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1. INDLEDNING 

1.1 Abstract 
Economic growth in Danish society depends on Danish companies constantly creating 

new ideas and translating these ideas into production and sales. 

The society therefore needs new entrepreneurs to provide the Danish business community 

with dynamics, innovation through the establishment and development of new private en-

terprises. 

Politically, there is great interest in supporting entrepreneurs in Denmark, but it can often 

be a challenge for entrepreneurs to comply with the complicated Danish tax legislation that 

sets the framework for establishing and developing a private enterprise. 

This thesis will focus on the legislation for establishing a private enterprise and the legisla-

tion for transforming a private enterprise into a company. 

An entrepreneur has the opportunity to establish a private enterprise in the context of sev-

eral tax laws each giving the entrepreneur a number of possibilities, but also a number of 

limitations and disadvantages. 

Similarly, entrepreneurs have more opportunities to develop their private enterprise by 

transforming the private enterprise into a company.  

It may be difficult for an entrepreneur to review the choices to be made in relation with the 

establishment and conversion of a private enterprise, but it may be appropriate to consider 

the link between a decision to establish a private enterprise with the later decision to trans-

form the enterprise into a company. For most entrepreneurs, it will therefore make sense 

to involve a tax advisor in preparation to a decision to establish or transform a private en-

terprise. 

The thesis will analyze three fictitious enterprises that differ with regard to the number of 

assets, as well as revenue and profit for the year. 

Finally, based on the analyses conducted, the thesis will determine the important parame-

ters that a tax advisor must emphasize for the entrepreneur before making a decision on 

establishment of a private enterprise and a conversion into a company. 
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1.2 Problembaggrund 
I de senere år har der været et stadigt stigende fokus på udvikling af danske erhvervsvirk-

somheder, og særlig fokus har der været på at forbedre forholdene for helt små virksom-

heder, der etableres af enkeltpersoner. Baggrunden for denne fokus kan forklares ved, at 

små virksomheder ofte startes på en ide eller nytænkning på områder, hvor der er behov 

for innovation og udvikling eller hvor netop etablering af nye forretningsområder skaber et 

behov, der ikke tidligere var erkendt eller efterspurgt. Iværksætterne er således medvir-

kende til, at dynamikken i erhvervslivet forstærkes, og understøtter samtidig en generel 

udvikling af samfundet. 

I nyere tid blev politisk understøttelse af iværksættere for alvor sat ind i forbindelse med 

skattereformen i 1987, hvor en særlig lov1 sikrede iværksættere forbedrede vilkår i forbin-

delse med etablering og drift af personlig virksomhed. Loven er efterfølgende blevet juste-

ret af flere omgange for at fjerne uhensigtsmæssigheder og for yderligere at forbedre vilkå-

rene for iværksættere.  

I takt med den øgede politiske fokus på iværksættere, og det forhold at et stigende antal 

danskere afprøvede mulighederne for at etablere sig som selvstændig erhvervsdrivende, 

etableredes tillige en øget offentlig fokus på iværksættere gennem medierne. Eksempelvis 

udgav Berlingske Tidende i 20092 og i 20143 artikler om succesfulde iværksættere, og TV 

underholdningsprogrammet ”Løvens hule” i Danmarks Radio omhandler mulighederne for 

iværksættere. 

Den finansielle sektor har naturligvis også fokus på iværksættere, og Nordeas program 

”Seedster”4 er et eksempel herpå. Programmet bringer iværksættere og erhvervsfolk sam-

men til fælles inspiration. 

Seneste væsentlige initiativer til at forbedre vilkårene for iværksættere blev fremsat af re-

geringen i november 20175. Initiativerne fremgår af bilag 1.  

                                                           
1 Lov nr. 144 af 19. marts 1986 Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskattelo-
ven). 
2 https://www.business.dk/navne/gaa-i-fodsporene-paa-15-succesfulde-ivaerksaettere  
3 https://www.business.dk/vaekst/her-er-seks-unge-succesfulde-ivaerksaettere  
4 https://www.nordea.dk/erhverv/branchelosninger/ivaerksaettere/seedster.html  
5 https://em.dk/nyheder/2017/11-12-erhvervs-og-ivaerksaetteraftale  

https://www.business.dk/navne/gaa-i-fodsporene-paa-15-succesfulde-ivaerksaettere
https://www.business.dk/vaekst/her-er-seks-unge-succesfulde-ivaerksaettere
https://www.nordea.dk/erhverv/branchelosninger/ivaerksaettere/seedster.html
https://em.dk/nyheder/2017/11-12-erhvervs-og-ivaerksaetteraftale


Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 6 af 122 sider 
 

Der er med andre ord en generel stor fokus på iværksættere, og der etableres derfor me-

get naturligt mange nye erhvervsvirksomheder hvert år. Det antages at iværksættere star-

ter som personlig enkeltmandsvirksomhed eller som anpartsselskab, og bilag 2 viser at 

netop disse to former for virksomheder er regnskabsmæssigt kendetegnende for ca. 75% 

af alle danske erhvervsvirksomheder. 

Samtidigt viser opgørelse fra Skatteministeriet, jf. bilag 3, at iværksættere i høj grad væl-

ger at benytte sig af de politiske initiativer, der er iværksat for at hjælpe iværksættere med 

at etablere og drive egen virksomhed. Opgørelsen viser eksempelvis, at mange iværksæt-

tere vælger at drive den personlige virksomhed efter Virksomhedsskatteloven (VSL). 

Samlet må det konstateres, at der er bred støtte til og interesse for danske iværksættere 

og det resulterer tydeligvis også i, at mange tager skridtet imod at etablere egen virksom-

hed. Spørgsmålet er imidlertid om iværksættere etablerer deres virksomhed mest hen-

sigtsmæssigt ud fra den konkrete situation, om beslutningerne sker på et oplyst grundlag, 

og om der tages de bedste tiltag imod at justere virksomhedsformen i takt med at virksom-

heden udvikler sig. 

1.3 Problemstilling 
Afhandlingens overskrift antyder en todelt fokus. Dels mod etablering af personlig virksom-

hed og dels mod udvikling af personlig virksomhed. Det er evident hvad etablering bety-

der, men anderledes stiller det sig for udvikling af virksomheden, idet der kan være tale om 

forretningsmæssig udvikling, organisatorisk udvikling eller økonomisk udvikling. I afhand-

lingen vil udvikling af personlig virksomhed skulle forstås som en fortsættelse af virksom-

hedens aktiviteter i en anden form end personlig virksomhed. Udvikling i denne sammen-

hæng vil derfor være en omdannelse af virksomheden til et kapitalselskab. På den bag-

grund vil problemstillingen i afhandlingen være todelt: 

1) Beskrivelse, analyse og vurdering af mulighederne for etablering af personlig 

virksomhed.  

a. Denne del vil kun kort beskrive de former en personlig virksomhed kan etab-

leres i, idet der tages udgangspunkt i at læseren har et forudgående kend-

skab til virksomhedsformerne efter virksomhedsordningen, kapitalafkastord-

ningen og personlig virksomhed efter Personskatteloven (PSL).  
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b. Analysen vil behandle de tre virksomhedsformer i forhold til tre konstruerede 

iværksættere, der er karakteriseret ved at have væsensforskellige forudsæt-

ninger for etableringen for så vidt angår: 

i. Behovet for at spare op i virksomheden,  

ii. størrelsen på aktivmassen, der indskydes i virksomheden ved opstart, og 

iii. markedet der skal ageres i efter etableringen. 

Regnskaberne for de tre konstruerede virksomheder tager udgangspunkt i et 

generisk regnskab, som efterfølgende er justeret for at reflektere den enkelte 

case virksomheds særegenhed. 

c. På baggrund af analysen og regnskaberne vil den optimale virksomhedsform 

blive vurderet for de tre virksomheder, idet der i vurderingen fokuseres på de 

skattemæssige konsekvenser. 

2) Beskrivelse, analyse og vurdering af mulighederne for omdannelse af personlig 

virksomhed til kapitalselskab. 

a. Denne del vil kun kort beskrive mulighederne for omdannelse, idet der tages 

udgangspunkt i, at læseren har forudgående kendskab til omdannelse af 

virksomhed til kapitalselskab efter afståelsesprincippet, og efter gældende 

regler om skattefri omdannelse.6 

b. Analysen vil behandle mulighederne for virksomhedsomdannelse for de tre 

konstruerede selskaber med udgangspunkt i de tre etableringsformer. 

c. På baggrund af analysen og regnskaberne vil den optimale omdannelses-

form blive vurderet for de tre virksomheder, idet der fokuseres på de skatte-

mæssige konsekvenser ved omdannelserne. 

1.4 Problemformulering 
Problemstillingen vil blive besvaret med følgende overordnede hovedspørgsmål: 

Hvilken konkret rådgivning bør gives til en iværksætter, der ønsker at etablere personlig 

virksomhed og ved omdannelse af virksomheden til kapitalselskab, såfremt etablering og 

omdannelse skal gennemføres optimalt i relation til de afledte skattemæssige konsekven-

ser? 

                                                           
6 Lovbekendtgørelse 2015-08-04 nr. 934 om skattefri virksomhedsomdannelse. 
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1.5 Undersøgelsesspørgsmål 
Problemformuleringens hovedspørgsmål vil blive besvaret gennem disse undersøgelses-

spørgsmål: 

1) Hvordan kan en iværksætter etablere en personligt virksomhed? 

2) Hvilke overvejelser bør iværksætteren have i forbindelse med etablering af per-

sonligt ejet virksomhed? 

