette 

indkomstmodtager og udgiftsbærer rummer to centrale problemstillinger: 

• Hvorvidt en økonomiske aktivitet overhoved kan indgå i selskabsform 

• Hvem der reelt har erhvervet indkomsten 

Den første problemstilling omhandler situationer hvor aktiviteten ikke kan indgå i en 

selskabsform på grund af civilretlige regler. Tidligere kunne en række erhverv ikke drives i 

selskabsform, som følge af en tilladelse eller autorisation udelukkende kunne gives til en 

fysisk person og ikke et selskab. Som eksempler kan nævnes, advokater, læger, revisorer, 

m.fl., dvs. erhverv hvor der kræves en eller anden form for personlig bevillig for at udøve det 

pågældende erhverv. Denne begrænsning pga. Civilretlige regler begrænser ikke længere 

muligheden for at drive bestemte erhverv i selskabsform, hvorfor næsten enhver form for 

aktivitet kan drives i selskabsform. Tidligere var bestemte personer også begrænset i 

muligheden for at drive virksomhed i selskabsform, såfremt de ikke kunne substitueres. Det 

var typisk sportsfolk, kunstnere, forfattere, konsulenter m.fl.. Skattemyndigheder 

håndhævede det såkaldt substitutionsprincip, således at hvis en person, typisk 

hovedaktionæren, var uundværlig for at drive aktiviteten, kunne aktiviteten ikke være 

selskabsindkomst, da personens indsats betragtes som så afgørende at den kun i 

skattemæssig henseende kunne udøves i personligt regi. 

En højesteretsdom26 ændrede dog væsentligt på denne betragtning og 

substitutionsprincippet blev i denne forbindelse underkendt. Sagen omhandlede en 

operasangers koncertvirksomhed og hvorvidt denne kunne drives i selskabsform. Højesteret 

lagde vægt på at virksomheden ikke adskilte virksomhed i en afgørende grad fra anden 

virksomhed drevet i selskabsform og at der ikke var lovhjemmel til at frakende kunstnerisk 

virksomhed i selskabsform, til trods for virksomhedens aktivitet udelukkende kunne opfyldes 

af operasangeren selv. Afgørelsen er efterfølgende blevet lagt til grund i andre sager og ud 

fra dette kan det konkluderes at manglende substitutionsmulighed ikke i sig selv kan være 

grundlag for at nægte at aktivitet i skattemæssig henseende kan drives i selskabsform.  

Til trods for alle erhverv dermed kan indgå i selskabsform, udelukker det ikke en anden 

væsentlig problemstilling, nemlig forholdet om rette indkomstmodtager. I skatteretlig 

                                                
26 TfS 1998.485.H 
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henseende skal indkomst fordeles til det skattesubjekt som har erhvervet rette hertil. Hvilket 

ligeledes indebærer det forhold at være rette omkostningsbærer, hvilket i begge tilfælde 

tager udgangspunkt i de almindelige principper anført i SL § 4-6. 

Generelt er det ikke vanskeligt at fastlægge hvem der er rette indkomstmodtager. Tvivlen 

kan dog opstå i de situationer hvor der foreligger et interessefællesskab. Hvilket blandt andet 

er tilfældet mellem en hovedaktionær og selskabet selv. Af skattemæssige hensyn kan det 

for en hovedaktionær være fordelagtigt at lade indkomster erhvervet gennem tjenesteforhold 

indgå i selskabsindkomsten for at opnå en lavere beskatning, eller ved at drage fordel af 

eventuelle underskud i selskabet. Dette forhold skal således afgrænses, hvilket er 

sammenligneligt med afgrænsningen foretaget ovenfor mellem selvstændig 

erhvervsvirksomhed i afsnit 2.2.1.1. 

Det er således samme kriterier som kan ligge til grund for afgørelsen. Som ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed er det fx konsulenthonorar og anden indkomst erhvervet ved personligt 

arbejde der giver anledning til problemer. Det er dog væsentligt at bemærke at der kan være 

en markant forskelsbehandling i forhold til beskatning, såfremt en indkomst ikke kan indgå 

som selskabsindkomst. 

I en dom stadfæstede ved højesteret d. 16. november 201527 blev problematikken om rette 

indkomstmodtager behandlet. Den konkrete sag handlende om en læge som ejede en klinik 

via et holdingselskab. Honorarerne for lægens arbejde på klinikken var blevet betalt til et 

andet speciellægeselskab, som også var ejet af lægen og hvor han ligeledes var eneste 

ansat. Fra dette selskab blev udbetalt en beskeden løn til lægen. Baseret på flere påstande 

og oplysninger stadfæstede højesteret at den rette indkomstmodtager var lægen og ikke 

selskabet. Som konsekvens heraf skulle honorarerne medregnes til lægens skattepligtige 

indkomst, hvorfor lægens indkomst blev forhøjet således den svarede til størrelsen af 

honorarerne som var blevet betalt af klinikken til selskabet. Derudover blev der i samme sag 

truffet afgørelse om, at honorarerne betalt til selskabet ikke kunne omgørelse i medfør af 

skatteforvaltningsloven § 29, stk. 1, nr. 1, således at beskatningen af den samme indkomst i 

selskabet kunne annulleres mod at pengene blev udbetalt til lægen. Det afgørende aspekt, at 

der ikke kan ske omgørelse, betyder at den samlede skat derved blev over 100 %, som følge 

honorarerne både blev beskattet hos lægen, men også i selskabet, og hvor det opsparede 

                                                
27 SKM2015.717.HR, tidligere afsagt ved SKM2014.846.ØRL 
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overskud i selskabet igen vil komme til beskatning hos lægen når dette udbetales og der i 

den forbindelse igen udløses beskatning i form af enten løn- eller udbytteskat. 

Såfremt lægen havde drevet virksomheden i personligt regi og anvendt 

virksomhedsordningen regler, havde han opnåede samme opsparingsmuligheder. Hvis en 

tilsvarende indkomst ville blive underkendt i virksomhedsordningen, ville dette have medført 

at der ikke er fradrag for driftsomkostninger og resultatet beskattes i den personlige indkomst 

til maksimalt 55,8 %, dog ekskl. evt. kirkeskat. Der vil således ikke i dette tilfælde ske 

beskatning med over 100 %, såfremt lægevirksomheden var drevet under 

virksomhedsordningen regler i stedet for i selskabsform. Det er således afgørende og 

særdeles vigtigt at overveje ovenstående forhold inden der træffes valg om 

virksomhedsform.   
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3. Selskabsretlige regler 

3.1 Kapitalselskaber 

Dette afsnit omhandler de selskabsretlige regler der er gældende for kapitalselskaber.  

 

3.1.1 Lovgrundlag 

Kapitalselskaber er lovmæssigt reguleret af lov om aktie- og anpartsselskaber 

(selskabsloven).  

Selskabsloven blev vedtaget d. 29. Maj 2009 ved lov nr. 470 af 12. juni 2009. Loven 

erstattede den daværende aktieselskabslov og anpartsselskabslov. Det er væsentligt at 

påpege i denne forbindelse at til trods for loven har fået undertitlen ”selskabsloven”, hvilket 

kan skabe en fejlagtig misforståelse om loven udelukkende omfatter selskaber og ligeledes 

omfatter alle typer af selskaber, er dette en fejlagtig konklusion. Det er derfor vigtig at 

påpege at selskabsloven er én fælles lov for aktieselskaber (A/S), herunder partnerselskaber 

(P/S) og anpartsselskaber (ApS), herunder iværksætterselskaber (IVS)28. 

 

3.1.2 Stiftelse og registrering 

Selskabsloven kapital 3 indeholder bestemmelser og regler for stiftelse af et kapitalselskab. 

Et kapitalselskab kan stiftes af én eller flere ejere29. Personen eller personerne som tager 

initiativ til at stifte et selskab, defineres som stiftere. Stiftere af selskabet kan være enhver 

person som er myndig30 eller en juridisk person som har den fornødne retsevne31. Endvidere 

må stiftere ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs32. 

For at stifte et kapitalselskab kræver det at der udarbejdes en række formelle dokumenter 

som skal indsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S), således selskabet kan 

registreres i styrelsens selskabsregister. Der skal udarbejdes og indsendes 

stiftelsesdokument som endvidere skal indeholde selskabets vedtægter. Der er flere 

                                                
28 Dansk Selskabsret 2, Kapitalselskaber, side 31 
29 SEL § 24 
30 SEL § 24, stk. 3 
31 SEL § 24, stk. 4 
32 SEL § 24, stk. 2 
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generelle krav til indholdet af stiftelsesdokumentet og vedtægterne, hvilket fremgår af 

selskabsloven §25-29. 

Stiftelsesdokumentet skal altid indeholde følgende oplysninger: 

• navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer for kapitalselskabets stiftere, 

• tegningskursen for kapitalandelene, 

• fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene, 

• fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, jf. § 40, stk. 3-5, 

• fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende, 

jf. § 40, stk. 6, og 

• hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende 

fald de anslåede omkostninger.33 

 

Endvidere skal stiftelsesdokumentet indeholde bestemmelser om bestemte forhold, såfremt 

der på tidspunktet er truffet beslutning herom. Disse forhold fremgår af selskabsloven § 27 

og er blandt andet oplysninger om særlige rettigheder for stiftere eller andre personer, det 

kunne for eksempel være såfremt en bestemt aktionær skal have ret til at bebo en ejendom 

som selskabet har ejendomsret over. Derudover skal der gives oplysninger om aftaler der er 

indgået med stiftere eller andre personer, som kan påføre selskabet en væsentligt 

økonomisk forpligtelse. Oplysninger om tegning af kapitalandele ved apportindskud, samt 

hvorvidt årsregnskabet ikke skal revideres, såfremt dette er muligt, skal ligeledes fremgå af 

stiftelsesdokumentet. Apportindskud er omtalt nærmere nedenfor i afsnit 3.1.3. Muligheden 

for fravælgelse af revision er omtalt nærmere i afsnit 3.1.4 nedenfor. 

Vedtægter kan beskrives som et selskabs grundlov, da det er vedtægterne som er 

grundlaget for hele selskabet og dets virke og retsforhold. Vedtægter kan både være 

kortfattet og udelukkende indehold de krav som selskabsloven kræver. Der er dog også 

mulighed for at lave mere omfattende vedtægter som regulere flere forhold, samt de retslige 

forhold for selskabet og dets ejere. Hvorvidt vedtægterne er omfattende eller ej, hænger 

oftest sammen med selskabets størrelse og antallet af ejere. Vedtægterne skal dog som 

minimum indeholde følgende: 

• Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne, 

• Kapitalselskabets formål, 

                                                
33 SEL § 26 
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• Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes 

pålydende værdi, 

• Kapitalandelenes rettigheder, 

• Kapitalselskabets ledelsesorganer, herunder oplysning om den valgte 

ledelsesstruktur, jf. § 111, og i aktieselskaber oplysning om antallet eller mindste og 

højeste antal medlemmer af de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter 

samt valgperioden for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan, 

• indkaldelse til generalforsamling og 

• kapitalselskabets regnskabsår.34 

 

Registreringen af selskabet sker digitalt og skal senest være foretaget 2 uger efter 

underskrift af stiftelsesdokumentet. Det koster et gebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen for at 

stifte et kapitalselskab.  

Det er ikke et krav at stiftere skal tegne kapitalandele i det stiftet selskab. Dette betyder 

således at en given advokat eller revisor i medfør af deres rådgivning kan bistå med at stifte 

selskabet for kapitalejerne.  

Stiftelsesprocessen er administrativ tung, som følge af at der er en del formelle procedure og 

formalia som skal overholdes. Derfor resultere dette oftest i, at mange har behov for 

assistance fra en advokat eller anden rådgiver og dermed kan processen blive en bekostelig 

affære. 

Som følge af det er blevet omtalt flere gange at selve processen for iværksættere er for 

administrativ tung, er det blevet et fokus punkt at gøre det nemmere at starte som 

iværksætter. Dette har derfor også resulteret i, at flere hjælpe vejledninger og 

standarddokumenter er til rådighed for iværksætteren. Blandt andet står Erhvervsstyrelsen 

bag hjemmesiden, www.startvækst.dk, som har til formål at gøre det nemmere at starte som 

selvstændig. Det kræver dog fortsat et vist kendskab og derfor råder Erhvervsstyrelsen også 

at man søger professionel hjælp.  

Det skal dog bemærkes at der ved stiftelse af et kapitalselskab, skal ske dokumentation for 

at den indskudte kapital er til stede. Det kan således ikke undgås at en rådgiver bliver 

tilknyttet som godkender af kapitalen, hvilket oftest medfører at rådgiver tager et gebyr 

                                                
34 SEL § 28 
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herfor. Der er dog visse undtagelser for iværksætterselskaber, dette omtales nærmere 

nedenfor i afsnit 3.1.3. 

Foruden ovenstående krav ved stiftelse af selskabet, er det også et krav at selskabet 

dokumentere og registrere hvem der ejer selskabet. Det er lovpligtigt at registrere selskabet 

legale ejer, hvilket vil sige ejere der har over 5% ejerskab over selskabet. Derudover er det 

ligeledes lovpligtigt at registrere selskabet reelle ejere, hvilket er personer der direkte eller 

indirekte har mindst 25% af ejerandele eller stemmerettigheder over selskabet. 

 

3.1.3 Kapitalkrav, hæftelse og ledelse 

Et meget væsentligt karaktertræk for kapitalselskaber er at kapitalejerne ikke hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser, men udelukkende for den indskudte kapital jf. 

selskabsloven § 1, stk. 2. Derfor stiller selskabslovens § 4, stk. 2 også krav om at der som 

minimum indskydes 50.000 kr. for anpartsselskaber og 500.000 kr. for aktieselskaber. 

Selskabskapitalen skal anførers i stiftelsesdokumenterne jf. gennemgået ovenfor og 

kapitalejerne forpligter sig ved sin underskrift, at indskyde den anførte kapital i selskabet. 