3) Hvordan kan en personlig virksomhed omdannes til et kapitalselskab? 

4) Hvilke overvejelser bør iværksætteren have i forbindelse med en omdannelse? 

5) Hvordan sikres en optimal sammenhæng mellem etablering af personlig virksom-

hed og omdannelse til kapitalselskab? 

1.6 Afgrænsning. 
I lyset af den todelte fokus, der er i afhandlingen, vil der blive anvendt en generel afgræns-

ning, en afgrænsning i relation til etablering og en afgrænsning i relation til omdannelse. 

Generel afgrænsning 

1) Afhandlingen vil ikke behandle iværksættere, der ikke er fuldt skattepligtige til 

Danmark eller ikke har bopæl i Danmark. 

2) Forhold vedrørende konkurs, dødsboer eller generationsskifte behandles ikke. 

3) Indtægter, der ikke har direkte forbindelse til erhvervsvirksomheden, indgår ikke i 

skatteberegningerne. 

4) Afhandlingen vil have fokus på skatteretlige aspekter, og kun hvor det findes hen-

sigtsmæssigt eller nødvendigt vil regnskabsmæssige forhold blive medinddraget. 

5) Revisionsmæssige aspekter vil ikke indgå i afhandlingen. 

Afgrænsning i relation til etablering af erhvervsvirksomhed 

6) Etableringen ved overtagelse af eksisterende virksomhed behandles ikke. 

7) Etablering af personlig virksomhed uden personlig hæftelse eller med flere ejere 

behandles ikke.  

8) Etablering af virksomhed der ikke ejes og drives af en og samme person behand-

les ikke. 

9) Etablering af iværksætterselskab behandles ikke. 
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10) Formalia vedrørende registrering og anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen behandles 

ikke. 

Afgrænsning i relation til omdannelse af erhvervsvirksomhed 

11) Omdannelse med henblik på ophør behandles ikke. 

12) Omdannelse til eksisterende kapitalselskab behandles ikke. 

13) Ændringer i kapitalselskab ved omstruktureringer, overførsel af aktiver, fusion og 

spaltning behandles ikke. 

1.7 Metode. 

Afhandlingens problemformulering vil blive besvaret ved en teoretisk tilgang således, at 

problemstillingerne der skal besvares vil blive beskrevet og sammenholdt med den rele-

vante lovgivning, administrativ praksis fra SKAT, etableret retspraksis og med litteraturen, 

som har været det teoretiske grundlag for undervisningen på Cand. Merc. Aud. studiet. 

Supplerende litteratur vil blive anvendt hvor relevant. 

Baseret på de illustrative eksempler, som har været præsenteret i undervisningen på CBS, 

kan det antages, at den enkelte virksomheds specielle forhold har stor indflydelse på hvil-

ken virksomhedsform og hvilken form for omdannelse, der er den optimale i hvert enkelt 

tilfælde. Eksempelvis har indehaverens behov for at tilvejebringe ekstern kapital eller for at 

foretage opsparing i virksomheden stor indflydelse på hvilken virksomhedsform, der er 

mest hensigtsmæssig i forbindelse med etablering. Tilsvarende har eksempelvis virksom-

hedens aktivmasse og adgang til likviditet stor indflydelse i forbindelse med en omdan-

nelse. 

For at visualisere de forskellige problemstillinger, der kan være i forbindelse med besva-

relse af problemformuleringen, vil besvarelsen derfor blive baseret på konstruerede ek-

sempler på virksomheder, der etableres og omdannes. Til de anvendte case virksomheder 

er der udarbejdet årsregnskaber, som de skattemæssige konsekvenser ved etablering og 

omdannelse kan beregnes ud fra. Regnskaberne dækker en periode på tre år således, at 

virksomhedens økonomiske udvikling kan lægges til grund for de konkrete anbefalinger, 

der vil afslutte afhandlingen. 
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Afhandlingen vil afslutningsvis søge at fastlægge de optimale handlemuligheder for hver 

case virksomhed, idet der i muligt omfang vil blive vil blive fastlagt og anbefalet den bedst 

mulige strategi for sammenhængen mellem etablering og omdannelse.  

Sammenhængen i de enkelte elementer, der indgår i afhandlingen, kan visualiseres som 

følger: 

 

Figur 1: Kilde egen produktion 

Da afhandlingen således vil favne over flere områder vil det være nødvendigt at henvise 

udspecificerede beregninger, beskrivelser og detaljer, som ikke anses for afgørende for 

afhandlingens sammenhæng, til bilag.  

Hovedkonklusionerne fra materialet i bilagene vil dog alle fremgå af afhandlingens opga-

vetekst. 

2. ETABLERING AF PERSONLIG VIRKSOMHED 

2.1 Det juridiske grundlag. 
Etableringen af erhvervsvirksomhed kan ikke umiddelbart tage udgangspunkt i specifik 

lovgivning, idet der i dansk lov ikke eksisterer en nøjagtig definition af, hvad der forstås 
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ved en erhvervsdrivende7. Derimod er der i grundloven sikret8, at alle skatteopkrævninger 

skal være baseret på konkret lovgivning. I Danmark baseres skatteopkrævninger på en 

række skattelove, på retspraksis i fortolkning af skattelovene samt på administrativ praksis 

fastlagt af SKAT.   

2.2 Lovmæssig regulering af beskatningen. 

Skattepligt til Danmark specificeres i Kildeskattelovens (KSL) Afsnit 1. Da afhandlingen er 

afgrænset fra erhvervsdrivende, der ikke har skattepligt til Danmark jf. pkt. 1.6.1, behand-

les skattepligten ikke yderligere. 

Udgangspunktet for hvad der beskattes fremgår af Statsskatteloven (SL) § 4-6 således at: 

1) § 4 specificerer hvad der skal beskattes. Udgangspunktet for beskatningen er glo-

balindkomstprincippet. 

2) § 5 specificerer hvad der ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Som 

hovedregel er der tale om formueforøgelser eller tab. Dette gælder dog ikke for næ-

ringsdrivende eller ved spekulation. 

3) § 6 specificerer hvad der fradrages i den skattepligtige indkomst. Der er tale om ud-

gifter til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 

Kapitalselskaber beskattes efter reglerne i Selskabsskatteloven (SEL) og fonde og visse 

foreninger efter Fondsbeskatningsloven (FBL). Da afhandlingen er afgrænset fra kapital-

selskaber og fonde jf. punkt 1.6.7 behandles beskatning efter disse regler ikke yderligere. 

For fysiske personer beregnes skatten efter reglerne i Personskatteloven (PSL). 

Erhvervsdrivende, der driver personlig virksomhed, kan vælge at anvende reglerne i PSL 

eller reglerne i Virksomhedsskatteloven (VSL) såfremt reglerne for virksomhedsordningen 

eller kapitalafkastordningen følges.  

I de efterfølgende afsnit vil reglerne for beregning af skatten efter PSL og VSL blive gen-

nemgået. 

                                                           
7 ”Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen”, Christian Skovgaard Hansen, Lars 
Kjærsgård Terkilsen m.fl., 1. udgave 2016, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 37. 
8 Grundloven § 43. 
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2.2.1 Beskatning efter reglerne i Personskatteloven. 
Ved etablering af iværksættervirksomhed tages der som oftest udgangspunkt i etablering 

af enkeltmandsvirksomhed med personlig hæftelse, hvilket er årsagen til, at afhandlingen 

jævnfør punkt 1.6.7 netop fokuserer på denne etableringsform. Der eksisterer ingen lov-

mæssige rammer for etablering og organisering af en enkeltmandsvirksomhed, eller for 

hvordan en enkeltmandsvirksomhed skal drives9. Eneste lovregulering for den organisato-

riske etablering af enkeltmandsvirksomheder findes vedrørende virksomhedens navn og 

prokuraforhold10. 

Beskatning efter PSL er udgangspunktet for fysiske personer i det danske skattesystem11, 

med mindre skatteyderen aktivt vælger et alternativ. 

I relation til en personlig virksomhed betyder beskatning efter PSL at: 

1) Virksomhedens resultat før renter beskattes hos indehaveren som personlig ind-

komst12. 

i. Virksomhedens resultat opgøres efter principperne fra SL således, at virksomhedens 

resultat opgøres som resultatet fra salg og andre erhvervsindtægter med fradrag for 

de udgifter, der er beskrevet i PSL § 3, stk. 2.  

2) Virksomhedens renter beskattes hos indehaveren som kapitalindkomst13. 

i. Den samlede kapitalindkomst for skatteyderen opgøres efter PSL § 4, og der skel-

nes ikke mellem indtægter og udgifter, der kommer fra skatteyderen eller fra virk-

somheden.  

3) Ligningsmæssige fradrag, der relaterer sig til indkomstskabelsen, kan fratrækkes i den 

skattepligtige indkomst, jf. SL § 6a. De enkelte fradrag, der kan fratrækkes, specificeres 

nærmere i Ligningsloven (LL). Eksempler på ligningsmæssige fradrag er faglige kontin-

genter, befordring og beskæftigelsesfradrag. 

Selve skatteberegningen gennemføres efter reglerne i PSL § 5 og opgøres samlet af: 

1) Bundskat efter PSL § 6, 

                                                           
9 Den juridiske vejledning 2018-1 G.A.3.3.9.2. 
10 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, LBK 2013-11-15 nr. 1295, kapitel 2. 
11 ”Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen”, Christian Skovgaard Hansen, Lars 
Kjærsgård Terkilsen m.fl., 1. udgave 2016, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 163. 
12 Lov om indkomstskat for personer m.v., LBK 2015-10-08 nr. 1163, § 3. 
13 Lov om indkomstskat for personer m.v., LBK 2015-10-08 nr. 1163, § 4. 
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2) topskat efter PSL § 7, 

3) udligningsskat efter PSL § 7a, 

4) sundhedsbidrag efter PSL § 8, 

5) skat af aktieindkomst efter PSL § 8a, 

6) skat af CFC-indkomst efter PSL § 8b, og 

7) kommunal indkomstskat efter PSL § 8c. 

I slutskatten gives der nedslag for skatteværdien af personfradrag jf. PSL § 9. 

Drives virksomheden efter PSL er der ingen specifikke krav til føring af virksomhedens 

regnskab. Dog skal indehaveren på skattemyndighederne anmodning fremsende relevant 

regnskabsmateriale, jf. Skattekontrolloven (SKL) § 6, stk. 1. 

I afhandlingens skatteberegninger er der alene taget udgangspunkt i det generiske regn-

skab, og de udarbejdede regnskaber for virksomhed A, B og C. Der indgår derfor ikke be-

regning af udligningsskat, aktiebeskatning eller CFC beskatning i de samlede skatteopgø-

relser. Tilsvarende indgår der ikke ligningsmæssige fradrag i skatteberegningerne. 

2.2.2 Beskatning efter reglerne i Virksomhedsskatteloven – virksomhedsordningen. 

I forbindelse med skattereformen i 1987 blev rentefradraget begrænset. For at sikre er-

hvervsdrivende fuld fradragsret for renteudgifter relateret til virksomhedens drift blev virk-

somhedsordningen indført. For at forhindre misbrug af ordningen blev det samtidigt indført, 

at erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, skal sikre en opdeling af virk-

somhedsøkonomien og privatøkonomien, jf. VSL § 2, stk. 1, og de skal tillige opfylde bog-

føringslovens krav. Der kan med andre ord være tale om en endog stor administrativ byrde 

for indehaveren eller en stor omkostning såfremt ekstern assistance til regnskabsudfærdi-

gelse og bogføring er nødvendig. 

Vælger skatteyderen at anvende virksomhedsordningen efter VSL indgår følgende ele-

menter i opgørelsen af den samlede beskatning: 

1) Indskudskontoen, jf. VSL §§ 3-4, 

2) mellemregningskonto, jf. VSL § 4a, 

3) sikkerhedsstillelser, jf. VSL § 4b, 

4) overførsel af værdier til den skattepligtige, jf. VSL § 5, 

5) indkomstopgørelse og skatteberegning, jf. VSL §§ 6-13, og 
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6) afståelse, ophør og omdannelse, VSL §§ 15-16c. 

Ad 1) Indskudskontoen: 

Ved etablering af erhvervsvirksomhed opgøres nettoværdien af de aktiver og passiver som 

den erhvervsdrivende indskyder i virksomheden. Idet der er tale om allerede beskattede 

midler kan den erhvervsdrivende efterfølgende udtage aktiverne uden beskatning. Ind-

skudskontoen reguleres årligt således, at årets indskud tillægges saldoen og eventuelle 

overførsler til indehaveren, der ikke er overskud fra driften, fradrages, jf. VSL § 3, stk. 6. 

Indskydes der privat gæld som passiv på indskudskontoen medfører det, at der sker en re-

duktion i beregningen af kapitalafkastet, jf. VSL § 8, hvilket øger beskatningsgrundlaget.  

Alle erhvervsmæssige aktiver og passiver for hele virksomheden der indskydes skal 

fremgå af indskudskontoen14. Aktiver, der både anvendes erhvervsmæssigt og privat, ind-

går ikke i virksomheden, jf. VSL § 1. stk. 3. Undtaget herfor er dog en blandet benyttet 

ejendom, hvor den erhvervsmæssigt benyttede del af ejendommen indgår i virksomheden.  

Visse finansielle aktiver kan ikke indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1. stk. 2.  

Bliver saldoen på indskudskontoen negativ betyder det, at indehaveren har lånt penge i 

virksomheden og der skal derfor beregnes en rentekorrektion, jf. VSL § 11. 

Ad 2) Mellemregningskontoen: 

Overførsler mellem virksomheden og indehaveren der ikke er indskud på indskudskontoen 

føres på mellemregningskontoen, jf. VSL § 4a. Formålet med kontoen er en let tilgængelig 

adgang til overførsel af kontante beløb mellem virksomheden og indehaveren. En positiv 

saldo på mellemregningskontoen betyder, at indehaveren har indskudt kontant beløb på 

kontoen. En positiv saldo holdes udenfor skatteberegningen15. En negativ saldo på mel-

lemregningskontoen betyder, at indehaveren har hævet i virksomheden og der foretages 

derfor udligning i den almindelige hæverækkefølge.  

 

 

                                                           
14 ”Lærebog om indkomstskat”, Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl., 16. udgave 2015, Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag, side 223. 
15 VSL § 4a, stk. 3. 
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Ad 3) Sikkerhedsstillelser: 

Anvendes virksomhedens aktiver som sikkerhed for gæld, der ikke vedrører virksomhe-

den, anses indehaveren at have anvendt virksomheden værdier til private formål. Som 

konsekvens heraf anses der overført aktiver til indehaveren svarende til den laveste værdi 

af gældens kursværdi eller aktivernes handelsværdi, jf. VSL § 4b. 

Ad 4) Overførsel af værdier til indehaveren: 

Overførsel af værdier fra virksomheden til indehaveren sker ved en hæverækkefølge, jf. 

VSL § 5. Formålet med hæverækkefølgen er at sikre korrekt beskatning af hævningerne 

fra virksomheden. Udover hævningerne nævnt i VSL § 5, kan der overføres en række an-

dre poster til indehaveren, og samlet dannes hermed den udvidede hæverækkefølge som 

består af posterne16: 

1) Refusioner for indehaverens betaling af erhvervsrelaterede omkostninger, 

2) beløb til medarbejdende ægtefælle, 

3) beløb til dækning af virksomhedsskat, 

4) beløb hensat til senere hævning, 

5) årets kapitalafkast, 

6) årets overskud, 

7) tidligere års overskud, og 

8) hævninger fra indskudskontoen. 

Hvis virksomhedens overskud er større end hævningerne kan det resterende overskud op-

spares i virksomheden på en særskilt opsparingskonto. For det opsparede beløb skal der 

afregnes 22% (2018) i selskabsskat.  

Ad 5) Indkomstopgørelse og skatteberegning: 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst og skatteberegning opgøres efter følgende prin-

cipper: 

1) Virksomhedens resultat efter renter beskattes hos indehaveren som personlig ind-

komst17. 

                                                           
16 Den juridiske Vejledning 1018-1: C.C.5.2.7.3 Den udvidede hæverækkefølge. 
17 Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende, LBK 2013-09-18 nr. 1114, 10, stk. 1. 
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2) Der beregnes et kapitalafkast, der fratrækkes den personlige indkomst og tillægges 

kapitalindkomsten hos indehaveren18. Kapitalafkastet anses for en forrentning af de 

aktiver indehaveren har skudt ind i virksomheden, og beregnes med udgangspunkt 

i virksomhedens aktiver fratrukket gæld. 

3) Der er mulighed for at opspare overskud i virksomheden mod betaling af virksom-

hedsskat19. Hæves overskuddet beskattes hævningen hos indehaveren som per-

sonlig indkomst, og den forudbetalte virksomhedsskat modregnes i slutskatten20. 

4) I forbindelse med årsopgørelsen har indehaveren mulighed for at skatteoptimere til 

topskattegrænsen ved at justere på opsparingen i virksomheden21. 

5) Selve skatteberegningen foretages som anført under PSL. 

Ad 6) Afståelse, ophør og omdannelse: 

Ophører indehaveren med at drive virksomhed, eller afstås virksomheden ved salg eller 

omdannelse, skal indestående på kontoen for opsparet overskud, inklusive den betalte 

virksomhedsskat, overføres til indehaveren og beskattes som personlig indkomst, jf. VSL § 

15, stk. 1. Såfremt indehaveren fortsætter en anden virksomhed, og fortsat anvender virk-

somhedsordningen, kan indestående på kontoen for opsparet overskud fortsætte uændret, 

jf. VSL § 15, stk. 2. Såfremt der kun afstås en del af den samlede virksomhed vil salgs-

summen for det afståede indgå i regnskabet for den del af virksomheden som fortsættes, 

jf. VSL § 15, stk. 3. Den skattemæssige håndtering af virksomhedsbeløb beskrives yderli-

gere under afsnit for virksomhedsomdannelse. 

Efterlever den erhvervsdrivende ikke lovgivningens regler for at anvende virksomhedsord-

ningen beskattes efter PSL. 

2.2.3 Beskatning efter reglerne i Virksomhedsskatteloven – kapitalafkastordningen. 

Kapitalafkastordningen er et mere enkelt alternativ til virksomhedsordningen, som kan give 

en erhvervsdrivende nogle af de fordele der eksisterer i virksomhedsordningen uden de 

                                                           
18 Lov om indkomstskat for personer m.v., LBK 2015-10-08 nr. 1163, § 4, stk. 1, nr. 3. 
19 Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende, LBK 2013-09-18 nr. 1114, § 10, stk. 2. 
20 Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende, LBK 2013-09-18 nr. 1114, § 10, stk. 3. 
21 Skatteoptimering til topskattegrænsen behandles ikke yderligere. Se bilag 4 for visualisering af beregningerne. 
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relativt store krav som virksomhedsordningen har til bogføring og regnskab. Der er såle-

des ikke krav om en adskillelse af privatøkonomi og erhvervsøkonomi i kapitalafkastord-

ningen ligesom de regnskabsmæssige krav er lempeligere. 