Kapitalen kan indskydes i enten kontanter eller andre værdier end kontanter, 

(apportindskud). Et selskab kan således sagtens stiftes ved at indskyde maskiner varelager 

eller andet inventar såfremt værdien heraf minimum svarer til selskabskapitalen. Et 

apportindskud skal have en økonomisk værdi, hvorfor en forpligtelse til at udføre arbejde 

eller levering af en tjenesteydelse ikke kan anvendes, hvilket er begrundet med at der skal 

være sikkerhed for værdien ved stiftelsen og fremtidige ydelser kan være behæftet med 

usikkerhed. Endvidere kan fordringer på stifter eller kapitalejer heller ikke indskydes til trods 

for disse er sikret ved pant. I tilfælde af et selskab stiftes ved apportindskud, skal 

stiftelsesdokumentet vedlægges en vurderingsberetning fra en uvildig, sagkyndig og 

godkendt revisor35. Derved stilles der endnu engang krav om involvering af en revisor, hvilket 

er ensbetydende med en ekstra omkostning. Reglerne om apportindskud kan dog omgås 

ved at selskabet stiftes kontant og efterfølgende erhverver aktiverne fra ejeren, som ellers 

var påtænkt som apportindskud. Derved kan omkostninger til en vurderingsberetning 

undgås. Det skal dog bemærkes at der i selskabsloven er værnsregler mod dette36, disse er 

dog kun gældende for aktieselskaber og gennemgås derfor ikke yderligere. Det er derfor 

                                                
35 Selskabsloven § 35-37 
36 Selskabsloven §§ 42a - 44 
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fuldt lovligt for anpartsselskaber at foretage en såkaldt efterfølgende erhvervelse. Selskabets 

centrale ledelsesorgan er desuagtet ansvarlig for at erhvervelsen er forsvarlig og ikke er til 

skade for selskabet, dets kapitalejere eller kreditorer37. I tilfælde hvor dette ikke anses for en 

forsvarlig disposition vil selskabets centrale ledelsesorgan derved hæfte for eventuelle tab 

det måtte medføre. Det vil derfor i nogle situationer vil være fornuftigt at få en ekstern 

vurdering og grundlag for værdien af de aktiver der skal indskydes som kapital.  

Det kan således konkluderes at stiftelse af et kapitalselskab er forbundet med en form for 

omkostninger. Såfremt et selskab stiftes kontant er der som tidligere nævnt behov for at 

kapitalen bliver dokumenteret. Dette kan ske i form af bankbilag, godkendelse fra 

henholdsvis en advokat eller revisor. Det kan således ikke undgås at der er behov for 

ekstern assistance der er omkostningsbelagt i en eller anden form.  

I Danmark har spørgsmålet om afskaffelses af minimumskravet for selskabskapitalen for 

anpartsselskaber været debatteret gennem længere tid. På baggrund af den eksisterende 

konkurrence mellem medlemsstaternes selskabsretlige lovgivning, foreslog 

Moderniseringsudvalget at afskaffe mindstekravskapitalen i forbindelse med den nye 

selskabslov, således danske anpartsselskaber stilles på samme vilkår som udenlandske 

selskaber, som ikke er omfattet af mindstkapitalkrav38. Moderniseringsudvalget forslag blev 

ikke en del af den vedtagne selskabslov i 2009, men er efterfølgende blevet realiseret. I 

forbindelse med ændring af selskabsloven, ved Lov nr. 616 af d. 12 juni 2013, blev 

ovenstående taget i betragtning og der blev åbnet op for muligheden at stifte et 

Iværksætterselskab (IVS) med en kapital på 1 kr. Et IVS er særlig type af anpartsselskab og 

er dermed også omfattet af selskabsloven. Et IVS er grundet det lille krav om kapital omfattet 

af nogle særregler i selskabslovens kapital 20 a, § 357 a - d. Et IVS er underlagt samme 

regler som for anpartsselskaber, forskelle er imidlertid at et IVS kun kræver en 

selskabskapital på 1 kr., men samtidigt forpligtes selskabet til årligt at spare minimum 25 % 

af selskabets overskud op på en bunden reserve under egenkapitalen. Endvidere kan et IVS 

heller ikke udlodde udbytte før at selskabskapital og den bunden reserve under 

egenkapitalen tilsammen udgør 50.000 kr., svarende til minimumkapitalen for 

anpartsselskaber. Et IVS kan derved stiftes med en kapital mellem 1 - 49.999 kr., hvilket 

åbner muligheden for at flere kan starte i selskabsform. Det særlige for et IVS, er at dette 

modsætningsvis for anpartsselskaber ikke kan stiftes ved apportindskud. Hvorvidt dette er 

hensigtsmæssigt kan diskuteres, men da muligheden for efterfølgende erhvervelse er muligt 

                                                
37 Selskabsloven § 42 
38 Dansk Selskabsret 2, Kapitalselskaber, side 110 
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som omtalt ovenfor, vurderes dette ikke at give anledning til begrænsninger for 

iværksætteren. IVS kan således kun stiftes ved kontant indskud, men til gengæld kan der til 

brug for dokumentation af den indbetale selskabskapital anvendes en såkaldt ”egen-

erklæring”39, hvor stifterne af selskabet indestår ved deres underskrift at kapital er indbetalt 

og til stede ved stiftelsen. Hertil hører dog endnu en beløbsgrænse, en egen-erklæring kan 

kun bruges når et IVS stiftes med en kapital på under 25.000 kr.. Stiftes IVS’et med en 

selskabskapital på 25.000 kr. eller derover, skal der gøres brug af ekstern assistance for at 

kunne dokumentere tilstedeværelsen af kapitalen, her gælder samme regler som omtalt 

ovenfor for anpartsselskaber. 

Et IVS har derved åbnet muligheden for at flere kan drive virksomhed i selskabsform med 

begrænset hæftelse. Det ændre dog ikke på det faktum at et IVS ligesom øvrige 

kapitalselskaber er underlagt selskabslovens bestemmelser om forsvarligt kapitalberedskab.  

Derudover kan navnet signalere en form for usikkerhed overfor omverden, hvilket begrænser 

mulighederne for samhandel og belåning. Der stilles evt. krav en form for garanti, da evt. 

kreditorer ikke vil give kredit og ligeledes kan banken stille krav om personligt kaution fra 

ejeren ved udlån til selskabet og derved er den begrænset hæftelse i sådanne situationer sat 

ud af kraft. Så til trods for et begrænset kapitalkrav ved stiftelse, ændre det ikke på, at der 

skal være tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige 

forpligtelser efterhånden som de forfalder. Det er ledelsens opgave at sørge for forsvarligt 

kapitalberedskab40 og såfremt reglerne om forsvarligt kapitalberedskab ikke er overhold, kan 

ledelsen blive erstatningsansvarlige overfor selskabet og dets kreditorer, som måtte lide et 

tab pga. manglede overvågning af selskabets kapitalberedskab.  

Foruden et kapitalkrav, stiller selskabsloven også krav om, at et kapitalselskab konstituere 

en ledelsesstruktur. Da et kapitalselskab er en juridisk person, er det nødvendigt at der 

udvælges en række fysiske personer der skal varetage ledelsen af selskabet. Jf. 

Selskabsloven § 111 kan et kapitalselskab vælge mellem 2 ledelsesstrukturer. En 

ledelsesstruktur hvor selskabet ledes af en bestyrelse, som ansætter en direktion til at 

varetage den daglige ledelse. Eller en ledelsesstruktur hvor selskabet ledes af en direktion. 

Det gælder dog for aktieselskaber at direktionen skal ansættes af et tilsynsråd, som skal føre 

tilsyn med direktionen. 

                                                
39 www.erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskaber-ivs, afsnit om dokumentation  
40 Selskabsloven § 115, stk. 5, § 116, stk. 5 og § 117, stk. 5 
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Et anpartsselskabs ledelsesstruktur kan derved bestå af udelukkende en direktion og er 

derfor mere forenklede end for aktieselskaber.41 Til trods herfor, stilles der samme krav til 

ledelsen hvorvidt det er anpartsselskab eller aktieselskab. I et anpartsselskab uden 

bestyrelse, skal direktionen varetage den daglige ledelse, samt den overordnede og 

strategiske ledelse som ville have været bestyrelsens ansvar.42 Det er endvidere direktionens 

ansvar at sikre selskabets bogføring sker under iagttagelse af gældende lovgivning og regler. 

Krav hertil er omtalt yderligere i næste afsnit, 3.1.4. 

 

3.1.4 Regnskab og revision 

Kapitalselskaber er omfattet af reglerne i bogføringsloven og skal opfylde kravene hertil som 

er gældende for selskabets regnskabsmaterialet, hvilket blandt andet er regler vedrørende 

registrering og dokumentation af transaktioner, samt opbevaring af regnskabsmaterialet.43 

Bogføringen danner grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet, som kapitalselskaber har 

pligt til at aflægge efter de regler og krav som er anført i årsregnskabsloven44. 

Detaljeringsgraden, samt oplysningskrav i årsrapporten og dets bestanddele afhænger af 

hvilken regnskabsklasse som selskabet skal følge. Årsregnskabsloven er inddelt i 4 

regnskabsklasser; A, B, C og D og ved afgørelse af hvilken regnskabsklasse et selskab skal 

følge, anvendes størrelsesgrænser for balancesum, nettoomsætning og antal gennemsnitlige 

heltidsbeskæftigede. Et kapitalselskab skal som minimum følge reglerne for regnskabsklasse 

B45 og kan anvende disse regler, såfremt de ikke overskrider følgende størrelser, i to på 

hinanden regnskabsår: 

1) En balancesum på 44 mio. kr. 

2) En nettoomsætning på 89 mio. kr.  

3) Et gennemsnitlige heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.46 

Kapitalselskaber som aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B, C og D, skal uden 

ugrundet ophold efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten, indsende denne til 

                                                
41 Selskabsloven § 111, stk. 1., nr. 2 
42 Selskabsloven § 117, stk. 2 
43 Bogføringsloven §1 
44 ÅRL § 3, stk. 1 
45 ÅRL § 7, stk. 1, nr. 2 
46 ÅRL § 7, stk. 2, nr. 1 
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Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten skal være modtaget 5 måneder efter årsregnskabets 

afslutning (4 måneder for regnskabsklasse D).47  

Den indsendte årsrapport vil blive gjort tilgængelig for offentligheden, hvilket derved 

indebærer at evt. konkurrenter, kunder og andre interessenter vil få adgang til selskabets 

finansielle oplysninger. Det er dog ikke kun medkontrahenter som allerede har indgået en 

aftale med selskabet som kan have interesse i årsrapporten, men ligeledes potentielle 

samarbejdspartner og nye kreditorer vil have en interesse i at vurdere de økonomiske 

aspekter, som følge af et kapitalselskaber udelukkende hæfter med deres indestående. 

Offentliggørelse af årsrapporter for kapitalselskaber hænger således sammen med den 

begrænset hæftelse.48 

Offentliggørelse af årsrapporten er en væsentlig forskel, set i forhold til selvstændig 

erhvervsvirksomhed, hvor årsrapport og finansielle oplysninger mv. ikke skal offentliggøres. 

(Krav til regnskab for selvstændige erhvervsdrivende er omtalt yderligere i afsnit 3.2.4).  

Selvstændige kan have en interesse i at holde økonomiske og finansielle oplysning skjult 

overfor omverden henset til sine kunder eller ud fra et konkurrencemæssigt aspekt. Derved 

skal dette forhold overvejes i forbindelse med valget af virksomhedsform. Det er dog vigtigt 

at påpege at oplysningsgraden for regnskabsklasse B er begrænset. Det er blandt andet 

muligt at skjule nettoomsætningen og i stedet nøjes med at vise bruttoresultatet i 

resultatopgørelsen49. Derudover blev der i forbindelse med indførelse af den nye 

årsregnskabslov d. 21 maj 2015 indført nye lempelser for mindre virksomheder, hvorved 

oplysningskravene yderligere er begrænset. Selskaber i regnskabsklasse B, som ikke 

overskrider følgende størrelser; 

1) En balancesum på 2,7 mio. kr. 

2) En nettoomsætning på 5,4 mio. kr.  

3) Et gennemsnitlige heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.50 

Kan bruge undtagelsesreglerne om mikrovirksomheder, hvilket indebærer at oplysninger om 

regnskabspraksis, gæld der forfalder til betaling over 5 år, visse særlige poster og det 

                                                
47 ÅRL § 138, stk. 1 
48 Dansk Selskabsret 2, kapitalselskaber, side 479 
49 ÅRL § 32 
50 ÅRL § 22 a, stk. 1 
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gennemsnitlige antal ansatte ikke skal oplyses i årsrapporten,51 hvilket ellers er et krav for 

selskaber i regnskabsklasse B.   

Reglerne om mikrovirksomheder kan dog ikke anvendes for Holding selskab som besidder 

kapitalandele eller selskaber der udelukkende beskæftiger sig med investeringsvirksomhed, 

hvor der købes og sælges værdipapirer, ejendomme mv. eller udlejningsvirksomhed, samt 

selskaber der har finansielle instrumenter på balancetidspunktet.52 

Offentliggørelse af årsrapport skal selvfølgelig overvejes i forbindelse med valget af 

virksomhedsform, men som nævnt ovenfor er der mange undtagelsesregler, samt lempelser 

som man kan gøre brug af, hvorved nytteværdien af årsrapporten for interessenter kan 

minimeres, såfremt dette er en indgangsbarriere for at starte i selskabsform.  

Foruden kravet om at udarbejdelse og indsendelse af årsrapport, indeholder 

årsregnskabsloven også krav om kapitalselskaber skal lade sit årsregnskab revidere af en 

revisor og derved forsyne årsregnskabet med en erklæring. Omfanget af revision og 

erklæringstype er igennem årene ligeledes blevet lempet og det har siden 2006 været muligt 

for små selskaber at fravælge revision. Kapitalselskaber kan fravælge at lade sit årsregnskab 

revidere, hvis selskabet i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke 

overskrider 2 af følgende 3 størrelsesgrænser: 

1) En balancesum på 4 mio. kr. 

2) En nettoomsætning på 8 mio. kr.  

3) Et gennemsnitlige heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.53 

Fravalg af revision kan ved stiftelse fravælges, såfremt ovenstående grænse forventes at 

kunne overholdes. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil årsregnskabet skulle revideres. 

Erhvervsdrivende fonde og medarbejderinvesteringsselskaber kan ikke fravælge revision. 

Ligeledes fortabes muligheden for at fravælges revision, såfremt selskabslovgivning, 

regnskabslovgivning eller skatte- og afgiftslovgivningen ikke overholdes. Endvidere gælder 

det for holdingselskaber der besidder kapitalandele i datter- eller associerede virksomheder, 

skal anvende beregningsreglerne for koncernregnskabspligt ved vurderingen af om de kan 

fravælge revision. Beregningsreglerne gennemgås ikke nærmere. 

                                                
51 ÅRL § 22 b, stk. 1 
52 ÅRL § 22 a, stk. 3 
53 ÅRL § 135, stk. 1 
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Til trods for muligheden om fravalg af revision er muligt, kan det i nogle tilfælde være stillet 

krav herom fra medkontrahenter. Blandt andet kræver Banken oftest et revideret regnskab 

for at yde kredit, derfor skal fravalget overvejes nøje, da en økonomisk besparelse på 

revisorregningen kan have konsekvenser for øvrige økonomiske aspekter i forbindelse med 

selskabets drift. 