Vælger skatteyderen at anvende kapitalafkastordningen efter VSL opgøres den skatteplig-

tige indkomst og skatteberegning efter følgende principper: 

1) Virksomhedens overskud før renter beskattes hos indehaveren som personlig 

indkomst22. 

2) Virksomhedens renter beskattes hos indehaveren som kapitalindkomst23. 

3) Der beregnes et kapitalafkast, der fratrækkes den personlige indkomst og tillæg-

ges kapitalindkomsten hos indehaveren24. Kapitalafkastet beregnes med ud-

gangspunktet i værdien af virksomhedens aktiver. 

4) Det er muligt at foretage en begrænset opsparing af virksomhedens overskud 

på en særskilt konto i pengeinstitut mod betaling af konjunkturudligningsskat25. 

Opsparingen må maksimalt udgøre 25% af årets resultat. Hæves opsparingen 

beskattes denne som personlig indkomst hos indehaveren, og den forudbetalte 

konjunkturudligningsskat modregnes i slutskatten. 

5) Selve skatteberegningen foretages som anført under PSL. 

Efterlever den erhvervsdrivende ikke lovgivningens regler for at anvende kapitalafkastord-

ningen beskattes efter PSL. 

2.3 Relevant retspraksis og administrativ praksis. 
Lovgivning der vedtages eller ændres bliver naturligt udsat for fortolkning af de myndighe-

der, som skal forvalte lovene og af de der skal efterleve dem. Ved tvister er udgangspunk-

tet, at SKAT træffer en afgørelse, som via Skatteankestyrelsen kan indklages til Skattean-

kenævn eller Landsskatteretten. Ved fortsat uenighed i Landsskatteretten kan sagen ind-

bringes for domstolene og ultimativt afgøres ved Højesteret. 

Afgørelserne ved domstolene danner en retspraksis som SKAT efterfølgende skal an-

vende som retningslinjer for forvaltning af lovgivningen. 

                                                           
22 Lov om indkomstskat for personer m.v., LBK 2015-10-08 nr. 1163, § 3. 
23 Lov om indkomstskat for personer m.v., LBK 2015-10-08 nr. 1163, § 4. 
24 Lov om indkomstskat for personer m.v., LBK 2015-10-08 nr. 1163, § 4, stk. 1, litra 3a. 
25 Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende, LBK 2013-09-18 nr. 1114, § 22b. 
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I relation til etablering af personlig erhvervsvirksomhed er der især to forhold, som har gi-

vet anledning til behov for afgørelse ved domstolene: 

1) Afgrænsningen af begrebet ”en selvstændig erhvervsdrivende”, og 

2) afgrænsning af erhvervsmæssige aktiver og anvendelsen af disse. 

2.3.1 Afgrænsning af begrebet selvstændig erhvervsdrivende. 
Der foreligger ikke et egentlig lovgrundlag, der afgrænser en selvstændig erhvervsdri-

vende fra en lønmodtager eller en honorarmodtager, men SKAT har etableret en admini-

strativ praksis på området, ligesom der foreligger en række retlige afgørelser, der har defi-

neret afgrænsningen.  

SKAT’s administrative praksis er beskrevet i Den juridiske Vejledning26. Heri fremhæves 

blandt andet følgende faktorer som afgørende for, at der kan være tale om selvstændig er-

hvervsvirksomhed: 

1) Virksomheden udøves regelmæssigt, 

2) virksomhedens aktivitet er ikke af underordnet omfang, 

3) virksomheden udøves for egen regning og risiko, 

4) virksomheden udøves ved egen tilrettelæggelse, ledelse og tilsyn, og 

5) virksomheden udøves med henblik på overskud. 

Dertil kommer en række yderligere kriterier, der taler for selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Der er med andre ord ingen direkte definition af erhvervsvirksomhed, men der er derimod 

tale om, at en samlet bedømmelse af aktiviteten afgør, om der er tale om selvstændig er-

hvervsvirksomhed eller et lønmodtagerforhold. 

Som naturlig konsekvens af, at der ikke eksisterer en lovfæstet definition af begrebet selv-

stændig erhvervsvirksomhed, er en lang række af SKAT’s afgørelser blevet prøvet ved 

domstolene. Som illustrative eksempler på etableret retspraksis kan følgende afgørelser 

nævnes27: 

                                                           
26 Juridisk vejledning 2018-1: C.C.1.2 Selvstændigt erhvervsdrivende i modsætning til lønmodtager og honorarmod-

tager. 

27 ”Lærebog om indkomstskat”, Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl., 16. udgave 2015, Jurist- og Øko-

nomforbundets Forlag, side 197. 
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1) TfS 1995, 458 V: Landsretten afgjorde, at en assurandør drev selvstændig virksom-

hed, idet forsikringsselskabet han udførte aktiviteten for ikke garanterede nogen 

grundløn, ikke refunderede driftsomkostninger, ikke havde ansat assurandøren un-

der funktionærlignende forhold, ikke havde egentlig instruktionsbeføjelse ligesom 

forsikringsselskabet ikke hæftede for de eventuelle fejl assurandøren måtte begå 

under udøvelsen af erhvervsaktiviteten. I forhold til et andet forsikringsselskab fandt 

retten, at der var tale om et lønmodtagerforhold idet det andet forsikringsselskab 

havde instruktionsbeføjelse og assurandøren fik en fast minimumsløn og tilskud til 

driftsomkostninger. 

2) TfS 1006, 449 H: Højesteret afgjorde i denne sag, at en Tupperware-forhandler blev 

anset for at være selvstændig erhvervsdrivende blandt andet med henvisning til, at 

forhandlerne frit bestemmer deres arbejdstid, selv afholder alle udgifter til arbejdet, 

ikke er dækket af beskyttelse som lønmodtager i forhold til ferieloven, arbejdsløs-

hed eller arbejdsskade samt er frit stillet med hensyn til eventuelt at ansætte med-

hjælp. 

3) SKM2003.555.HR: Højesteret afgjorde, at en freelance journalist, der arbejdede un-

der de samme vilkår som de fastansatte journalister på dagbladet, var at betragte 

som lønmodtager, og at dagbladet hæftede for den manglende indbetaling af ind-

komstskat og arbejdsmarkedsbidrag. 

Samlet må det konstateres, at endelig afgørelse af om der foreligger selvstændig er-

hvervsvirksomhed eller et lønmodtagerforhold må baseres på en samlet vurdering af for-

holdet, men udgangspunktet for selvstændig erhvervsvirksomhed er de faktorer, der er 

nævnt herover suppleret med kriterierne nævnt i Den juridiske Vejledning. 

2.3.2 Afgrænsning af virksomhedsaktiver. 

Som hovedregel skal der være en klar adskillelse mellem anvendelse af erhvervsmæssige 

aktiver og private aktiviteter. Lovgivningen åbner dog for en række lempelser for, at aktiver 

kan anvendes både erhvervsmæssigt og privat. Det gælder blandt andet blandede benyt-

tede ejendomme, biler, computere, telefoner og internetforbindelser. Som hovedregel 

medfører den blandede benyttelse, at den erhvervsmæssige anvendelse omkostningsfø-

res i virksomheden, og indehaveren beskattes af den private del af anvendelsen. Omvendt 

kan driftsmidler, der anvendes blandet, men ikke er medtaget i virksomheden medføre, at 

indehaveren kompenseres for den erhvervsmæssige anvendelse. 
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I sagens natur kan en virksomhedsejer have en interesse i at benytte virksomhedens akti-

ver i privat øjemed, hvilket i høj grad åbner for misbrug af ordningen. Dette gælder for 

blandede benyttede ejendomme og biler, men især anvendelse af virksomhedens finan-

sielle aktiver har givet anledning til et antal ”kreative” fortolkninger af lovgivningen. En 

række retlige afgørelser har derfor fastlagt retningslinjer for, hvornår der er sket en uhen-

sigtsmæssig sammenblanding af private og erhvervsmæssige interesser.  

Af eksempler på sådanne afgørelser kan nævnes: 

1)  SKM2001.201.LR28: Ligningsrådet fandt, at en virksomhedsejers udlån af virksom-

hedens midler til et familiemedlem var af ren privat karakter. Det udlånte beløb blev 

derfor anset som overført til indehaveren i den almindelige hæverækkefølge.  

2) SKM2013.505.HR29: Højesteret fandt, at et lån med virksomhedsmidler til et an-

partsselskab ejet af indehaveren ikke havde erhvervsmæssig relevans, hvorfor det 

udlånte beløb blev anset for hævet i den almindelige hæverækkefølge. 

3) TfS 1990, 186 LSR30: To parcelhuse, der var stillet til rådighed for indehaverens fa-

milie, blev ikke anset for at være erhvervsmæssig virksomhed og husene kunne 

derfor ikke indgå i virksomhedsordningen. 

Det centrale for afgørelserne har været, at anvendelse af aktiverne skal være direkte for-

bundet med virksomhedens drift og interesser, hvilket ikke i alle sammenhænge er sam-

menfaldende med indehaverens interesser. 