 

3.1.5 Regnskabsmæssige krav til aktiver og Passiver 

Hvor der ved anvendelsen af virksomhedsordningen er klare regler om hvilke aktiver og 

passiver der kan indgå, er der ikke i forbindelse med kapitalselskaber samme regelsæt. 

Kapitalselskaber er selvstændige juridiske enheder og aktiver og passiver kan indgå i 

selskabet såfremt ejerskabet tilhører selskabet. Når man driver virksomhed i personligt regi 

kan ejerskabet over aktiver og forpligtelser forblive hos ejeren og det er ligeledes muligt at 

lade blandet benyttede aktiver indgå i virksomhedsordningen. Dette er ikke muligt for 

kapitalselskaber og der skal på erhvervelsestidspunktet træffes beslutning om ejerskabet 

skal tilhøre kapitalejeren eller selskabet. Det er typisk erhvervelse af biler og ejendomme der 

i almindelighed giver anledning til refleksion. Valget skal derfor for kapitalselskaber træffes 

ved erhvervelsen, hvorimod det for selvstændige erhvervsvirksomheder ikke nødvendigvis 

behøves at træffes ved erhvervelse af aktivet, men i stedet kan det vente med at træffe 

beslutning herom i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for indehaveren. 

 

3.2 Virksomhedsordningen (personlig virksomhed) 

Dette afsnit omhandler de selskabsretlige regler der er gældende for 

enkeltmandsvirksomheder.  

 

3.2.1 Lovgrundlag 

Virksomhedsordningen er et beskatningsmulighed som den selvstændig erhvervsdrivende 

kan vælge såfremt der drives virksomhed i personligt regi. I modsætning til kapitalselskaber, 

som selskabsretligt er reguleret af selskabsloven, findes der ikke samme lovregulering for 

personlig virksomheder. Personselskaber er i begrænset omfang omfattet af Lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder (LEV). LEV finder anvendelse på enhver virksomhed, der 
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har til formål at fremme virksomhedens deltageres økonomiske interesser gennem erhverv, 

og som ikke er omfattet af andre love, f.eks. selskabsloven.54 Det er dog kun reglerne i 

kapitel 1, 2 og 7 der finder anvendelse på personlig virksomheder.55 En vidtgående 

aftalefrihed er derfor det der danner grundlaget for personlige virksomheder i Danmark, i 

modsætning til de fleste andre Europæiske lande.56 Afhandlingen er afgrænset til at omfatte 

enkeltmandsvirksomheder, hvorved aftaleindgåelse om ejerforhold, ansvar mv. bliver 

overflødig, da indehaveren er eneberettigede til at træffe beslutninger for virksomheden. De 

enkelte og få regler der er gældende for personlige virksomheder/enkeltmandsvirksomheder 

vil blive gennemgået nedenfor. 

 

3.2.2 Stiftelse og registrering 

Der er ikke særlige lovkrav til stiftelsen af en personlig virksomhed og stiftelsen af 

virksomheden sker på det tidspunkt hvor driften påbegyndes.  

Langt størstedelen af alle virksomheder i Danmark skal registreres i Det Centrale 

Virksomhedsregister (CVR) i medfør af en eller anden lovgivning. Hvor selskaber er 

underlagt registrering ifølge selskabsloven, vil størstedelen af alle personlige virksomheder 

være tvunget til registrering i medfør af en eller flere skatte- eller afgiftslove. Blandt andet 

kræver momsloven at virksomheden registres når omsætningen overstiger 50.000 kr. årligt57. 

Såfremt man ikke er pligtig til at lade sig registrere ifølge en eller flere skatte- eller afgiftslove, 

er der ikke noget krav om registrering af virksomheden. Således vil man heller ikke få tildelt 

et CVR-nr., hvilket i visse situationer vil være nødvendigt for at kunne dokumentere 

virksomhedens eksistens overfor omverden. Derfor vil det som udgangspunkt altid anbefales 

at registrere virksomheden i CVR, hvilket som sagt også vil være lovkrav for hovedparten af 

alle danske virksomheder. 

Inden virksomheden kan registreres i CVR skal der træffes beslutning om virksomhedens 

navn. Valg af navn er underlagt reglerne i LEV §6 og må derfor ikke være misvisende eller 

vildledende i forhold til virksomhedens branche. Endvidere skal både navn og logo tydeligt 

adskille sig fra andre registreret virksomheder. 

                                                
54 LEV § 1 
55 LEV § 2, stk. 3 
56 Dansk selskabsret 1, indledning til selskabsretten, side 105 
57 Momsloven § 48 
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Når der er truffet beslutning herom, kan virksomheden registreres. Registreringen er gratis 

og sker elektronisk. Der skal i forbindelse med registreringen afgives oplysninger om: 

• Ejeroplysninger 

• Virksomhedens navn og adresse 

• Branchekode 

• Hvilke pligter virksomheden skal registres for i forhold til moms og kildeskatter mv.. 

• Startdato 

Det er således forholdsvis nemt at starte personlig virksomhed. I modsætning til 

kapitalselskaber, skal der ikke udarbejdes formelle dokumenter mv. og det er heller ikke 

nødvendigvis påkrævet at der skal ske involvering af advokat eller revisor. Såfremt 

indehaveren/ejeren har de fornødne kompetencer kan han nemt selv foretage registeringen. 

 

3.2.3 Kapitalkrav, hæftelse og ledelse 

For enkeltmandsvirksomheder hæfter indehaveren personligt og ubegrænset. Hvilket betyder 

at der hæftes med alt, hvad man ejer, og alt man måtte komme til at eje i fremtiden. 

Virksomhedens kreditorer kan derved gennem en retsforfølgning gøre krav i både 

virksomhedens aktiver, men også i indehaverens personlige aktiver. Dette er således en 

væsentlig forskel i forhold til kapitalselskaber, hvor kapitalejeren maksimalt kan tabe den 

indskudte kapital. 

Der er således heller ingen lovmæssige krav til indskudskapital ved stiftelse af personlig 

virksomhed, hvilket hænger sammen med at indehaveren hæfter med sin personlige formue. 

Formålet ved at pålægge indehaveren personlig hæftelse for virksomhedens gæld, er for at 

beskytte virksomhedens kreditorer, hvilket dermed skal modsvare kapitalindskuddet i 

kapitalselskaber.  

Den personlige hæftelse gør det blandt andet også nemmere at få kredit hos sine kreditorer, 

det er dog ikke ensbetydende med at kreditorer nødvendigvis yder kredit, da der trods den 

ubegrænset hæftelse, stadig kan herske usikker om betaling. 

Det skal ligeledes bemærkes, at det for enkelte brancher ikke vil være aktuelt eller 

fordelagtigt at starte op som personlig virksomhed, som følge af den personlige hæftelse. 

Her tænkes blandt andet på virksomheder med større håndværkssager, hvor det kræves at 
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stilles en form for garanti, som derved kan skabe stor usikkerhed for privatøkonomien. I 

sådanne tilfælde vil det klart anbefales at starte op i selskabsform. 

For kapitalselskaber er der ligeledes krav om der besluttes en ledelsesstruktur og ejerskabet 

registreres. For enkeltmandsvirksomheder er der ikke samme krav, da det er indehaveren 

der tegner virksomheden og fungere som daglig leder. 

 

3.2.4 Regnskab og revision 

Personlige virksomheder er ligesom kapitalselskaber også underlagt reglerne i 

bogføringsloven om registrering og opbevaring af regnskabsmateriale mv.. Bogføringsloven 

gælder alle etableret virksomheder i Danmark, uagtet ejer- eller hæftelsesforhold.58 For 

personlige virksomheder som følger reglerne i virksomhedsordningen, gælder endvidere at 

virksomhedens økonomi skal være klart adskilt fra indehaverens økonomi. Bogføringen skal 

således tilrettelægges, så der sker en regnskabsmæssig opdeling af den af indehaverens 

samlede økonomi, i en virksomhedsøkonomi der er placeret i virksomhedsordningen og en 

privatøkonomi.59 Regnskabskravet er dog lovreguleret, som følge af en personlig virksomhed 

ikke anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. Personlige virksomheder er 

skattemæssig transparent, hvorved virksomhedens indkomst anses for optjent af 

indehaveren, og det er derfor nødvendigt at kunne opdele økonomien. 

 

Der er dog ikke et krav om at personlige virksomheder skal aflægge en årsrapport i 

overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven. Hvilket dermed adskiller sig for 

kapitalselskaber, som altid skal udarbejde en årsrapport. Der er dog intet til hinder for at 

indehaveren alligevel udarbejder et regnskab, men så skal årsregnskabet følge 

reglerne der er gældende regnskabsklasse A i årsregnskabsloven.60 

Til trods for at det ikke er lovpligtigt for personlige virksomheder at udarbejde et årsregnskab, 

vil det ofte være nødvendigt, som følge af virksomhedens eksterne interessenter vil kræve at 

der bliver udarbejdet en årsrapport. Typisk er det banken der forlanger et årsregnskab, 

såfremt der skal ydes belåning til virksomheden. Dette kræver typisk også involvering fra en 

revisor og dermed en omkostning for virksomheden. Omkostningen afhænger selvfølgelig af 

hvilken form for sikkerhed revisor skal afgive på sin erklæring. Til forskel for selskaber, er det 

                                                
58 Bogføringsloven §1 
59 VSL §2 
60 ÅRL § 7 
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ikke lovbestemt hvilken erklæringstype revisor skal afgive på et klasse A regnskab, men 

såfremt der afgives erklæring er det et krav at årsregnskabet indeholder revisor erklæring jf. 

ÅRL §18. Det er således ikke et krav at der er en revisor ind over udarbejdelsen af 

årsregnskabet, men såfremt en ekstern interessent kræver et regnskab, vil de som oftest 

også kræve en form for sikkerhed i form af en erklæring fra en revisor. 

 

3.2.5 Regnskabsmæssige krav til aktiver og passiver 

Som følge af personlige virksomheder er skattemæssig transparent, forbliver ejerskabet hos 

indehaveren og derfor stiller virksomhedsordningen klare regler om hvilke aktiver og passiver 

der kan indgå og hvordan disse skal behandles. 

 

Aktiver: 

Alle erhvervsmæssige aktiver skal indgå i virksomhedsordningen, det er som udgangspunkt 

ikke muligt at lade de erhvervsmæssige aktiver stå uden for ordningen. Dette kan derfor 

skabe udfordringer i forhold til aktiver som både benyttes af virksomheden og som benyttes 

af indehaveren. Som hovedreglen indgår blandet benyttede aktiver ikke i 

virksomhedsordningen, men ingen hovedregel uden undtagelser. Derfor kan indehaveren 

vælge at indskyde blandet benyttede ejendomme og biler, under visse betingelser er opfyldt.  

 

Den erhvervsmæssige andel af fast ejendom kan indgå i VSO, det kræver midlertidigt at der 

er foretaget en vurderingsfordeling af ejendommen efter vurderingsloven § 33. 

 

For biler der både benyttes privat og erhvervsmæssigt gælder at disse ligeledes kan 

indskydes i VSO. Vælger indehaveren at indskyde bilen i VSO, skal bilen samt 

omkostningerne indgå fuldt ud. Derved kan alle omkostninger, herunder afskrivninger 

fratrækkes i virksomheden. Til gengæld indebærer dette at indehaveren skal beskattes af fri 

bil. 

 

Omvendt kan indehaveren vælge at lade bilen står uden for VSO og derimod vælge om 

dækning af de erhvervsmæssige driftsomkostningerne skal kompenseres ved skattefri 

befordringsgodtgørelse efter ligningslovens regler eller om der skal ske en fordeling af de 

faktiske omkostninger inkl. afskrivninger, efter kørselsregnskab. 
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Hvilken metode der bedst kan betale sig, afhænger af bilens værdi og størrelsen af 

driftsomkostninger, samt fordelingen af privat- og erhvervsmæssig kørsel. Derfor vil det være 

hensigtsmæssigt at der foretages en beregning herpå inden valget træffes.  

 

Foruden ejendomme og biler kan indehaveren frit vælge om blandet benyttede telefon, 

computer med tilbehør mv., skal indgå i VSO eller holdes udenfor. Vælges det at lade telefon 

mv. indgå i VSO, er der fuldt fradrag for alle omkostninger, modsat at indehaveren beskattes 

af værdien af den private rådighed. Værdien overføres til indehaveren i hæverækkefølgen 

eller via mellemregningskontoen, såfremt denne benyttes. Holdes telefon mv. udenfor VSO, 

kan virksomheden betale en beregnet leje der svarer til de faktiske omkostninger, som kan 

fratrækkes i virksomheden. Godtgørelsen er en hævning udenom hæverækkefølgen i VSL § 

5. Beløbet kan ligeledes bogføres via mellemregningskontoen efter VSL § 4a.    

 

Alle øvrige driftsmidler og aktiver som benyttes både af indehaveren personligt og 

virksomheden kan ikke indgå i VSO. Stiller indehaveren et sådant blandet benyttede aktiver 

til rådighed for virksomheden, kan virksomheden godtgøre udgifterne ved brugen af aktivet, 

og fratrækkes som en driftsudgift i lighed med fri telefon omtalt ovenfor.  

 

Der gælder ligeledes særregler når det kommer til værdipapirer og finansielle aktiver. 

Konvertible obligationer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, andele i foreninger 

omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, indeksobligationer, der beskattes 

efter reglerne for finansielle kontrakter, samt aktier og investeringsbeviser mv., når aktier og 

investeringsbeviser mv. er udstedt af et investeringsselskab, jf. aktieavance- 

beskatningslovens § 19, er valgfrit og kan indgå i virksomhedsordningen.61 

Derimod kan følgende værdipapirer ikke indgå i VSO, medmindre der drives næring med 

sådanne aktiver: 

• Aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven (ABL) 

• Uforrentede indeksobligationer 

• Uforrentede obligationer 

• Præmieobligationer 

                                                
61 VSL §1, stk. 2 
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Hvis der sammenlignes med kapitalselskaber er der ikke samme begrænsninger i hvilke 

aktiver der indgå. Såfremt man benytter VSO vil man derved blive begrænset i hvilke aktiver 

man evt. kunne investere i og derved opnå et bedre afkast af virksomhedens frie likvider. 

Passiver: 

Som det gælder for aktiver, skal al erhvervsmæssig gæld også indskydes og medgå i VSO. 

Frem til d. 11. juni 2014 har det endvidere været tilladt og oftest også fordelagtigt at have 

privat gæld i VSO. For at begrænse skattefordelen i at have privat gæld i VSO blev 

lovforslaget L200 indført. Disse skatteregler er omtalt nærmere i forbindelse med 

gennemgangen af de skattemæssige regler i VSO i afsnit 4.2 nedenfor.   

 

3.3 Delkonklusion 

I afsnit 3 er de selskabsretlige regler for henholdsvis kapitalselskaber og 

enkeltmandsvirksomheder gennemgået. Som det fremgår af ovenstående er det relevant at 

bemærke at der er væsentligt flere krav til stiftelsen af et kapitalselskab end til stiftelsen af en 

personlig virksomhed.  

Endvidere er der for kapitalselskaber krav om der foretages et kapitalindskud, grundet den 

begrænset hæftelse. Dette kapitalkrav gælder ikke for personlige virksomheder, da 

indehaveren af den personlige virksomhed hæfter personligt. Endvidere skal der for 

kapitalselskaber foretages beslutning om ledelsesstruktur, samt foretages registreringen af 

ejerforhold og legale ejere. 

Derudover stilles der ikke krav om at personlige virksomheder udarbejder en årsrapport, 

hvilket derimod er et krav for kapitalselskaber jf. årsregnskabsloven. For de fleste 

iværksættere vil dette igen medføre at der skal tilknyttes en revisor, til trods for selskabet evt. 

kan fravælge revision, ændre det ikke på, at en årsrapport skal udarbejdes og offentliggøres.  

Det kan hermed konkluderes at det er væsentligt nemmere at starte virksomhed i personligt 

regi fremfor i kapitalselskabsform. Endvidere vil det for de fleste iværksættere kræve 

assistance fra en revisor eller advokat når man vælger at stifte et kapitalselskab, samt i 

forbindelse med den efterfølgende udarbejdelse af årsrapporten for selskabet. En 

omkostning hertil, kan således ikke undgås for kapitalselskaber.   
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4. Skatteretlige regler 

4.1 Kapitalselskaber 

Som tidligere nævnt er et kapitalselskab en selvstændig juridisk enhed og har derfor også 

selvstændig beskatning af selskabets indkomst. Dette afsnit har til formål først af beskrive 

hvorledes beskatningen af selskabsindkomsten forekommer for selskabet og derefter 

hvorledes den efterfølgende beskattes hos aktionæren, samt hvorledes overførsler mellem 

selskabet og aktionærer behandles skattemæssigt og hvordan dette kan optimeres mest 

muligt for aktionæren. 

 

4.1.1 Beskatning af selskabsindkomst 

Lovgrundlaget for beskatning af kapitalselskaber er reguleret af Selskabsskatteloven (SEL). 

Kapitalselskaber der er hjemhørende i Danmark er skattepligtige til Danmark ved tidspunkt 

for stiftelsen.62 Indkomstskatten efter SEL er proportional og beregnes af den 

selskabsskattepligtiges indkomst. Indkomstopgørelsen i kapitalselskaber foretages efter 

skattelovgivningens almindelige regler.63 Den skattepligtige indkomst for kapitalselskaber 

opgøres således efter samme regler, som er gældende for fysiske personer. En væsentlig 

undtagelse hertil er dog indkomst fra udenlandske fast driftssteder eller ejendomme. Grundet 

afhandlingens afgrænsning er udenlandske indkomst ikke omfattet af afhandlingen, og 

omtales ikke yderligere. Der gælder ligeledes øvrige undtagelser, disse vurderes dog ikke 

alle at bidrage til afhandlingens formål og er derfor kun omtalt nedenfor, såfremt det bidrager 

til afhandlingens formål. 

Den skattepligtig indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret, fratrukket 

driftsomkostningerne. Et selskab har fradrag for de omkostninger som er med til erhverve, 

sikre og vedligeholde selskabets indkomst, svarende til gældende fradragsregler for 

selvstændige i personligt regi.64 

Som udgangspunkt er det kalenderåret der er indkomståret. Kapitalselskaber kan dog vælge 

et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår).65 Kapitalselskaber skal senest 6 

                                                
62 SEL § 4, stk. 1 
63 SEL § 8, stk. 1 
64 SL § 6 a 
65 SEL § 10, stk. 1 
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måneder efter indkomstårets udløb have indsendt en selvangivelse til SKAT.66 

Selskabsskatteprocent er ændret igennem årene og er de seneste år løbende nedsat fra 25 

% til 22%. Kapitalselskabers skattepligtige indkomst beskattes med 22 % fra og med 2016.67 

Såfremt kapitalselskabet i et indkomstår genererer underskud, kan dette underskud 

fremføres til modregning i efterfølgende års positive indkomst. Der gælder dog 

begrænsninger i hvor stor en andel der kan anvendes til modregning i efterfølgende 

indkomstår. I 2016 kan op til 7.852.500 kr. anvendes til modregning af den skattepligtige 

indkomst. Et resterende underskud kan herefter højest nedbringe den skattepligtige indkomst 

med 60 %.68 Underskuddet forbliver således i selskabet og bliver derved ikke overført til 

aktionærer til nedbringelse af aktionærens skattepligtige indkomst. Dette er en klar ulempe 

ved kapitalselskaber, da der er en chance for underskud vil gå tabt i tilfælde af selskabet 

ophører. 

 

4.1.2 Beskatning af hovedaktionær 

En hovedaktionær vil blive beskattet af de midler som trækkes ud af selskabet. Som 

udgangspunkt har en aktionær to muligheder for at trække penge ud til sig selv fra selskabet. 

Enten via lønindkomst eller ved at udlodde udbytte, eller en blanding af begge dele.  

 

4.1.2.1 Løn 

Lønninger såvel til personale som til ejeren af selskabet anses som en fradragsberettigede 

omkostning og kan derfor fratrækkes ved opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst. 

Ved udbetaling af løn til selskabets ejer, kræver det dog, som følge af selskabet er en 

selvstændig juridisk enhed, at der foreligger et egentlige lønmodtager forhold, hvorved ejeren 

skal ansættes i selskabet og der skal udarbejdes ansættelseskontrakt mv. i 

overensstemmelse med hvad der er gældende for øvrige ansatte. 

Derudover skal lønnen stå i forhold til ejerens kompetencer og arbejdsindsats mv.. Til trods 

for man er hovedaktionær og dermed kan bestemme sin egen løn, skal lønnen svare til 

                                                
66 SKL § 4, stk. 2 
67 SEL § 17, stk. 1 
68 SEL § 12 
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markedslønnen og hvad hovedaktionærerne ville betale en 3. mand for det samme udførte 

arbejde jf. LL § 2, stk. 1. SKAT har mulighed for at omkvalificere lønnen, såfremt den ikke 

afspejler markedslønnen. I sådanne tilfælde vil lønnen blive omkvalificerede til udbytte og da 

dette ikke er deklareret, vil det blive betragtet som en maskerede udlodning af udbytte til 

aktionæren. Dette forhold er omtalt yderligere i nedenstående afsnit om udbytte. 

En aktionær kan således ikke udtrække mere løn end han er kvalificerede til. Så til trods for 

det vil være mest optimalt for aktionæren at udtrække selskabets overskud som løn er det 

nødvendigvis ikke altid muligt. 

Lønudbetalingen til aktionæren beskattes som enhver anden lønindkomst og indgår derfor i 

den personlig indkomst som omtalt i afsnit 2.1.5. 

 

4.1.2.2 Udbytte 

Som hovedregel gælder det at alt hvad selskabet udlodder til dets aktionærer, skal beskattes 

efter reglerne om udbytte og medtages som aktieindkomst i aktionærens skattepligtige 

indkomst, i det år hvor udlodningen deklareres.69 Udbytte anses ikke som en 

driftsomkostning for selskabet og er således ikke fradragsberettigede i selskabets 

skattepligtige indkomst. Udbytte udloddes til hovedaktionæren på baggrund af den seneste 

godkendte årsrapport jf. Selskabsloven § 180 eller som ekstraordinært udbytte jf. 

Selskabsloven §§ 182 og 183. Gældende for begge former for udbytte er at, det skal være 

forsvarligt, hvorved det kun er selskabets frie reserver som kan udloddes til aktionærerne.70 

Foruden deklareret udbytte som omtalt ovenfor, forekommer der også situationer hvor 

udbytte kan betegnes som en maskeret udlodning. Maskeret udbytte kan opstå i de 

situationer hvor selskaber afholder omkostninger for aktionæren, herunder stiller fri bolig eller 

anden gode vederlagsfrit til rådighed for aktionæren, samt i de situationer hvor enkeltstående 

transaktioner mellem aktionæren og selskabet ikke er værdiansat korrekt. 

Udgifter der er selskabet uvedkommende og dermed ikke er med at sikre, erhverve og 

vedligeholde indkomsten, kan klassificeres som maskeret udlodning af udbytte, da 

omkostninger i stedet anset som værende afholdt i aktionærens interesse. Det kunne blandt 

andet være sponsorbidrag som er afholdt til indehaverens nærtstående. SKAT kan statuere 

                                                
69 LL § 16 A 
70 Selskabsloven § 180, stk. 2 
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maskeret udbytte for alle typer af omkostninger afholdt af selskabet, hvis SKAT kan påvise at 

udgiften er afholdt i aktionærens interesse. Der er dog især i praksis statueret eksempler ved 

maskeret udbytte i forbindelse med udgifter til repræsentation, rejseudgifter, 

aktionærrabatter, samt løn der ikke er på markedsvilkår.  

Maskeret udlodning kan om sagt også forekomme i de situationer hvor et selskab sælger 

aktiver til hovedaktionæren til underpris, eller omvendt hvis selskabet køber aktiver til 

overpris af aktionæren. SKAT kan i tilfælde af, at det vurderes at være tale om maskeret 

udlodning af udbytte vælge at korrigere selskabets indkomst, hovedaktionærens indkomst, 

eller i nogle tilfælde hos begge.  

Maskeret udbytte er således et skatteretligt udtryk for ulovlig værdioverførsel fra selskabet til 

aktionæren og eller aktionærens nærtstående, for at undgå dobbeltbeskatning. 

 

4.1.2.3 Optimering – løn eller udbytte 

Som følge af der skattemæssigt er forskelle i hvordan lønindkomst beskattes og hvordan 

aktieindkomst beskattes i den skattepligtige indkomst, kan det være optimalt for aktionæren 

at kigge på hvordan overskud skal hæves ud af selskabet. Der skal således kigges på 

hvorledes beskatning kan optimeres, således aktionæren betaler den laveste skat muligt. 

Jf. gennemgang i afsnit 2.1 er marginalskatten for personlig indkomst 40,3 % med bundskat 

og med topskat udgør marginalskatten 56,4 %. Dette skal sammenholdes med 

beskatningsprocenten for aktieudbytte. Aktieindkomst under progressionsgrænsen (50.600 

kr.) beskattes med 43,06 % og alt aktieindkomst derover beskattes med 54,76 %.. 

Det kan således udledes heraf, at det for aktionæren, som udgangspunkt, altid er mest 

fordelagtigt at udtage overskud fra selskabet som lønindkomst op til topskattegrænsen 

(467.300 kr. ekskl. AM), da dette vil blive beskattet med den lavest sats. Ønsker aktionæren 

at hæve over topskattegrænsen, vil det herefter være mest fordelagtigt at dette udtrækkes 

som udbytte. 

Det skal dog bemærkes at ovenstående marginalskatteprocenter er fastsat ud fra en 

gennemsnitskommune. For personer bosiddende i kommuner med meget lav kommuneskat, 

kan det være mere fordelagtigt at udtrække overskud som løn. Derfor skal der for hver enkel 

aktionær laves en beregning baseret på skatteprocenterne der er gældende i den kommune 
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hvor aktionæren er bosiddende. Ligeledes ændres skattesatserne løbende, hvilket dermed 

kan bevirke at beregningen ikke nødvendigvis er gældende efterfølgende indkomstår.  

På trods af det er mest fordelagtigt for aktionæren at hæve overskud som lønindkomst, skal 

lønnen fortsat fastsættes efter markedsmæssige principper, som omtalt ovenfor i afsnit 

4.1.2.1. 

 

4.2 Virksomhedsordningen 

Som det fremgår af indledende afsnit, blev virksomhedsskatteloven indført i 1987, for at 

udligne beskatningsforskellene mellem personlig ejet virksomheder og selskaber. 

Selvstændige erhvervsdrivende har siden hen haft mulighed for at benytte sig af 

lovgivningen og derved opnå en mere fordelagtig beskatning af erhvervsmæssig indkomst. 

Virksomhedsskatteloven indeholder forskellige ordninger: 

• Virksomhedsordningen 

• Kapitalafkastordningen 

• Konjunkturudligningsordningen 

• Kapitalafkastordningen for aktier og anparter 

• Udligningsordningen for kunstnere. 

Afhandlingen er som nævnt tidligere afgrænset til virksomhedsordningen og de regler der 

gældende for selvstændige erhvervsdrivende der anvender denne ordning.  

Det blev i forbindelse med gennemgangen af de regnskabsmæssige krav ovenfor 

konstateret at det er væsentlige nemmere at starte personlig virksomhed, fremfor i 

selskabsregi. Der er ikke samme juridiske krav og formelle procedure der skal iagttages. Det 

ændre dog ikke på det faktum at der skattemæssigt er en del regler der skal overholdes, 

såfremt virksomhedsordningen til vælges.  

For at kunne benytte virksomhedsordningen skal der være tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed, kriterierne herfor er gennemgået under afsnit 2.2.1.  Endvidere skal de 

regnskabsmæssige krav mv. overholdes som omtalt i afsnit 3.2.4. 
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4.2.1 Beskatning 

Enkeltmandsvirksomheder betragtes ikke som selvstændige skattesubjekter og anses 

dermed for at være skattemæssigt transparente. Det betyder, at skattepligten er placeret hos 

ejerne af virksomheden. Virksomhedsordningen er administrativ tung og der skal ved opstart 

af ordningen foretages opgørelse af blandt andet indskudskontoen. Endvidere skal der 

løbende opgøres et kapitalafkast og der er specifikke regler som skal opretholdes for at 

kunne benytte virksomhedsordningen. Hvorledes den skattepligtige indkomst opgøres og 

beskattes, samt de særregler og opgørelser som er gældende for virksomhedsordningen er 

gennemgået nedenfor. 

 

4.2.1.1 Indskudskonto 

Ved indtrædelse i virksomhedsordningen skal der opgøres en indskudskonto. 