2.3.3 Blandede benyttede aktiver. 
Blandede benyttede aktiver er aktuelt i sammenhænge, hvor der sker en opdeling mellem 

hvad der er privat og hvad der er virksomhedsrelateret. Dette gør sig gældende ved an-

vendelse af ordningerne i VSL. Udgangspunktet i VSL er, at erhvervsmæssige aktiver 

alene anvendes til erhvervsrelaterede aktiviteter31, men blandede benyttede aktiver kan 

dog accepteres af SKAT såfremt retspraksis og administrativ praksis efterleves. Blandede 

                                                           
28 ”Lærebog om indkomstskat”, Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl., 16. udgave 2015, Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag, side 223. 
29 ”Lærebog om indkomstskat”, Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl., 16. udgave 2015, Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag, side 223. 
30 Den juridiske vejledning 2018-1: C.C.5.2.2.4 Erhvervsmæssige aktiver. 
31 VSL § 1, stk. 3. 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1948849
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benyttede aktiver kan indgå i virksomheden i forbindelse med etablering og drift som føl-

ger: 

1) Anvendelse af virksomhedsordningen:  

a. Blandede benyttede ejendomme: kan alene indgå i virksomhedsordningen, 

såfremt der er foretaget en ejerboligfordeling på den erhvervsmæssige del 

og den ikke-erhvervsmæssige del af ejendommens areal. Er denne opdeling 

ikke foretaget kan ejendommen ikke indgå i virksomhedsordningen. Hvis op-

delingen ikke er foretaget kan indehaveren dog få refusion for erhvervsmæs-

sige udgifter32. 

b. Blandede benyttede køretøjer: Er bilen udenfor virksomhedsordningen kan 

indehaveren vælge, at tage fradrag for den erhvervsmæssige del af driftsud-

gifterne og afskrivninger eller tage fradrag efter statens takster. Er bilen med 

i virksomhedsordningen skal indehaveren beskattes af det private brug.  

c. Øvrige blandede benyttede aktiver: Den erhvervsmæssige del af driftsudgif-

ter og afskrivninger udgiftsføres i virksomheden. Der kan også vælges, at 

medtage driftsmidlerne helt i virksomhedsordningen og indtægtsføre den pri-

vate del af anvendelsen, som anses for hævet af indehaveren. 

2) Anvendelse af kapitalafkastordningen:  

a. Blandede benyttede ejendomme: Den erhvervsmæssige del af driftsudgif-

terne fratrækkes i virksomhedens resultat33. 

b. Blandede benyttede køretøjer: Der er ingen mulighed for at anvende reg-

lerne om fri bil, hvorfor blandede benyttede køretøjer er med i kapitalafkast-

ordningen med en forholdsmæssig andel og denne del af udgifterne kan fra-

trækkes. Alternativt kan indehaveren fratrække den erhvervsmæssige del ef-

ter statens takster34. 

c. Øvrige blandede benyttede aktiver: Den erhvervsmæssige del af driftsudgif-

ter og afskrivninger fratrækkes i virksomhedens resultat. 

                                                           
32 ”Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen”, Christian Skovgaard Hansen, Lars 
Kjærsgård Terkilsen m.fl., 1. udgave 2016, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 190. 
33 ”Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen”, Christian Skovgaard Hansen, Lars 
Kjærsgård Terkilsen m.fl., 1. udgave 2016, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 252. 
34 ”Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen”, Christian Skovgaard Hansen, Lars 
Kjærsgård Terkilsen m.fl., 1. udgave 2016, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 251. 
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2.4 Det regnskabsmæssige grundlag. 

2.4.1 Beregning af goodwill. 
Indregning af goodwill i virksomhedens regnskab er central for at værdifastsætte virksom-

heden korrekt. Normalt fastsættes værdien af goodwill til en skønnet værdi af eksempelvis 

kundekreds, forretningsforbindelser, brand, afsætningskanaler og lignende. Ofte ligger der 

en branchemæssig kutyme til grund for værdiansættelsen af goodwill, idet udgangspunktet 

for en fastsættelse af goodwill er, at der er tale om en merværdi i forhold til aktiverne i virk-

somheden som en uafhængig part er villig til at betale ved en overtagelse af hele virksom-

heden. Der foreligger en række retlige afgørelser omkring goodwill og fraværet af en så-

dan. Af eksempler kan nævnes en afgørelse ved omdannelse af en svineproduktion, hvor 

hele produktionen blev afsat til samme slagteri35 og omdannelse af en minkfarm, hvor hele 

produktionen blev afsat til samme aftager36. Landsretten afgjorde i disse to sager, at der 

ikke forelå goodwill. Omvendt fandt landsretten i en tredje sag37 vedrørende et dambrug, 

at der forelå goodwill med henvisning til de tilknyttede afsætningskanaler.  

Ved overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne parter kan der opstå risiko for en 

ukorrekt vurdering af værdien. På den baggrund har ligningsrådet vedtaget en vejledende 

beregningsmodel for goodwill38.  

Idet afhandlingen blandt andet behandler omdannelse fra virksomhed til kapitalselskab, er 

goodwill i alle regnskaber derfor indregnet på baggrund af den omtalte vejledende bereg-

ningsmodel. Beregningen af goodwill vil blive præsenteret i sammenhæng med de respek-

tive årsregnskaber i bilag, og den indregnede goodwill vil fremgå som en af de centrale 

regnskabsposter.  

2.4.2 Regnskabsmæssigt udgangspunkt – det generiske regnskab. 
Som anført i afsnit 1.3.1.b. er det hensigten at afdække i hvilket omfang relevante faktorer 

påvirker den bedste beslutning i forbindelse med etablering og omdannelse. I denne sam-

menhæng ønskes afdækket hvordan etablering og omdannelse påvirkes af: 

 

                                                           
35 TfS 1992, 431 V. 
36 TfS 1987, 439 LSR. 
37 TfS 1991, 344 LSR 
38 TSS 2000-10. 
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1) Behov/ønske om opsparing i virksomheden. 

Rationale: Det antages at mulighederne for opsparing kan påvirke den optimale be-
slutning ved etablering og omdannelse. 

2) Størrelsen af aktivmassen, der indskydes i forbindelse med etablering. 

Rationale: Det antages at en stor aktivmasse i forbindelse med omdannelse kan 
give ejeren store udfordringer. 

3) Det marked virksomheden skal agere i. 

Rationale: Det antages at følsomheden i markedet, for så vidt angår omsætning og 
prissætning, kan påvirke den optimale beslutning ved etablering og omdannelse.  

Afdækningen af effekten af disse faktorer vil i princippet blive baseret på det samme gene-

riske regnskab med følgende centrale regnskabsposter: 

 

Det fulde generiske regnskab inklusiv beregning af goodwill fremgår af bilag 5. 

For at belyse effekten af de nævnte faktorer vil de efterfølgende regnskaber for virksomhe-

derne A, B og C blive justeret i relevante regnskabsposter og sammenlignet med det ge-

neriske regnskab. 

2.4.3 Regnskabsmæssigt udgangspunkt – virksomhed A. 

Virksomhed A er en iværksættervirksomhed, der er etableret og drives uden de store ma-

terielle anlægsaktiver. Produktionen foregår i lejede lokaler, der er et begrænset varelager, 

og omsætningen er stabil og jævnt stigende.  

Eksempler på virksomheder af denne karakter kunne være virksomheder, der udvikler 

software, herunder computerspil, nystartede håndværksvirksomheder eller eksempelvis 

frisører, der lejer en frisørstol i allerede etableret frisørsalon.  

I forhold til det generiske regnskab er følgende regnskabsposter justeret i regnskabet for 

virksomhed A: 

2015 2016 2017

Resultat af primær drift 1.590.500 2.106.125 2.539.094

Årets resultat 1.422.500 1.920.625 2.344.094

Afskrivninger -214.500 -183.875 -175.906

Beregnet goodwill 3.300.000 4.200.000 4.760.000

Aktiver 8.023.500 9.069.625 9.532.969

Figur 2 - Kilde egen produktion

Centrale regnskabsposter - generisk regnskab
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1) De materielle anlægsaktiver er reduceret. 

2) Som følge af færre anlægsaktiver er afskrivningerne reduceret. 

3) Som følge af at forrentningen af aktiverne reduceres øges forrentningen af goodwill 

og den samlede indregnede goodwill øges. 

De centrale regnskabsposter for virksomhed A kan opgøres som følger: 

 

Det fulde regnskab for virksomhed A inklusiv beregning af goodwill fremgår af bilag 6. 

2.4.4 Regnskabsmæssigt udgangspunkt – virksomhed B. 

Virksomhed B er en etableret virksomhed, der fordrer rådighed over væsentlige driftsakti-

ver i form af maskiner, værktøj og biler. Virksomheden drives fra egen fast ejendom, der 

alene anvendes erhvervsmæssigt, der er begrænset varelager og omsætningen er stabil 

og jævnt stigende.  

Eksempler på virksomheder af denne karakter kunne typisk være veletablerede hånd-

værksvirksomheder som tømrer eller VVS virksomheder. 

I forhold til det generiske regnskab er følgende regnskabsposter justeret i regnskabet for 

virksomhed B: 

1) De materielle anlægsaktiver er øget. 

2) Som følge af flere anlægsaktiver er afskrivningerne øget. 

3) Som følge af at forrentningen af aktiverne øges reduceres forrentningen af goodwill, 

og den samlede indregnede goodwill reduceres. 

De centrale regnskabsposter for virksomhed B kan opgøres som følger: 

2015 2016 2017

Resultat af primær drift 1.730.000 2.220.000 2.648.000

Årets resultat 1.562.000 2.034.500 2.453.000

Afskrivninger -75.000 -70.000 -67.000

Beregnet goodwill 3.300.000 4.200.000 5.320.000

Aktiver 5.340.000 6.505.000 7.673.469

Figur 3 - Kilde egen produktion

Centrale regnskabsposter virksomhed A
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Det fulde regnskab for virksomhed B inklusiv beregning af goodwill fremgår af bilag 7. 