Indskudskontoen skal opgøres ved indkomstårets begyndelse, i det år hvor 

virksomhedsordningen anvendes første gang. Indskudskontoen er et udtryk for den værdi 

som indehaveren indskyder i virksomheden. Indskudskontoen består således af de indskudte 

værdier, fratrukket indskudt gæld.71 Indestående på indskudskontoen kan senere hæves 

skattefrit i hæverækkefølgen. Sammenlignet med kapitalselskaber er indskudskontoen et 

udtryk for selskabskapital, der er dog ikke for et krav at der sker indskud, modsat 

kapitalkravet der er for kapitalselskaber.  

Indskudskontoen kan endvidere være negativ ved opstart i virksomhedsordningen. Er 

indskudskontoen negativ ved opstart, er det primært et udtryk for at der er medtaget privat 

gæld i virksomhedsordningen. Såfremt det kan dokumenteres at alle aktiver og passiver 

medtaget er erhvervsmæssige, kan indskudskontoen nulstilles.72 

Når indskudskontoen er opgjort, er værdien fastlås og evt. gæld eller aktiver værdireguleres 

ikke. Indskudskontoen reguleres kun såfremt der efterfølgende sker indskud af flere værdier 

eller der sker hævninger fra virksomheden jf. hæverækkefølgen. For at hindre at der sker 

skattefrie hævninger fra indskudskontoen, når der i virksomheden er ”ikke-beskattede 

midler”, bestemmer VSL § 5, i hvilken rækkefølge hævninger fra virksomhedsordningen skal 

foretages. Hæverækkefølgen er beskrevet nærmere i afsnit 4.2.1.2.  

                                                
71 VSL § 3, stk. 3 
72 VSL § 3, stk. 5 
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Indestående på indskudskontoen er således et udtryk for hvor meget indehaveren skattefrit 

kan føre ud af virksomheden i hæverækkefølgen uden at det udløser rentekorrektion. 

Såfremt indskudskontoen er negativ skal der ske beregning af rentekorrektion, som er omtalt 

nærmere i afsnit 4.2.1.5. Endvidere kan der ikke ske foreløbig opsparing af overskud i 

henhold til VSL § 11, stk. 4. Hvilket er en værnsregel der blev indført i forbindelse med 

opstramning af virksomhedsordningen jf. Lov nr. 992 af 16. september 2014. 

VSL § 3, stk. 4 fastsætter reglerne om hvorledes værdiansættelsen af de aktiver og passiver 

som skal indgå ved opgørelsen af indskudskontoen. Værdiansættelsen skal foretages som 

anført i oversigten nedenfor:  
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Aktiver Værdiansættelse 

Fast ejendom 

Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved 
indkomstårets begyndelse. 

Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn til 
ved vurderingen. Eventuel anskaffelsessum for ombygning, forbedringer 
mv., der ikke er medregnet i vurderingen, skal lægges til. Hvis der ikke er 
ansat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdien pr. 
seneste 1. oktober forud for indkomstårets begyndelse med tillæg af 
eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygninger, forbedringer 
mv. 

Driftsmidler og 
skibe 

Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke ved 
opgørelsen af indskudskontoen. 

Blandet benyttede 
biler 

Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Blandet benyttet 
telefon eller 
computer med 
tilbehør 

Afskrivningsberettiget saldoværdi 

Driftsmidler, der 
hidtil er anvendt 
privat 

Handelsværdi 

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

Besætninger 
Normalhandelsværdi eller handelsværdi, dog ikke mindre end 
normalhandelsværdien efter eventuel nedskrivning 

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med afskrivninger 

Løbende ydelser 
som led i gensidigt 
bebyrdende aftale 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne 

Øvrige aktiver 
Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Hvis 
anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne værdi 
bruges. 

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

Som udgangspunkt kursværdien 

Passiver Værdiansættelse 

Gæld Kursværdien 

Løbende ydelser 
som led i gensidigt 
bebyrdende aftale. 

Den kapitaliserede værdi af ydelserne 

Figur 5: Oversigt over værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelse af indskudskontoen. Kilde: Den 

juridiske vejledning, Afsnit C.C.5.2.5.3. 
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I forbindelse med virksomhedsordningen er det også væsentligt at påpege at såfremt den 

skattepligtige driver flere virksomheder, vil de blive betragtet som én virksomhed ved 

anvendelse af virksomhedsordningen. Dette kan således give anledning til problemstillinger, 

når virksomhedsordningen allerede anvendes og der startes ny virksomhed som kræver 

belåning som skal indskydes i virksomhedsordningen. F.eks. ved ejendomsudlejning, hvor 

indehaveren ønsker at indskyde endnu en ejendom samt den tilknyttet ejendomsgæld. Det er 

ikke i virksomhedsordningen muligt at indskyde ejendomme til bruttoværdi, hvilket dermed 

betyder at ejendomme skal indskydes på indskudskontoen og gælden vil blive anset som en 

hævning i hæverækkefølgen. Der kan derfor i denne forbindelse være relevant at overveje 

kapitalselskab.  

I tilknytning til ejendommen, indeholder VSL også en værnsregel mod ind- og udtræden af 

virksomhedsordningen med fast ejendom. Virksomhedsordningen er frivillig og indehaveren 

kan frit skifte mellem de forskellige beskatningstyper, og dermed udtræde af 

virksomhedsordningen og i stedet lade sig beskatte efter kapitalafkastordningen eller 

personskattelovens almindelige regler. I forbindelse med ejendomme kunne der således 

være et incitament til at træde ind og ud af virksomhedsordningen, for at opnå 

skattemæssige fordele i forbindelse med værdireguleringen af fast ejendom. Denne 

værnsregel forhindre at den selvstændige kan opnå denne skattemæssige fordel og reglen 

betyder derfor at den selvstændige skal medregne fast ejendom til den værdi som den indgik 

med på indskudskontoen sidste virksomhedsordningen blev anvendt. Reglen gælder i en 

periode på 5 år og gælder dog ligeledes kun hvis det er den samme ejendom som den 

selvstændige træder ind og ud med i virksomhedsordningen. Denne værnsregel gør således 

at den selvstændige ikke kan forøge sin indskudskonto med en kapitalgevinst på fast 

ejendom ved at træde ind og ud af ordningen.  

 

4.2.1.2 Hæverækkefølgen 

Hæverækkefølgen er den prioriteret rækkefølge, som skal benyttes når der foretages 

overførsler fra virksomhedsøkonomien til indehaveren. Rækkefølgen er bestemt i VSL § 5, 

men i praksis anvendes den udvidede hæverækkefølgen som anført i SKAT juridiske 

vejledning.73 Hæverækkefølgen er som følgende: 

1) Beløb til dækning af driftsomkostninger 

                                                
73 Den juridiske vejledning, afsnit C.C.5.2.7.3, Den udvidede hæverækkefølge 
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2) Beløb overført til medarbejdende ægtefælle 

3) Beløb overført til dækning af virksomhedsskat 

4) Hensat til senere hævning fra sidste år (kapitalafkast og resterende overskud) 

5) Årets overskud (kapitalafkast og resterende overskud) 

6) Opsparede overskud fra tidl. år 

7) Indestående på indskudskonto 

8) Beløb der overføres ud over indestående på indskudskontoen 

 

Ad 1 og 2)  

Driftsomkostninger er de omkostninger som indehaveren har betalt af private midler for 

virksomheden og overførsler til medarbejdende ægtefælle er lønindkomst som skal overføres 

til beskatning hos indehaverens ægtefælle. Disse er begge poster som indgår i den udvidede 

hæverækkefølge og som kan hæves skattefrit. Begge poster kan ligeledes vælges at 

bogføres over mellemregningskontoen, hvorved der ikke skal tages hensyn til disse i 

hæverækkefølgen. 

Ad 3)  

Virksomhedskat indgår også kun i den udvidede hæverækkefølge og skal heller ikke 

beskattes, da indehaveren netop hæver beløbet til af dække skatten af den del af 

overskuddet som opspares i virksomheden og derved ikke hæves. 

Ad 4)  

Hensat til senere hævning er beløb opstået fra tidligere år, hvor indehaveren på grund af 

skattemæssige hensyn vælger at lade sig beskatte af et større beløb end han har hævet. 

Hensættelser til senere hævning er derfor allerede beskattet og skal derfor ikke beskattes 

igen. Hensat til senere hævning kan således opstå på grund af skattemæssig optimering for 

indehaverende, hvorved han indkomstbeskattes op til topskattegrænsen uden at have 

foretaget en faktisk hævning. Hensat til senere hævning kan dog også forekomme i de 

situationer, hvor der foretages opsparing af overskud og hvor der de faktiske hævninger ikke 

er store nok til betaling af den foreløbig virksomhedsskat. (22% af opsparede overskud i 

2016) 
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Det er væsentligt at pointere at hensat til senere hævning er en regnskabsteknisk post og at 

der nødvendigvis ikke er hensat et beløb på en faktisk konto.  

Ad 5)  

Det næste punkt i rækkefølgende er årets overskud, som enten henføres til beskatning som 

kapitalindkomst eller personlige indkomst, afhængig af beregningen af kapitalafkast. 

Ad 6)  

Såfremt indehaveren fortsat har hævet mere end kan indeholdes i ovenstående punkter, vil 

der skulle hæves fra opsparede overskud fra tidligere år, såfremt der er foretaget opsparing 

af overskud i tidligere indkomst år.  

Ad 7)  

Kan årets hævning fortsat ikke rummes i ovenstående punkter, skal et evt. tilbageværende 

beløb hæves på indskudskontoen. Beløbet skal som tidligere nævnt ikke beskattes, da 

indskudskontoen indeholder allerede beskattet midler. Såfremt en hævning på 

indskudskontoen betyder at denne bliver negativ, skal der som konsekvens heraf beregnes 

rentekorrektion, medmindre kapitalafkastgrundlaget er positivt. Endvidere kan det få den 

konsekvens at der ikke kan ske opsparing jf. Lov nr. 992 af 16. september 2014.  

 

4.2.1.3 Opsparede overskud 

En af fordele ved at anvende virksomhedsordningen er at der kan ske opsparing af 

overskud, således der kan foretages konjunkturudligning af overskud og dermed 

skatteoptimering for indehaveren. I stedet for at hæve hele årets overskud kan indehaveren 

vælge at lade en del af overskuddet opspare i virksomhedsordningen, mod at betale en 

midlertidigt virksomhedsskat på 22%, svarende til selskabsskatteprocenten for 

kapitalselskaber.  

Når det opsparede overskud efterfølgende hæves, vil det blive beskattet som personlig 

indkomst hos indehaveren. Beløbet der skal medtages i den personlige indkomst er 

opsparede overskud inkl. betalt virksomhedsskat. Den betalte virksomhedsskat vil dog blive 

fradraget som en betalt skat i slutskatten hos indehaveren.  
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På denne måde har indehaveren mulighed for at optimere og udelukkende lade sig beskatte 

op til topskattegrænsen og således minimere skattebetaling.  

Det kan ligeledes vælges at opspare kapitalafkastet, det anbefales dog altid at et beregnet 

kapitalafkast hæves i året. Såfremt dette opspares vil beskatningen efterfølgende skulle 

henføres til den personlige indkomst og derved mistes den lavere beskatning der opnås ved 

kapitalafkastet beskattes som kapitalindkomst. 

 

4.2.1.4 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Kapitalafkast er en del af virksomhedens overskud som indehaveren har mulighed for at 

flytte fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten og derved opnå en lavere beskatning, 

da marginalskatten for kapitalindkomst er mindre end beskatning af personlig indkomst. 

Kapitalafkastet skal beregnes på baggrund af et kapitalafkastgrundlag som skal opgøres 

årligt. Kapitalafkastgrundlaget opgøres tilnærmelsesvis på samme måde som 

indskudskontoen. I modsætningen til indskudskontoen skal beløb der er hensat til senere 

hævning, evt. indestående på en mellemregningskonto med indehaveren og overførte beløb 

til privatøkonomien i starten af årets, fragå i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget, da disse 

ikke tilhøre virksomheden. 

Modsat indskudskontoen skal kapitalafkastgrundlaget opgøres årligt og det er 

kapitalafkastgrundlaget primo indkomståret, som skal anvendes ved beregning af 

kapitalafkastet74. 

Kapitalafkastet beregnes ved at gange kapitalafkastsgrundlaget med en kapitalafkastsats. 

Kapitalafkastsatsen reguleres årligt og fastsættes af SKAT. Kapitalafkastsatsen for 2016 er 1 

%.75 

Kapitalafkastet er således en form for forretning af indehaverens investering i virksomheden, 

hvilket dermed skal give indehaveren incitament til at investere i virksomheden, fremfor at 

placere evt. frie private midler i andre investeringer, såsom obligationer eller aktier mv.. 

                                                
74 VSL § 8 
75 SKM2016.358.SKAT 
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Kapitalafkastet kan dog ikke blive negativt og det kan heller ikke overstige det skattepligtige 

overskud opgjort for virksomheden i det pågældende indkomstår. Såfremt regnskabsperiode 

for virksomheden er kortere eller længere end 12 måneder, skal et kapitalafkast 

forholdsmæssigt beregnes.76 

Som omtalt i afsnittet ovenfor kan kapitalafkast også opspares i virksomhedsordningen. Det 

anbefales dog som udgangspunkt altid at hæve dette. Derudover er der indført 

tvangshævning af den del af kapitalafkastet som vedrører visse finansielle aktiver i 

virksomheden jf. VSL § 4. Såfremt den del af kapitalafkastet ikke er hævet, vil beløbet blive 

anset som indskud i virksomheden. Formålet med reglen er at undgå at indehaveren 

indskyder f.eks. obligationer i virksomhedsordningen og vælger at lade renterne på 

obligationer opsparede og udelukkende beskattet af den foreløbig virksomhedsskat. 

  

4.2.1.5 Rentekorrektion 

Rentekorrektion er indført for at forhindre at indehaveren har mulighed for at fratrække privat 

renter i den personlige indkomst. Rentekorrektion skal som udgangspunkt beregnes i 2 

tilfælde: 

1) Når indskudskontoen er negativ primo eller ultimo77 

2) Hvis der i samme indkomstår både foretage indskud og hævning på 

indskudskontoen78 

Ad 1) Har indehaveren overført privat gæld til virksomhedsordningen og dermed private 

renteudgifter vil indehaveren opnå en skattebesparelse, da de private renter fratrækkes i den 

personlige indkomst, fremfor kapitalindkomst. Til gengæld vil kapitalafkastgrundlaget blive 

reduceret i form af kursværdien på den private indskudte gæld. Dette vil således medføre en 

mindre kapitalafkast som kan flyttes fra den personlige indkomst til kapitalindkomst. Dette er 

den såkaldte selvkontrollerende effekt, som derved skal modsvare at der kommer et mindre 

beløb til beskatning som kapitalindkomst. 