2.4.5 Regnskabsmæssigt udgangspunkt – virksomhed C. 

Virksomhed C drives fra egen fast ejendom, der alene anvendes erhvervsmæssigt. Der er 

begrænset varelager og omsætningen er ustabil og svinger ofte fra år til år. Virksomheden 

råder over driftsaktiver i moderat omfang. 

Eksempler på virksomheder af denne karakter er virksomheder, som producerer til volatile 

markeder, hvor det kan være vanskeligt at forudse markedets reaktion på nye produkter. 

Eksempler herpå kunne være modetøjsproducenter, designvirksomheder og lignende. 

I forhold til det generiske regnskab er følgende regnskabsposter justeret i regnskabet for 

virksomhed C: 

1) Resultat af primær drift som følge af en svingende omsætning. 

2) Årets resultat som følge af svingende omsætning. 

3) Som følge af at der i beregningen af goodwill ikke kan reguleres for udviklingsten-

densen, på grund af de varierende resultater, reduceres værdien af den indregnede 

goodwill. 

De centrale regnskabsposter for virksomhed C kan opgøres som følger: 

 

Det fulde regnskab for virksomhed C, inklusiv beregning af goodwill, fremgår af bilag 8. 

2015 2016 2017

Resultat af primær drift 1.390.500 1.906.125 2.339.094

Årets resultat 1.222.500 1.720.625 2.144.094

Afskrivninger -414.500 -383.875 -375.906

Beregnet goodwill 3.300.000 4.200.000 3.960.000

Aktiver 9.023.500 10.069.625 9.732.969

Figur 4 - Kilde egen produktion

Centrale regnskabsposter virksomhed B

2015 2016 2017

Resultat af primær drift 1.590.500 -526.125 2.539.094

Årets resultat 1.422.500 -711.625 2.344.094

Afskrivninger -214.500 183.875 -175.906

Beregnet goodwill 3.300.000 4.200.000 520.000

Aktiver 8.023.500 9.069.625 5.292.969

Figur 5 - Kilde egen produktion

 Centrale regnskabsposter virksomhed C
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2.5 Skattemæssige konsekvenser ved etablering af personlig virksomhed. 

2.5.1 Beregning af den samlede indkomstskat for indehaveren. 
I de efterfølgende eksempler er det hensigten, at beregne den samlede indkomstskat for 

indehaveren ved beskatning efter PSL og VSL med henblik på at afdække den optimale 

beskatningsform for hver af de tre virksomheder. For at etablere et sammenligningsgrund-

lag, vil skatten indledningsvist blive beregnet for det generiske regnskab efter PSL og efter 

VSL ved anvendelse af henholdsvis virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Af-

slutningsvis vil den optimale beskatningsform blive identificeret med en kort vurdering af 

fordele og ulemper ved den valgte beskatningsform. 

Tilsvarende beregninger vil blive foretaget for de tre virksomheder, og ved en sammenlig-

ning med resultaterne fra beregningerne i det generiske regnskab er det hensigten at iden-

tificere betydningen af de ændrede regnskabsposter for hver enkelt virksomhed. 

Skatteberegningerne for henholdsvis virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen vil 

blive foretaget uden opsparing og med opsparing for at identificere betydningen af opspa-

ringen for slutskatten. For virksomhedsordningen lægges der til grund for udregningerne, 

at indehaveren opsparer 50% af årets overskud på en opsparingskonto i virksomheden. 

For kapitalafkastordningen lægges der til grund for udregningerne, at indehaveren opspa-

rer 25% af årets overskud på en særskilt konjunkturudligningskonto i et pengeinstitut. 

Ved skatteberegningerne er anvendt satserne for 2017, som er tilgængelige på Skattemi-

nisteriets hjemmeside. De anvendte skattesatser fremgår af figur 639. 

                                                           
39 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-
2017 

http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2017
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2017
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2.5.2 Skatteberegning for det generiske regnskab. 
Skatteberegningerne for det generiske regnskab fremgår af bilag 9-13 og kan sammenfat-

tes som i nedenstående figur.  

 

Der kan knyttes følgende generelle kommentarer til beregningerne: 

PSL 

Som nævnt bliver virksomhedens resultat beskattet mest ved anvendelse af PSL, hvilket 

er et direkte resultat af, at overskud bliver beskattet hos indehaveren som personlig ind-

komst samt, at virksomheden finansielle udgifter beskattes som kapitalindkomst. Dertil 

kommer at der ikke beregnes forrentning af virksomhedens aktiver gennem en lempelse af 

skatten ved kapitalafkast. Den detaljerede beregning fremgår af bilag 9. 

VSO uden opsparing 

Arbejdsmarkedsbidrag 8%

Bundskat 10,08%

Topskat 15%

Sundhedsbidrag 2%

Kommuneskat (gns. Kommune) 24,91%

Kirkeskat (gns. Kommune) 0,69%

Bundfradrag topskat 2017 479.600

Personfradrag 2017 45.000

Beskæftigelsesfradrag 2017 -30.000

Selskabsskat 2017 22%

Nedslag negativ kapitalindkomst

6% af 50.000 (max) -3000

Figur 6: Kilde egen produktion

Anvendte skattesatser 2017

Årets resultat Slutskat Skattebyrde

PSL 0 2.344.094 0 1.257.039 53,6%

VSO u/opsparing 0 2.344.094 0 1.209.997 51,6%

VSO m/opsparing 0 2.344.094 0 662.650 28,3%

KAO u/opsparing 0 2.344.094 0 1.240.511 52,9%

KAO m/opsparing 0 2.344.094 0 965.736 41,2%

Figur 7: Kilde egen produktion
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I forhold til beskatning ved PSL sker der en samlet lempelse af beskatningen som effekt af 

at: 

1) Virksomhedens finansielle udgifter fradrages i den personlige indkomst. 

2) Virksomhedens aktiver forrentes ved en skattelettelse ved at fratrække et beregnet 

kapitalafkast i den personlige indkomst og tillægges som kapitalindkomst. Kapitalaf-

kastgrundlaget beregnes af værdien af virksomhedens aktiver fratrukket virksomhe-

dens gæld. 

Beregningen af skatten fremgår af bilag 10. 

VSO med opsparing 

I forhold til beskatning i VSO uden opsparing sker der en markant lempelse i beskatningen 

idet: 

1) Opsparingen (50% af årets resultat tillagt virksomhedsskat) fragår i beregningen af 

indkomstskatten. 

2) Slutskatten består af summen af indkomstskat og selskabsskat (22%) af opsparin-

gen. 

Beregningen af skatten fremgår af bilag 11. 

KAO uden opsparing 

I forhold til beskatning ved PSL sker der en mindre lettelse af den samlede slutskat som 

effekt af at: 

1) Virksomhedens resultat før renter beskattes som personlig indkomst som ved PSL. 

2) Virksomhedens finansielle udgifter beskattes som kapitalindkomst som ved PSL. 

3) Der beregnes et kapitalafkast, som fratrækkes den personlig indkomst, og tillægges 

kapitalindkomsten. Kapitalafkastet er større end ved VSO, idet virksomhedens gæld 

ikke fratrækkes kapitalafkastgrundlaget40, men reduceres dog ved, at likvide be-

holdninger ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget.41 

Beregningen af skatten fremgår af bilag 12. 

                                                           
40 VSL § 22a, stk. 5. 
41 VSK § 22a, stk. 8. 
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KAO med opsparing 

I forhold til beskatning af KAO uden opsparing sker der en markant lempelse af slutskatten 

idet: 

1) Beløb hensat til opsparing (konjunkturudligning) tillagt konjunkturudligningsskat fra-

går den personlige indkomst. Henlæggelsen kan højest udgøre 25% af virksomhe-

dens overskud42. 

2) Slutskatten består af summen af indkomstskat og konjunkturudligningsskat (22%) af 

henlæggelsesbeløbet. 

Beregningen af skatten fremgår af bilag 13. 

Sammenfatning af det generiske regnskab 

Forskellen på beskatningen i PSL og de forskellige muligheder i VSL kan i det generiske 

regnskab visualiseres som følger: 

  

Figuren viser, at der er marginal forskel på beskatning efter PSL og VSL, så længe der 

ikke spares op i virksomheden eller henlægges til konjunkturudligning. Dog er beskatning 

efter PSL den mindst fordelagtige og VSO den mest fordelagtige for indehaveren når der 

                                                           
42 VSL § 22b, stk. 1. 
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alene fokuseres på optimering af skatten. Et billede, der dog kan ændre sig, såfremt effek-

ten af den øgede administrative omkostning ved at anvende VSO tages i betragtning. 

I lyset af de regnskabsmæssige krav ved at anvende VSO må det forventes, at de fleste 

iværksættere har behov for regnskabsmæssig og bogføringsmæssig assistance når VSO 

anvendes. Således kan der forventes en omkostning for selv en mindre virksomhed på ca. 

60.000 kr. årligt, såfremt der skal tilkøbes assistance for eksempelvis bogføring af ca. 

1500 bilag, og assistance til udarbejdelse af regnskab og årsrapport43. 

De regnskabsmæssige krav ved anvendelse af PSL og KAO er begrænsede. 

Der opstår dog en markant forskel, såfremt der spares op i virksomheden i VSO eller hen-

lægges til konjunkturudligning efter KAO. Forskellen er et direkte resultat af, at beskatnin-

gen af de henlagte beløb lempes med forskellen mellem den marginale indkomstbeskat-

ning (56,5%)44 og selskabsskatten (22%). En forskel der først udlignes når de henlagte be-

løb udtages af indehaveren. 