Den selvkontrollerende effekt vil dog ikke opnås såfremt kapitalafkastgrundlaget er negativt, 

hvorved der skal beregnes en rentereduktion. Rentekorrektionen beregnes ud fra den mindst 

                                                
76 VSL § 7 
77 VSL § 11, stk. 1 
78 VSL § 11, stk. 2 
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negative værdi af henholdsvis den største værdi af indskudskontoen primo/ultimo eller den 

største værdi af kapitalafkastgrundlaget primo/ultimo. Denne værdi ganges efterfølgende 

med satsen for rentekorrektion, som fastsættes i overensstemmelse med VSL § 9. For 2016 

er satsen 4 %. 

Den beregnede rentekorrektion kan dog ikke overstige virksomhedens nettorenteudgifter 

forhøjet med kurstab og nedsat med kursgevinster der er skattepligtige efter 

kursgevinstloven. 

Ad 2) Såfremt der i samme indkomst foretages indskud og hævning på indskudskontoen, 

skal der ligeledes beregnes en rentekorrektion. Rentekorrektionen opgøres ved summen af 

det laveste beløb af årets hævninger og indskud, ganget med rentekorrektionssatsen. Der 

kan maksimalt beregnes rentekorrektion af det genindskudte beløb af de hævninger der er 

foretaget i samme indkomstår. Reglen er således indført, så indehaverende ikke i starten af 

indkomståret kan hæve fra indskudskontoen og ultimo indkomståret tilbageføres beløbet og 

derved optager et rentefrit lån i virksomheden. 

Rentekorrektion er således en fiktiv beregnet rente, som skal tillægges indehaverens 

personlige indkomst og fragå i kapitalindkomsten, og som dermed skal udligne 

beskatningsfordelen for indehaveren. Rentekorrektionen berør således ikke virksomhedens 

indkomst, men udelukkende indehaverens personlige skatteberegning. 

 

4.2.1.6 Opgørelse og beskatning af skattepligtig indkomst 

Ved opgørelse af virksomheds skattepligtige indkomst skal de gængse regler i 

skattelovgivningen anvendes. Der er dog visse undtagelser hertil i forbindelse med 

renteperiodisering. Hovedreglen i LL § 5, stk. 1, hvor det bestemmes at renter beskattes på 

forfaldstidspunktet fraviges såfremt virksomhedsskattelovens regler er anvendt. I VSL § 6, 

stk. 2 fremgår at renter skal medtages og beskattes i den periode som de vedrører og 

dermed ikke når de forfalder. Dermed behandles renter i virksomhedsordningen på samme 

måder som renter behandles efter selskabsskatteloven. 

Efter virksomhedsskattepligtige indkomst er opgjort, skal det fordeles til beskatning hos 

indehaveren som henholdsvis kapitalafkast, personlig indkomst eller som opsparede 

overskud. 
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4.2.2 Behandling af underskud 

Opstår der underskud i virksomhedsordningen skal der ske modregning i nedenstående 

rækkefølge79: 

• Opsparede overskud fra tidligere år 

• Positiv kapitalindkomst 

• Personlig indkomst 

Underskud i virksomhedsordningen skal først søges dækkes i opsparede overskud fra 

tidligere år. Modregningen sker ved at opsparede overskud inkl. virksomhedsskatten 

tillægges virksomhedsindkomsten. Den betalte virksomhedsskat for det opsparede overskud 

som anvendes vil blive tillagt i slutskatten for indehaverende. Ved anvendelse af opsparede 

underskud gælder det at ældste underskud skal anvendes først jf. et FIFO-princip (first-in-

first-out).80  

Såfremt der ikke er opsparede overskud eller et underskud kun delvist kan modregnes i 

opsparede overskud, skal et tilbageværende beløb søges modregnet i positiv 

kapitalindkomst hos indehaveren. Modregningen sker dermed udenfor 

virksomhedsordningen. Såfremt indehaverende er gift, kan modregningen også ske i 

ægtefælles positive kapitalindkomst. Kan underskuddet heller ikke rummes i positiv 

kapitalindkomst skal der slutteligt ske modregning i den personlige indkomst. Der skal ske 

fuld modregning selvom den personlige indkomst bliver negativ. Såfremt negativ personlig 

indkomst opstår, vil denne kunne modregnes i ægtefælles indkomst eller overføres til 

fremtidige indkomstår efter reglerne i PSL § 13. 

 

4.2.3 Mellemregning med indehaver 

Mellemregningskontoen er en regnskabsmæssig konto, hvor indehaveren kan overføre 

kontante beløb til virksomheden. Overførsler på mellemregningskontoen er ikke et indskud 

der skal henføres til indskudskontoen. Mellemregningskontoen skal være uforrentet og 

indestående på mellemregningskontoen kan overføres tilbage til indehaverende udenom 

hæverækkefølgen. Såfremt indestående på mellemregningskontoen bliver negativ, således 

                                                
79 VSL § 13, stk. 1-3 
80 VSL § 10, stk. 5 
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at indehaveren skyldes selskabet penge, skal beløbet dog udlignes ved en overførsel efter 

reglerne i VSL § 5. (hæverækkefølgen). Dette skyldes at indehaveren ikke må låne af 

virksomheden udenom hæverækkefølgen og uden rentekorrektion. 

Mellemregningskontoen kan heller ikke benyttes ved indtræden i virksomhedsordningen. Der 

kan først indskydes beløb på mellemregningskontoen efter man er trådt ind i ordningen.81   

 

4.3 Delkonklusion/sammenfatning 

 Selve den fysiske oprettelse af en selvstændig erhvervsvirksomhed er forholdsvis enkel, 

skal der udarbejdes opgørelse over indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget, hvilket gør 

opstart i VSO er mere administrativ tung, henset til de skatteretlige regler. Det er således 

også væsentligt at bemærke at der mange regler tilknyttet virksomhedsordningen, samt 

mulige faldgrupper. Indførslen af L200 har ikke bevirket til at virksomhedsordningen er blevet 

nemmere. Der skal blandt andet ikke ske opsparing af overskud i VSO såfremt 

indskudskontoen er negativ. Endvidere er satsen for rentekorrektion steget, hvilket begge er 

forhold som skal begrænse indehaveren i at indskyde privat gæld og derved opnå en 

skattebesparelse.   

Det kan for både indehaveren i virksomhedsordningen og for hovedaktionæren ske 

optimering af indkomsten. Hovedaktionæren har dog den mulighed at udtrække en del af 

overskuddet i selskabet som aktieindkomst. Indehaveren i virksomhedsordningen har ikke 

samme muligheder, hvorved indehaveren vil blive beskattet med en større skatteprocent, 

såfremt der hæves over topskatteskattegrænsen.  

Til gengæld er der væsentlige fordele ved virksomhedsordningen, såfremt der realiseres 

underskud i virksomheden. Underskud realiseret i virksomhedsordningen kan fratrækkes i 

indehaverens skattepligtige indkomst, som følge af en enkeltmandsvirksomhed ikke anses 

som et selvstændigt skattesubjekt. Et selskab derimod anses skatteretlig som et 

selvstændigt skattesubjekt og skattemæssige underskud realiseret i et selskab, kan derved 

ikke modregnes i aktionærens indkomst, men derimod fremføres til modregning i selskabet 

fremtidige skattepligtig indkomst.  

                                                
81 VSL § 4 a, stk. 2 
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5. Case - Tømmervirksomheden AA (Sammenligning af VSO og 

Kapitalselskab) 

Nedenfor er en fiktivt case konstruerede, for at belyse de skattemæssige forskelle mellem 

virksomhedsordningen og kapitalselskaber. Der er foretaget og gennemgået en beregning på 

opstart i virksomhedsordningen og ligeledes for kapitalselskaber. I den forbindelse skal det 

bemærkes at der i de fiktive case er anvendt skattesatser for 2016, hvilket er gjort 

kontinuerligt for alle indkomstår. Det skal ligeledes bemærkes at der ikke i 

skatteberegningerne er taget højde for evt. indeholdte og betale skatter jf. kildeskatteloven, 

samt evt. indregnet restskat fra tidligere år. Det forudsættes således i beregningerne at 

restskatten betales fuldt i indkomståret og der således ikke overføres en restskat til 

indregning i efterfølgende år. Endvidere tages der heller ikke i beregningen højde for 

selskabet evt. har betalte acontoskatter. 

 

5.1. Præsentation af Case 

Anders Andersen (AA) er uddannet tømrer og har siden han blev færdiguddannet i 2010 

været ansat hos den lokale tømrersvend. AA har i mange år drømt om at blive selvstændig. 

AA har derfor besluttet at det er nu, at drømmen skal realiseres. AA er dog usikker på 

virksomhedens indkomstgrundlag og har derfor valgt at bibeholde hans nuværende arbejde 

på deltid. AA har aftalt med hans arbejdsgiver at han pr. 1. januar 2016 arbejder på deltid. 

Det er AA’s plan at han ved siden af sit faste arbejde, stille og roligt skal starte op som 

selvstændig. AA håber at han indenfor en kort periode, kan opsige hans deltidsarbejde og 

koncentrere sig 100 % om sin virksomhed. AA forventer en indkomst på 250.000 kr. i 2016 

fra hans deltidsarbejde. I efterfølgende indkomstår forventer AA udelukkende at have 

indkomst fra egen virksomhed. 

AA har igennem de sidste par år opsparet 50.000 kr., da han har hørt dette er kapitalkravet 

for at starte selvstændig.   

AA bor sammen med sin kæreste Bente Andersen (BA) til leje i et hus i Nykøbing Falster 

(Guldborgsund kommune). AA og BA er ikke gift og har heller ingen børn. BA har en årlig 

lønindkomst på 500.000 kr.. Hverken AA eller AB er medlem af en A-kasse eller fagforening 

og de bor begge under 5 km. væk fra deres arbejdsplads. Hverken AA eller AB har derfor 

ingen ligningsmæssige fradrag, foruden beskæftigelsesfradraget. AA eller AB har heller ikke 
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på nuværende tidspunkt noget gæld eller investeret i aktier eller obligation mv., hvorfor de 

heller ingen kapitalindkomst eller aktieindkomst har. Det er dog parrets ønske at på længere 

sigt at investere i en ejendom, hvilket de forventer at skulle belåne via deres bank og 

realkreditinstitut. 

AA er opmærksom på at 50.000 kr. ikke er mange penge, når der skal investeres i værktøj 

og maskiner, samt betales husleje for det værksted han har påtænkt sig at leje. Derfor har 

han allerede indgået aftale med banken om, at få en kassekredit tilknyttet virksomheden. Det 

er dog et krav for banken at AA stiller personlig sikkerhed for lånet. Derudover stiller banken 

krav om at der udarbejdes en årsrapport som godkendes af en revisor, ligegyldigt hvilken 

virksomhedsform AA vælger at drive hans tømrervirksomhed i.  

For at banken ville give AA en kassekredit, stillede de endvidere krav om at AA kunne 

fremvise en forretningsplan og budget for de kommende 5 år. AA har på baggrund heraf 

udarbejdet følgende budget: 

 

 

Figur 6: Fiktivt resultatbudget for de kommende 5 år for tømrervirksomheden, AA – egen tilvirkning 

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Nettoomsætning 600.000 1.200.000 2.160.000 3.888.000 5.832.000

Vareforbrug -480.000 -780.000 -1.404.000 -2.527.200 -3.790.800

Andre eksterne omkostninger

 Husleje -96.000 -96.000 -96.000 -96.000 -96.000
 EDB/telefon mv. -20.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
 Småanskaffelser -20.000 -22.000 -24.200 -26.620 -29.282
 Bildrift -20.000 -26.000 -33.800 -43.940 -57.122
 Salgsfremmende omkostninger -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
 Revisor -40.000 -25.000 -26.250 -27.563 -28.941

Bruttofortjeneste -106.000 237.000 561.750 1.152.678 1.815.855

Personaleomkostninger 0 0 -250.000 -400.000 -650.000
Personaleomkostninger indehaver -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Afskrivninger -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Resultat før finansielle poster -386.000 -43.000 31.750 472.678 885.855

Finansielle indtægter 0 0 0 0 0
Finansielle omkostninger -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Resultat før skat inkl. Løn indehaver -411.000 -68.000 6.750 447.678 860.855

Resultat før skat ekskl. Løn indehaver -171.000 172.000 246.750 687.678 1.100.855
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Det skal bemærkes at ovenstående budget er baseret på regnskabsmæssige principper, 

hvorved afskrivninger dermed er foretaget efter regnskabsmæssige principper. Der skal 

derfor reguleres i forbindelse med opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst. AA 

har investeret 200.000 kr. i maskiner ved opstart, som forventes at have en levetid på 5 år. 

Derudover er der i ovenstående resultatbudget afsat løn til AA. AA forventer at hæve en 

månedsløn på DKK 20.000 indtil virksomheden giver overskud. Herefter vil AA udtrække 

således hans skattebetaling optimeres mest muligt. Årets resultat, med og uden AA’s 

lønindkomst, er opgjort ovenfor, da lønomkostninger i kapitalselskab vil blive betragtet som 

en personaleomkostning, men i VSO skal medgå som en hævning. Dette er gennemgået 

nærmere under de særskilte beregninger for henholdsvis kapitalselskab og VSO nedenfor. 

 

5.2 Beregning VSO 

5.2.1 Opgørelse af skattepligtig resultat 

Den skattepligtige indkomst kan opgøres til følgende: 

 

Figur 7: Opgørelse af skattepligtig resultat for AA - VSO - egen tilvirkning 

 

De skattemæssige afskrivninger er opgjort som følgende: 

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Resulat før skat -171.000 172.000 246.750 687.678 1.100.855
Regnskabsmæssige afskrivninger 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Skattemæssige afskrivninger -50.000 -37.500 -28.125 -21.094 -15.820

Skatteligtigt resultat -181.000 174.500 258.625 706.584 1.125.035
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Figur 8: Opgørelse af skattemæssige afskrivninger AA - egen tilvirkning 

 

Skattemæssige afskrivninger er opgjort i henhold til afskrivningsloven (AL) § 5 stk. 3. 

 

5.2.2 Indskudskonto 

Ved opstart i virksomhedsordningen skal der opgøres en indskudskonto. AA har 

udelukkende en opsparing på 50.000 kr. i kontanter. Pengene er eneste aktiv som AA evt. vil 

kunne indskyde. Da brugen af virksomhedsordningen ikke stiller krav om, at der skal ske 

indskud, vil det i dette tilfælde være mere fordelagtigt at indskyde de 50.000 kr. på en 

mellemregningskonto efterfølgende, således AA kan hæve disse udenom hæverækkefølgen. 