I tillæg hertil kan der gennemføres skatteoptimering i forholdet til topskattegrænsen i VSO 

og til dels i KAO. Da der i de gennemførte beregninger ønskes fokus på effekten af de 

skattemæssige forskelle mellem det generiske regnskab og de tre virksomheder er der 

ikke gennemført skatteoptimering.  

Delkonklusion for det generiske regnskab 

Samlet viser skatteberegningerne for det generiske regnskab: 

1) Beskatning efter PSL giver den største skattebyrde. 

2) Beskatning efter KAO uden opsparing giver en marginal reduktion i skattebyrden i 

forhold til anvendelse PSL. 

3) Beskatning efter VSO uden opsparing giver en mindre reduktion i skattebyrden i for-

hold til anvendelse af KAO. 

4) Beskatning efter KAO med opsparing giver en markant reduktion i skattebyrden i 

forhold til anvendelse af PSL. 

                                                           
43 https://prisberegning.dk/  
44 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2018  

https://prisberegning.dk/
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2018
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5) Beskatning efter VSO med opsparing giver en stor reduktion i skattebyrden i forhold 

til anvendelse af PSL og KAO. 

De administrative byrder ved anvendelse af PSL og KAO er begrænsede, hvorimod krav til 

regnskab og bogføring ved anvendelse af VSO vil for de fleste mindre virksomheder 

kræve, at der tilkøbes regnskabsmæssig og bogføringsmæssig assistance. 

2.5.3 Skatteberegning for virksomhed A. 
I forhold til det generiske regnskab er der i regnskabet for virksomhed A sket en reduktion 

af virksomhedens aktiver ved, at virksomheden ikke har til huse i et ejet domicil, men i en 

lejet ejendom. Dette medfører naturligt en reduktion i aktivmassen og reducerede afskriv-

ninger. 

Skatteberegningerne for virksomhed A fremgår af bilag 14-18 og kan sammenfattes som i 

nedenstående figur.  

 

Der tegner sig et billede for skattebyrden som for det generiske regnskab: 

1) Beskatning efter PSL giver den største skattebyrde. 

2) Beskatning efter KAO uden opsparing giver en marginal reduktion i skattebyrden i 

forhold til anvendelse PSL. 

3) Beskatning efter VSO uden opsparing giver en mindre reduktion i skattebyrden i for-

hold til anvendelse af KAO. 

4) Beskatning efter KAO med opsparing giver en markant reduktion i skattebyrden i 

forhold til anvendelse af PSL. 

5) Beskatning efter VSO med opsparing giver en stor reduktion i skattebyrden i forhold 

til anvendelse af PSL og KAO. 

Årets resultat Slutskat Skattebyrde

PSL 0 2.453.000 0 1.318.533 53,8%

VSO u/opsparing 0 2.453.000 0 1.271.961 51,9%

VSO m/opsparing 0 2.453.000 0 707.192 28,8%

KAO u/opsparing 0 2.453.000 0 1.305.499 53,2%

KAO m/opsparing 0 2.453.000 0 1.017.958 41,5%

Figur 9: Kilde egen produktion
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For at afdække hvilken betydning reduktionen af aktiver og afskrivninger har for den sam-

lede skatteberegning kan resultaterne for virksomhed A sammenlignes med de tilsvarende 

resultater for det generiske regnskab: 

 

Som figuren viser sker der generelt en øget beskatning af virksomhed A som konsekvens 

af, at aktivmassen i virksomheden reduceres. Årsagen til denne tendens skal findes i: 

1) Virksomhedens afskrivningsgrundlag reduceres, hvilket medfører at virksomhedens 

resultat og beskatningsgrundlag øges. 

2) En reduceret aktivmasse betyder endvidere, at kapitalafkastgrundlaget i VSO og 

KAO sænkes, og det fører til et lavere kapitalafkast. 

3) Betydningen af reducerede aktiver er størst for kapitalafkastet i VSO, idet kapitalaf-

kastet i VSO, udover reduktionen af aktiverne tillige bliver reduceret med gæld og 

opsparing, hvilket ikke sker i KAO.  

4) Et øget resultat medfører dog, at der i KAO kan ske en forøgelse af opsparingen 

der udregnes som maksimalt 25% af årets overskud. 

5) Opsparingen i VSO kan tilsvarende øges med 50% af forøgelsen i resultatet. 

Delkonklusion for virksomhed A 

Forskellen på beskatningen i PSL og de forskellige muligheder i VSL kan i virksomhed A 

visualiseres som følger: 

PSL VSO u/ops VSO m/ops KAO u/ops KAO m/ops

Skattebyrde Generisk 53,6% 51,6% 28,3% 52,9% 41,2%

Skattebyrde Virksomhed A 53,8% 51,9% 28,8% 53,2% 41,5%

Forskel -0,1% -0,2% -0,6% -0,3% -0,3%

Figur 10: Kilde egen produktion

Sammenligning Generisk vs. Virksomhed A



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 33 af 122 sider 
 

 

Overordnet set er billedet det samme som for det generiske regnskab, hvilket betyder at 

en reduktion af aktivmassen kan sammenfattes til følgende: 

1) Aktiver medvirker gennem afskrivninger til en reduktion af skatten både ved anven-

delse af PSL og VSO og KAO. 

2) Reducerede aktiver medfører generelt en øget beskatning ved at afskrivningerne 

reduceres, beskatningsgrundlaget øges og kapitalafkastet i VSO og KAO reduce-

res. 

3) Mulighederne for opsparing i VSO og KAO øges i takt med at årets resultat øges. 

2.5.4 Skatteberegning for virksomhed B. 

I forhold til det generiske regnskab er der i regnskabet for virksomhed B sket en forøgelse 

af virksomhedens anlægsaktiver, hvilket naturligt medfører en forøgelse i aktivmassen og 

forøgede afskrivninger. 

Skatteberegningerne for virksomhed B fremgår af bilag 19-23, og kan sammenfattes som i 

nedenstående figur.  
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Årets resultat Slutskat Skattebyrde

PSL 0 2.144.094 0 1.144.107 53,4%

VSO u/opsparing 0 2.144.094 0 1.097.066 51,2%

VSO m/opsparing 0 2.144.094 0 596.419 27,8%

KAO u/opsparing 0 2.144.094 0 1.127.580 52,6%

KAO m/opsparing 0 2.144.094 0 876.249 40,9%

Figur 12: Kilde egen produktion
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Der tegner sig et billede for skattebyrden som for det generiske regnskab og for virksom-

hed A: 

1) Beskatning efter PSL giver den største skattebyrde. 

2) Beskatning efter KAO uden opsparing giver en marginal reduktion i skattebyrden i 

forhold til anvendelse PSL. 

3) Beskatning efter VSO uden opsparing giver en mindre reduktion i skattebyrden i for-

hold til anvendelse af KAO. 

4) Beskatning efter KAO med opsparing giver en markant reduktion i skattebyrden i 

forhold til anvendelse af PSL. 

5) Beskatning efter VSO med opsparing giver en stor reduktion i skattebyrden i forhold 

til anvendelse af PSL og KAO. 

For at afdække, hvilken betydning forøgelsen af aktiver og afskrivninger har for den sam-

lede skatteberegning, kan resultaterne for virksomhed B sammenlignes med de tilsva-

rende resultater for det generiske regnskab: 

 

Som figuren viser sker der generelt en reduceret beskatning af virksomhed B som konse-

kvens af, at aktivmassen i virksomheden forøges. Årsagen til denne tendens skal findes i: 

1) Virksomhedens afskrivningsgrundlag forøges, hvilket medfører at virksomhedens 

resultat og beskatningsgrundlag reduceres. 

2) Et reduceret resultat medfører, at der i KAO sker en reduktion af den maksimale op-

sparing der udregnes som maksimalt 25% af årets overskud. 

3) Der sker en reduktion af opsparingen i VSO med 50% af reduktionen i resultatet, 

4) En forøget aktivmasse betyder endvidere, at kapitalafkastgrundlaget i VSO og KAO 

forøges og det fører til et højere kapitalafkast. 

5) Betydningen af forøgede aktiver er mindst for kapitalafkastet i VSO, idet kapitalafka-

stet i VSO bliver reduceret med gæld og opsparing, hvilket ikke sker i KAO.  

PSL VSO u/ops VSO m/ops KAO u/ops KAO m/ops

Skattebyrde Generisk 53,6% 51,6% 28,3% 52,9% 41,2%

Skattebyrde Virksomhed B 53,4% 51,2% 27,8% 52,6% 40,9%

Forskel 0,3% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3%

Figur 13: Kilde egen produktion

Sammenligning Generisk vs. Virksomhed B
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Delkonklusion for virksomhed B 

Forskellen på beskatningen i PSL og de forskellige muligheder i VSL kan i virksomhed B 

visualiseres som følger: 

 

Overordnet set er billedet det samme som for det generiske regnskab og for virksomhed 

A, hvilket betyder at en forøgelse af aktivmassen kan sammenfattes til følgende: 

1) Aktiver medvirker gennem afskrivninger til en reduktion af skatten både ved anven-

delse af PSL og VSO og KAO. 

2) Øgede aktiver medfører generelt en reduceret beskatning ved at afskrivningerne 

øges, beskatningsgrundlaget sænkes og kapitalafkastet i VSO og KAO forøges. 

3) Et lavere resultat medfører reducerede muligheder for opsparing i VSO og KAO. 