Indskudskontoen er derfor 0 kr. 

Udviklingen af indskudskontoen for AA er dermed således: 

 

Figur 9: Indskudskontoens udvikling – egen tilvirkning 

   

Indskudskontoen er opgjort på baggrund af AA’s budget og forventede hævninger. Hertil er 

det væsentligt at bemærke, at som følge af virksomheden ikke genererer tilstrækkeligt 

overskud, vil de faktiske hævninger skulle fragå indskudskontoen jf. hæverækkefølgen. Dette 

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Driftssaldo primo 0 150.000 112.500 84.375 63.281
Tilgang 200.000
Afgang 0 0 0 0 0
Afskrivningsgundlag 200.000 150.000 112.500 84.375 63.281

Årets afskrininger (25%) -50.000 -37.500 -28.125 -21.094 -15.820

Dritssaldo ultimo 150.000 112.500 84.375 63.281 47.461

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Indskudskonto primo 0 -240.000 -305.500 -305.500 -305.500
Hævet mere end årets resultat -240.000 -65.500 0 0 0
Årets indskud 0 0 0 0 0

Indskudskonto ultimo -240.000 -305.500 -305.500 -305.500 -305.500
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betyder derved at der skal beregnes en rentekorrektion. AA vil endvidere blive begrænset i 

muligheden for at spare op i virksomheden, da indskudskontoen er negativ. 

Dette skaber dog ikke nogle udfordringer de første 3 år, da der ikke i disse indkomstår vil 

være behov for at skulle spare op i virksomhedsordningen. Fra og med indkomståret 2019 

forventes det skattepligtige resultat at overstige topskattegrænsen, hvorved det ville være 

optimalt at foretage opsparing i virksomhedsordningen. AA bør derfor foretage et indskud, 

således indskudskontoen er positiv, så der kan foretages opsparing i virksomhedsordningen 

fremover. 

  

5.2.3 Kapitalafkast 

Virksomhedens aktiver til brug for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget et opgjort som 

følgende: 

 

Figur 10: Opgørelse af virksomhedens aktiver til regnskabsmæssig værdi – egen tilvirkning 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Driftsmateriel 160.000 120.000 80.000 40.000 0

Materielle anlægsaktiver 160.000 120.000 80.000 40.000 0

Anlægsaktiver 160.000 120.000 80.000 40.000 0

Varebeholdninger 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 20.000 26.000 30.000 40.000 50.000
Periodeafgrænsningsposter 5.000 5.500 6.000 8.000 10.000

Tilgodehavender 25.000 31.500 36.000 48.000 60.000

Likvider beholdninger 0 0 0 27.428 946.283

Omsætningsaktiver 35.000 46.500 56.000 100.428 1.036.283

Aktiver i alt 195.000 166.500 136.000 140.428 1.036.283
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Virksomhedens passiver til brug for opgørelse af kapitalafkastgrundlaget et opgjort som 

følgende: 

 

Figur 11: Opgørelse af virksomhedens passiver til regnskabsmæssig værdi – egen tilvirkning 

 

Baseret på ovenstående, er kapitalafkastgrundlaget opgjort som følgende: 

 

Figur 12: Opgørelse af kapitalafkast – egen tilvirkning 

 

Som følge af kapitalafkastgrundlaget er negativ, vil der ikke blive beregnet et kapitalafkast. 

Kapitalafkastet opgøres af kapitalgrundlaget primo, hvorfor der heller ikke for indkomståret 

2020 vil være noget kapitalafkast. 

 

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Indestående primo 0 -411.000 -479.000 -472.250 -24.573
Årets resultat -171.000 172.000 246.750 687.678 1.100.855
Årets faktiske hævninger -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000

Indestående -411.000 -479.000 -472.250 -24.573 836.283

Kreditinstitutter 515.000 525.000 468.000 0
Leverandører 26.000 40.000 50.000 55.000 75.000
Mellemregning indehaver 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Anden gæld 15.000 30.500 40.250 60.000 75.000
Kortfristet gældsforpligtelser i alt 606.000 645.500 608.250 165.000 200.000

Passiver i alt 195.000 166.500 136.000 140.428 1.036.283

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Indestående i virksomheden -411.000 -479.000 -472.250 -24.573 836.283
Regnskabsmæssig værdi af driftsmidler -160.000 -120.000 -80.000 -40.000 0
Skattemæssig værdi af driftsmidler 150.000 112.500 84.375 63.281 47.461
Mellemregning med indehaver -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Kapitalafkastgrundlag -471.000 -536.500 -517.875 -51.291 833.744

Kapitalafkastssats 1,00%

Kapitalafkast 0 0 0 0 0
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5.2.4 Rentekorrektion 

Som følge af indskudskontoen er negativ, skal der foretages en rentekorrektion. 

Rentekorrektionen skal tillægges den personlige indkomst og fragå i kapitalindkomsten. 

Rentekorrektionen for AA er opgjort jf. nedenstående: 

 

Figur 13: Opgørelse af rentekorrektion - egen tilvirkning 

 

5.2.5 Den skattepligtige indkomst for indehaveren 

Med udgangspunkt i ovenstående opgørelser kan AA’s beregnet skat for årene 2016-2020 

opgøres til følgende: 

 

Figur 14: Beregnet skat for AA 2016-2020 - egen tilvirkning 

 

Den fulde skatteberegning, samt indkomstopdeling fremgår af bilag 1, for alle indkomstår. Af 

ovenstående kan det dermed konkluderes at AA vil skulle betale en samlede skat på 

1.033.900. Denne skat er dog beregndet på baggrund af, at AA ikke kan spare op i 

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Indskudskonto primo 0 -240.000 -305.500 -305.500 -305.500

Indskudskonto ultimo -240.000 -305.500 -305.500 -305.500 -305.500

Kapitalafkastgrundlag primo 0 -471.000 -536.500 -517.875 -51.291

Kapitalafkastgrundlag ultimo -471.000 -536.500 -517.875 -51.291 833.744

Rentekorrektion beregnes af den mindst negativ beløb af den største værdi af indskudskontoen

primo/ultimo eller kapitalafkastgrundlaget primo/ultimo

Rentekorrektion beregnes af -240.000 -305.500 -305.500 -305.500 -51.291

Beregnet rentekorrektion (4%) -9.600 -12.220 -12.220 -12.220 -2.052

Faktiske netto finansielle poster -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Faktisk rentekorrektion -9.600 -12.220 -12.220 -12.220 -2.052

2016 2017 2018 2019 2020 I alt
DKK DKK DKK DKK DKK DKK

Beregnet skat uden opsparing 20.000 56.408 91.613 315.071 550.808 1.033.900
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virksomhedsordningen, som følge af den negative indskudskonto. Såfremt der kunne 

fortages opsparing i virksomhedsordningen, ville den samlede skattebetalingen være 

væsentlige lavere. Det ville således betyde, at der kunne undgås at betale topskat for 

indkomståret 2019 og 2020.  

Det er ligeledes væsentligt at bemærke at den negative skattepligtige indkomst fra 

virksomheden i 2016 er modregnet i AA’s øvrige lønindkomst og dermed reducere 

skattebetalingen. Hvilket afviger væsentligt for reglerne gældende for kapitalselskaber. 

 

5.3 Beregning selskab 

Som følge af AA har en opsparing på 50.000 kr., er det muligt for ham at stifte et 

anpartsselskab. AA har dog også mulighed for at stifte det som et IVS. Isoleret set på de 

skattemæssige forhold har valget mellem ApS og IVS ingen betydning. Det er udelukkende 

de selskabsretlige forhold der afviger mellem de to selskabsformer. Casens formål er at 

vurdere de skattemæssige aspekter, hvorfor der ikke træffes valg mellem IVS eller ApS. 

 

5.3.1 Opgørelse af skattepligtig resultat 

Den skattepligtige indkomst for selskabet kan opgøres til følgende: 

 

Figur 15: Skattepligtig indkomst for selskab før modregning af underskud - egen tilvirkning 

 

Dette afviger i forhold til opgørelse af skattepligtigt resultat for VSO, hvilket skyldes at AA’s 

løn anses som en lønudgift i selskabet og derved skal fratrækkes i selskabets resultat. 

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Resulat før skat -411.000 -68.000 6.750 447.678 860.855
Regnskabsmæssige afskrivninger 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Skattemæssige afskrivninger -50.000 -37.500 -28.125 -21.094 -15.820

Skattepligtigt resultat -421.000 -65.500 18.625 466.584 885.035
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Der er ikke forskel på hvorledes de skattemæssige afskrivninger på driftsmidler opgøres og 

der henvises derfor til beregningen ovenfor i afsnit 5.2.1. 

Som følge af et selskab er et selvstændigt skattesubjekt kan AA ikke modregne underskud i 

egen skattepligt indkomst. Underskud opstået i selskaber kan udelukkende modregnes i 

selskabets skattepligtig indkomst i efterfølgende indkomstår. Underskud opstået i 2016 og 

2017 kan således modregnes i indkomsten for 2018-2020. Den skattepligtige indkomst for 

selskabet vil således være som følgende: 

 

Figur 16: Skattepligtig indkomst for selskab efter modregning af underskud - egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående skal selskabet ikke betale skat de første 4 indkomstår, som 

følge af selskabet har realiseret underskud de 2 første indkomstår og disse fuldt ud kan 

modregnes i overskud realiseret i 2018 og 2019. I 2020 vil selskabet skulle betale skat. 

Forudsat at selskabsskatteprocenten i 2020 fortsat er på 22 %, vil selskabet skulle betale 

194.414 kr. i skat (22% af 883.700). 

 

5.3.2 Den skattepligtige indkomst for indehaveren 

Da selskabet og AA, som sagt er 2 selvstændige skattesubjekter, har selskabets resultat ikke 

indflydelse på AA skattemæssige forhold. AA har som tidligere nævnt fået lønindkomst 

udbetalt af selskabet, hvilket AA skal beskattes af. Den samlede skattebetaling kan dermed 

opgøres til følgende: 

2016 2017 2018 2019 2020
DKK DKK DKK DKK DKK

Resulat før skat -411.000 -68.000 6.750 447.678 860.855
Regnskabsmæssige afskrivninger 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Skattemæssige afskrivninger -50.000 -37.500 -28.125 -21.094 -15.820

Skattepligtig indkomst -421.000 -65.500 18.625 466.584 885.035

Underskud fremført fra tidl. År 0 0 -18.625 -466.584 -1.291

Skattepligtig indkomst efter 

modregning af underskud -421.000 -65.500 0 0 883.744
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Figur 17: Beregnet skat af AA indkomst for 2016-2020 ved selskab - egen tilvirkning 

  

Den beregnet skat er opgjort ud fra AA årligt har udtrukket 240.000 kr. i lønindkomst. Der er 

således ikke taget højde for en evt. optimering. Som gennemgået i afsnit 4.1.2.3, vil det som 

udgangspunkt altid være mest optimalt at udtage midler fra selskaber, i form af lønindkomst 

op til topskattegrænsen, fremfor aktieudbytte. Dette kræver dog at lønnen er beregnet på 

markedsmæssige vilkår og ligeledes at der er frie midler til at betale. Selskabet ledelse, 

hvilket i dette tilfælde er AA, vil altid være ansvarlig for at selskabets ledes økonomisk og 

forsvarligt.  

For at kunne sammenligne de beregnet skatter, med de beregnede skatter jf. VSO, er der jf. 

nedenstående lavet en beregning, hvor hele den skattepligtig indkomst er udtrukket af 

selskabet til AA. Det er i denne sammenhæng valgt at optimere, såedes at der udtrækkes 

løn op til topskattegrænsen og alt derudover er trukket ud som aktieindkomst. Den 

skattepligtig indkomst for 2018 udgør 883.744 kr. jf. ovenstående, heraf skal 507.935 kr. 

beskattes som lønindkomst (topskattegrænse før AM). I resultatet er allerede fratrukket 

240.000 kr. i lønindkomst til AA. Derved vil den resterende del af overskuddet på 615.809 kr. 

skulle udloddes som udbytte til AA og derved medtages i AA’s aktieindkomst. 

Den fulde skatteberegning fremgår af bilag 3. Den samlede skattebetaling for 2018, vil 

således være 450.528 kr. Den samlede skattebetaling for AA for hele perioden 2016-2020, 

vil således i stedet være som følgende: 

 

Figur 18: Beregnet skat for AA, ved udtræk af hele selskabets overskud til AA for indkomståret 2016-2020 ved 
selskabsform - egen tilvirkning. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 I alt
DKK DKK DKK DKK DKK DKK

Beregnet skat 191.520 83.039 83.039 83.039 83.039 523.676

2016 2017 2018 2019 2020 I alt
DKK DKK DKK DKK DKK DKK

Beregnet skat 191.520 83.039 83.039 83.039 450.528 891.165
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Endvidere skal der i selskabet også betales en skat i 2020. Denne vil dog blive reduceret, 

som følge af der udbetales mere løn til AA, som selskabet har fradrag for. Den skattepligtig 

indkomst for selskabet vil derfor i 2020 være som følgende: 

 

Figur 19: Skattepligtig indkomst 2020, efter yderligere udbetalt løn til AA - egen tilvirkning 

 

Den samlede beskatning for både selskabet og AA for perioden 2016-2020 kan derfor 

opgøres til 1.026.641 kr. såfremt hele virksomheden overskud hæves/udloddes til AA.  

 

5.4 Delkonklusion/sammenfatning 

Efter gennemgangen af ovenstående beregninger, er det nu muligt at sammenholde de 2 

virksomhedsformer. Det væsentlige at bemærke er forskellen i anvendelse af underskud. AA 

vil ved anvendelse af reglerne i VSO får en lav skattebetaling i første 2 indkomstår, som 

følge af at underskuddet realiseret i virksomheden kan modregnes i AA’s øvrige indkomster. 

Såfremt AA ikke kunne anvende hele underskuddet, var det også muligt at overføre dette til 

AB, såfremt de havde været gift. AA anvender dog hele underskuddet selv og hans 

skattebetalingen for 2016 er således kun 20.000. Såfremt AA anvendte selskabsskattelovens 

regler, ville han ikke kunne modregne det realiseret underskud opstået i selskabet. 

Underskuddet kan som beregnet ovenfor, først udnyttes når selskabet har positiv 

2020
DKK

Resulat før skat 860.855
Regnskabsmæssige afskrivninger 40.000
Skattemæssige afskrivninger -15.820

Skattepligtig indkomst 885.035

Underskud fremført fra tidl. År -1.291

Skattepligtig indkomst efter 

modregning af underskud 883.744

Yderligere udb. Løn til AA -267.935

NY Skattepligtig indkomst 615.809

Selskabsskat (22 % af 615.800) 135.476
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skattepligtig indkomst. Der er således ikke i 2016 nogen skattebetaling i selskabet, men AA 

skal beskattes af den udtrukket løn på 240.000 kr. fra selskabet, samt løn udbetalt fra 

arbejdsgiver på 250.000 kr. Herved bliver AA samlede skattebetaling i 2016 på 191.520 kr., 

såfremt selskabsform anvendes. Henset hertil vil det være mest optimalt for AA at starte 

virksomhed i personligt regi efter reglerne i VSL.  

Henset til de formelle forhold, vil det ligeledes være mest optimalt at starte virksomhed i 

personligt regi. En af de væsentlige og afgørende forskelle selskabsretligt, er den begrænset 

hæftelse i selskabsform. Som følge af AA har stillet personlig sikkerhed overfor bankgæld, er 

den begrænset hæftelse i selskabsform ikke længere gyldig, hvorved AA hæfter personlig 

ved begge virksomhedsformer. 

Såfremt der kigges på en længerevarende tidshorisont, kan det ud fra den samlede 

skattebetalinger, umiddelbart vurderes mest optimalt at vælge selskabsform, da 

skattebetalingerne i første omgang er væsentligt lavere end ved anvendelse af 

virksomhedsordningen. Dette skal dog henføres til, at der ikke kan opspares i 

virksomhedsordningen grundet den negative indskudskonto. Såfremt der foretages indskud 

på indskudskontoen således denne bliver 0 eller positiv, kan der igen spares op, og 

skattebetalingen vil således være væsentlig lavere. For bedre at kunne sammenligne dette, 

er der for selskabet fortaget en beregning hvor hele selskabets overskud udloddes. I dette 

tilfælde, er skattebetalinger stort set er identiske. Der er dog væsentligt forskel i hvornår 

disse forfalder til betaling. Så henset hertil vil det være mest optimalt at starte i personligt 

regi, da betaling af skatten udskydes og midlerne i stedet kan bruges til investering i 

virksomheden. 
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6. Konklusion 

Det danske skattesystem har igennem årene været omlagt flere gange og indenfor de 

seneste par år, er der sket væsentlige ændringer til skattelovgivningen og 

selskabslovgivningen. Flere og flere vælger at starte selvstændig og står dermed overfor 

valget om hvilket virksomhedsform man skal vælge at drive sin forretning i. For at kunne 

træffe det valg er det væsentligt at kende de enkelte virksomhedsformer og ikke mindst 

hvilke selskabsretlige og skatteretlige forhold som er gældende for de enkelte 

virksomhedsformer.  

Historiske set har det været mest attraktivt at starte selvstændig virksomhed som 

enkeltmandsvirksomhed eller som anpartsselskab. Det har derfor været nærtliggende at 

kigge på netop disse virksomhedsformer. Oftest er det vigtigst for indehaveren/aktionæren at 

opnå det laveste beskatning, hvilket dermed bevirker, at der kræves et kendskab til de 

skatteretlige regler der er gældende for begge virksomhedstyper. Som udgangspunkt er der 

skattemæssig neutralitet mellem VSO og selskabsbeskatning. Der kan dog forekomme 

forskelle i opgørelsestidspunktet og forfaldstidspunktet for skatten, hvilket ud fra et 

likviditetsmæssigt synspunkt kan have effekt på valget at virksomhedsform. 

Foruden de skatteretlige forhold, er det også vigtigt at kigge på de selskabsretlige regler som 

er gældende for enkeltmandsvirksomheder og selskaber, da der er væsentlige forskelle og 

isoleret set sagtens kan være en afledt effekt på valget mellem selskabsform og 

enkeltmandsvirksomhed. 

Det er dog oftest meget vanskeligt og tilnærmelsesvis også muligt på forhånd at vælge den 

virksomhedsform, som vil være det mest optimale igennem hele virksomhedens levetid. Det 

skyldes at valget træffes på baggrund af budgetteret resultater. Derudover kan 

iværksætterens personlige forhold eller lovgivningen ændre sig over tid. Hertil kan 

perspektiveres til indførsel af L200, i forbindelse med stramning af virksomhedsordningen. 

Såfremt disse forhold var kendt på tidspunkt for valget af virksomhedsform, var der højest 

sandsynlig mange selvstændige, som ville have ønsket de havde valgt selskabsform, fremfor 

virksomhedsordningen. 

Det er således væsentlige at der løbende sker vurdering af de selskabsretlige og 

skatteretlige forhold, da disse ændres over tid. Henset til de selskabsretlige forhold er der 

klare fordele og ulemper ved både enkeltmandsvirksomhed og kapitalselskaber. Ved 

kapitalselskaber stilles der krav om indskud af en minimumskapital på 50.000 kr. for 
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anpartsvirksomheder (minimum 1. Kr. for IVS). Endvidere skal der vil stiftelsen udarbejdes 

vedtægter og stiftelsesdokument, samt tages stilling ledelsesstruktur og registrering af 

ejerforhold mv.. Disse regler gælder ikke for enkeltmandsvirksomheder og det er derfor 

væsentlig nemmere at stifte en enkeltmandsvirksomhed end et selskab. Forskellen skyldes 

at der for kapitalselskaber gælder en begrænset hæftelse for aktionæren og han dermed kun 

hæfter for den indskudte kapital. Indehaverende af en enkeltmandsvirksomhed hæfter 

derimod med alt hvad han ejer og i fremtiden kommer til at eje. Denne personlig hæftelse 

kan for nogle brancher og iværksættere være en indgangsbarriere i sig selv, hvorfor der 

vælges selskabsform. 

Ligeledes stilles der heller ikke krav om at der udarbejdes og offentliggøres en årsrapport for 

enkeltmandsvirksomheder. Dette er derimod et krav for selskaber jf. årsregnskabsloven. I 

denne sammenhæng er det væsentligt at pointere de seneste års lempelser af både 

involvering af revisor og ikke mindst oplysningskravet i årsrapporten. Hvis det fx af 

konkurrencemæssige hensyn ikke ønske at offentliggøre en årsrapport og det derved 

umiddelbart skaber en indgangsbarriere for selskabsformen, bør dette dog genovervejes, da 

de seneste års indførsel af lempelser gør at årsrapportens oplysninger er begrænset og 

mange oplysninger kan undlades, hvorved nytteværdien af årsrapporten er begrænset. 

I forbindelse med indskud af aktiver i virksomhedsordningen er denne mere fleksibelt, da der 

er mulighed for at indskyde blandet benyttede aktiver, i form af biler, ejendomme eller 

multimedier. Denne mulighed findes ikke i selskabsform og det øger således iværksætters 

handlemuligheder. Virksomhedsordningen er således mere attraktiv på dette område. 

Henset til de selskabsretlige regler, kan det overordnet konkluderes at de administrative 

byrder ved stiftelse er størst for kapitalselskaber. 

Den skattepligtige indkomst opgøres efter samme principper for begge virksomhedsformer. 

Fordelen ved et selskabs skatteberegning er, at denne kan virke mere gennemskuelig end 

skatteberegningen for virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen opfattes af mange 

som værende uigennemskuelig og kompleks, hvilket formentlig hænger sammen med at 

denne er en del af indehaverens skattepligtig indkomst og ikke opgøres særskilt, som er 

gældende for selskaber.  

For begge virksomhedsformer kan der for ejeren ske skattemæssig optimering, således 

ejeren opnår det mest optimale beskatning. Dette opnås for begge virksomhedsformer ved at 

der hæves lønindkomst op til topskattegrænsen. Regler er dog mere besværlig for et 

selskab, da der stilles større krav om overvågning af selskabets økonomi og forsvarligt 
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kapitalberedskab jf. selskabsloven. Desuden skal lønnen være fastsat på markedsmæssige 

vilkår. Aktionærens løn skal således afspejle hans kvalifikationer og arbejdsindsats. Foruden 

lønindkomst har aktionæren af et selskab også mulighed for at trække overskud ud som 

udbytte i stedet for lønindkomst. Her gælder det for indkomståret 2016, at det er mest 

fordelagtigt at trække løn ud til topskattegrænsen og først efterfølgende udlodde udbytte, 

herved opnås den laveste beskatning for aktionæren. 

En anden væsentlig forskel for de to virksomhedstyper er behandling af underskud. I 

selskabsform vil et skattepligtigt underskud blive fremført til modregning i selskabet fremtidig 

skattepligtig indkomst. For virksomhedsordningen gælder det at, virksomhedens underskud 

kan modregnes i indehaverens øvrige indkomster i samme indkomstår. Herved opnår 

indehaveren straks at få glæde at underskuddet, hvilket som sagt ikke er tilfældet ved 

selskaber. Der er således en mulighed for at uudnyttet underskud i selskabsform vil gå tabt, 

således selskabet ophører. Behandlingen af underskud vil i mange tilfælde være 

udslagsgivende for at virksomhedsordningen vælges fremfor selskabsform.  

Der er således både fordele og ulemper ved begge virksomhedsformer. Stramningerne 

indført til virksomhedsordningen har medført, at denne er mindre attraktiv som følge af privat 

gæld ikke længere er fordelagtigt at indskyde. Det ændre dog ikke på det faktum at 

virksomhedsordningen på andre punkter fortsat er attraktivt. Blandt andet henset til 

anvendelse af underskud og i forhold til, at der ikke er noget kapitalkrav, samt intet krav om 

udarbejdelse og offentliggørelse af årsrapport. Så til trods for stramninger i 

virksomhedsordningen vil den stadig være det foretrukne valg for mange iværksættere. En 

direkte konkurrent hertil er dog det nye iværksætterselskab. Et IVS stiller heller ikke krav om 

der stilles en større startkapital end 1 kr.. Et IVS er dog fortsat underlagt de samme 

selskabsretlige regler som for ApS’er. Det vurderes dog at blive en fremtidig konkurrent til 

enkeltmandsvirksomheder. Hvorvidt det er et bedre valg og er mere hensigtsmæssigt, 

kræver en særskilt vurdering fra virksomhed til virksomhed. Hvilket ligeledes generelt er 

gældende for alle iværksættere. Den mest optimale virksomhedsform for den ene 

iværksætter, er nødvendigvis ikke den mest optimale for en anden iværksætter, hvorfor det 

altid anbefales at der laves en vurdering af de selskabsretlige og skatteretlige forhold. 
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7. Perspektivering 

7.1 Virksomhedsomdannelse 

Som følge af valget at virksomhedsform træffes på baggrund af forventninger til fremtiden og 

forecast, kan det forekomme at valget ikke efterfølgende er attraktivt og den personlige 

virksomhed ønskes omdannet til et kapitalselskab. En sådan omdannelse kan foretages 

enten som en skattefri virksomhedsomdannelse eller som en skattepligtig omdannelse.  

Når man omdanner en virksomhed til et selskab, betyder det i princippet at virksomheden 

skal underlægges en værdiansættelse for at kende hvilke værdi virksomheden har, da denne 

værdi skal indskydes i selskabet. En sådan situation sidestilles med at indehaveren sælger 

sin virksomhed til tredjemand. Der skal således ske beskatning af indehaveren som 

virksomheden ophørte. Dette er i de fleste situationer belagt med en skattemæssig 

forpligtelse. For at undgå denne forpligtelse og minimere den likviditetsmæssige belastning, 

kan det i visse situationer være hensigtsmæssigt at metoden til skattefri 

virksomhedsomdannelse anvendes.  

 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse udskydes beskatningen, som følge af 

kapitalselskabet i stedet succederer i virksomhedens skattemæssig stilling. Avancen ved 

omdannelsen vil således blive udskudt til det tidspunkt hvor aktierne/anparterne afhændes. 

Der gælder dog nogle betingelser for at en omdannelse kan foretages skattefrit, disse 

betingelser fremgår direkte af virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1-8 og er som 

følgende: 

• Indehaveren skal være fuldt skattepligtigt til Danmark 

• Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab, eller alternativt et 

skuffeselskab registreret i Danmark 

• Selskabets første regnskabsår skal vare 12 måneder, og det kan ikke vælges en 

kortere eller længere regnskabsperiode 

• Omdannelsen skal omfatte samtlige af virksomhedens aktiver og passiver  

• Vederlaget for indskud af virksomhed skal alene bestå af aktier eller anparter i 

selskabet og skal svare til den nominelle værdi af den samlede aktie-/anpartskapital i 

det nye selskab 
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• Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ før modregning af 

konto for opsparet overskud, med mindre samtlige virksomheder omdannes og 

virksomhedsordningen anvendes for indkomståret forud for omdannelsen  

• Indskudskonto må ikke være negativ, dvs. skal indfris ved kontant indskud forud for 

gennemførelse af omdannelsen, eller som alternativ kan det overvejes at udtræde af 

virksomhedsordningen for indkomståret forud for omdannelse  

• Omdannelsen skal være gennemført senest 6 måneder efter foregående indkomstårs 

udløb og senest 1 måned efter omdannelse skal der indsendes dokumenter til SKAT 

om hvordan omdannelsen er tilendebragt 

 

Såfremt ovenstående betingelser er overholdt kan der foretages en skattefri 

virksomhedsomdannelse, hvorved beskatningen og den likviditetsmæssige belastning 

udskydes. 
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9. Bilag 

Bilag 1: Skatteberegning for AA for 2016-2020 i virksomhedsordningen: 

Opgjort ved hjælpe af SKATs system til brug for beregning af skat. 
http://skat.dk/skat.aspx?oid=44215 

Opgørelse for indkomståret 2016:
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Opgørelse for indkomståret 2017: 
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Opgørelse for indkomståret 2018: 
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Opgørelse for indkomståret 2019: 
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Opgørelse for indkomståret 2020: 
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Bilag 2: Skatteberegning for AA for 2016-2020 i selskabsform: 

Opgjort ved hjælpe af SKATs system til brug for beregning af skat. 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=44215 

 

Opgørelse for indkomståret 2016: 
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Opgørelse for indkomståret 2017, 2018, 2019 og 2020: 

(Da indkomsten er den samme i alle indkomstår og der anvendes samme skattesats, er 

nedenstående beregning gældende for hvert indkomstår i perioden 2017-2020) 
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Bilag 3: Skatteberegning for AA for 2020 i selskabsform – fuld udlodning 

Opgjort ved hjælpe af SKATs system til brug for beregning af skat. 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=44215 

 