2.5.5 Skatteberegning for virksomhed C. 

I forhold til det generiske regnskab viser regnskabet for virksomhed C (bilag 8) en virksom-

hed med store udsving i såvel omsætning som i virksomheden resultat. Regnskabet viser 

således et fald i omsætning fra 2015 til 2016 på 82%, og et fald i virksomhedens resultat 

for samme år på 162%. Fra 2016 til 2017 viser regnskabet en fremgang i omsætningen på 

750% og et forøget resultat med 354%. De store udsving kan eksempelvis gøre sig gæl-

dende for virksomheder, der agerer på stærkt volatile markeder. 
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Skatteberegningerne for virksomhed C fremgår af bilag 24-28, og kan sammenfattes som i 

nedenstående figur.  

 

Der tegner sig et billede for skattebyrden som for det generiske regnskab og for virksom-

hed A og virksomhed B: 

1) Beskatning efter PSL giver den største skattebyrde. 

2) Beskatning efter KAO uden opsparing giver en marginal reduktion i skattebyrden i 

forhold til anvendelse PSL. 

3) Beskatning efter VSO uden opsparing giver en mindre reduktion i skattebyrden i for-

hold til anvendelse af KAO. 

4) Beskatning efter KAO med opsparing giver en markant reduktion i skattebyrden i 

forhold til anvendelse af PSL. 

5) Beskatning efter VSO med opsparing giver en stor reduktion i skattebyrden i forhold 

til anvendelse af PSL og KAO. 

For at afdække, hvilken betydning store udsving i omsætning og resultat har for den sam-

lede skatteberegning, kan resultaterne for virksomhed C sammenlignes med de tilsva-

rende resultater for det generiske regnskab: 

 

Som figuren viser sker der generelt en forøgelse af beskatningen af virksomhed C sam-

menlignet med det generiske regnskab når der beregnes efter VSO og KAO. Forklaringen 

på dette forhold skal findes i beregningen af goodwill. 

Årets resultat Slutskat Skattebyrde

PSL 0 2.344.094 0 1.257.039 53,6%

VSO u/opsparing 0 2.344.094 0 1.217.963 52,0%

VSO m/opsparing 0 2.344.094 0 670.615 28,6%

KAO u/opsparing 0 2.344.094 0 1.248.476 53,3%

KAO m/opsparing 0 2.344.094 0 973.701 41,5%

Figur 15: Kilde egen produktion

PSL VSO u/ops VSO m/ops KAO u/ops KAO m/ops

Skattebyrde Generisk 53,6% 51,6% 28,3% 52,9% 41,2%

Skattebyrde Virksomhed C 53,6% 52,0% 28,6% 53,3% 41,5%

Forskel 0,0% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3%

Figur 16: Kilde egen produktion

Sammenligning Generisk vs. Virksomhed C
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Som et afgørende element i beregningen af goodwill indgår det vægtede resultat af virk-

somhedens resultat de tre seneste regnskabsår. Et år med underskud, som i virksomhed 

C får stor betydning for en kraftig reduktion af den beregnede goodwill. Det vægtede be-

regningsgrundlag for beregningen af goodwill reduceres således fra 2.236.672 kr. i det ge-

neriske regnskab til 1.359.255 kr. i virksomhed C. 

Som et yderligere element i beregningen af goodwill indgår en udviklingstendens, som er 

et gennemsnit af virksomhedens resultat for det første og sidste år. Men beregning af ud-

viklingstendens forudsætter en konstant udvikling af virksomhedens resultat. Er dette ikke 

tilfældet bortfalder udviklingstendensen ved beregningen af goodwill45. 

Idet udviklingstendensen indgår i beregningen som en forøgende faktor ved beregningen 

af goodwill, der tillige multipliceres med kapitaliseringsfaktoren medfører det, at den ind-

regnede goodwill mindskes med den manglende udviklingstendens. For virksomhed C be-

tyder det, at den indregnede goodwill formindskes med den manglende udviklingstendens 

på 474.297 kr. i det generiske regnskab til 0 for regnskab C. Forskellen multipliceres med 

kapitaliseringsfaktoren på 3,1, hvorfor den indregnede goodwill i virksomhed C reduceres 

med 1.470.321 kr. 

Det betyder en samlet reduktion i den beregnede goodwill fra 4.760.000 kr. i det generiske 

regnskab til en goodwill på 520.000 kr. i regnskab C. 

Goodwill indgår som immaterielt aktiv i beregningen af kapitalafkastgrundlaget. En stor re-

duktion af kapitalafkastgrundlaget medfører en øget beskatning af virksomheden som af-

spejlet i figur 16.  

Udover betydningen for skatteberegningen har de store udsving i virksomhedens indtje-

ning betydning for virksomhedens muligheder for opsparing i VSO og KAO. Der kan såle-

des ikke spares op i virksomhedens i de år, hvor der er underskud, idet opsparingen alene 

kan foretages som en del af årets overskud. Det generede underskud skal inddækkes ved, 

at der trækkes på tidligere års opsparing, der dermed reduceres tilsvarende. 

Delkonklusion for virksomhed C 

                                                           
45 Juridisk vejledning 2018-1: C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill. 
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Forskellen på beskatningen i PSL og de forskellige muligheder i VSL kan i virksomhed C 

visualiseres som følger: 

 

 

Overordnet set er billedet det samme som for det generiske regnskab og for virksomhed A 

og virksomhed B, hvilket betyder at udsving i virksomhedens resultat kan sammenfattes til 

følgende: 

1) Store udsving i virksomhedens resultater medvirker kraftigt til reduktion af den be-

regnede goodwill, hvilket får betydning for skatteberegningen ved anvendelse af 

VSO og KAO. 

2) Faldende goodwill medfører generelt en øget beskatning ved at kapitalafkastet i 

VSO og KAO reduceres. 

3) I år med underskud kan der ikke spares op i virksomheden. 

4) Underskud skal dækkes ved hævning af opsparing fra tidligere år. 

2.5.6 Delkonklusion ved etablering af egen virksomhed. 
Mange faktorer spiller ind når beslutning om etablering af egen virksomhed skal tages, 

men et afgørende element i en sådan beslutning må antages at være spørgsmålet om, at 

etablere virksomheden ud fra de optimale økonomiske rammer. Rammerne og forudsæt-

ningerne for etablering kan være meget forskellige afhængig af størrelse og omfang af den 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

S
a
m

le
t 
b
e
s
k
a
tn

in
g

Årets resultat

Virksomhed C 

PSL VSO u/ops VSO m/ops KAO U/ops KAO m/ops

Figur 17 Kilde: Egen produktion
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virksomhed, der skal etableres. Nærværende afhandling fokuserer på etablering af per-

sonlige virksomheder, der ofte anvendes af iværksættere ved etablering af en enkelt-

mandsvirksomhed.  

Afhandlingens problemformulering indeholder følgende to undersøgelsesspørgsmål relate-

ret til etablering af personlig virksomhed: 

1) Hvordan kan en iværksætter etablere en personligt ejet virksomhed? 

2) Hvilke overvejelser bør iværksætteren have i forbindelse med etablering af person-

ligt ejet virksomhed? 

Ad 1) 

Når der skal vælges hvordan en personligt ejet virksomhed skal etableres og drives kan 

der principielt vælges mellem følgende muligheder: 

a) I rammerne af PSL 

b) I rammerne af VSL ved anvendelse af 

a. Virksomhedsordningen, eller 

b. kapitalafkastordningen. 

Iværksætteren har frit valg mellem mulighederne, og der er ingen særlige begrænsninger i 

forhold til valget. De særlige forskelle relateret til de tre muligheder er i forbindelse med 

beskatning af virksomhedsindkomsten, kravene til bogføring og til regnskabsaflæggelsen. 

Har iværksætteren valgt at anvende reglerne i VSL, og vælger ikke at efterleve de særlige 

regler, der knyttes hertil vil der ske beskatning efter PSL. 

Udover valget af de juridiske rammer for etablering og drift skal iværksætteren efterleve en 

række formalia for så vidt angår registrering og anmeldelse af virksomheden hos Er-

hvervsstyrelsen. Disse formalia behandles ikke yderligere, jf. punkt 1.6.10. 

Ad 2) 

Når iværksætteren skal vælge rammerne for virksomhedens etablering og drift er det vig-

tigt, at beslutningen træffes på et oplyst grundlag, og for mange iværksættere kan det der-

for være hensigtsmæssigt at søge rådgivning hos sagkundskaben i forbindelse med op-

start af virksomheden. Uagtet at en endelig beslutning bør træffes på baggrund af indeha-

verens konkrete planer og ønsker, og under hensyntagen til den specifikke virksomhed, 
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der ønskes etableret, kan en række overordnede retningslinjer imidlertid hjælpe med den 

rette beslutning: 

1) Anvendelse af PSL: 

a. Fordele: 

i. Let at administrere. 

ii. Ingen krav til bogføring eller regnskabsaflæggelse. 

iii. Ingen krav om adskillelse af virksomhedsøkonomi og privatøkonomi. 

b. Ulemper: 

i. Høj beskatning af virksomhedsindkomst. 

ii. Lav fradragsret for virksomhedsrelaterede renter. 

2) Anvendelse af kapitalafkastordningen: 

a. Fordele: 

i. Nogen mulighed for skattelempelse af virksomhedsindkomsten ved 

anvendelse af reglerne for kapitalafkast. 

ii. Ingen krav om adskillelse af virksomhedsøkonomi og indehaverens 

privatøkonomi. 

iii. Mulighed for henlæggelse til konjunkturudligning. 

b. Ulemper: 

i. Kapitalafkastgrundlaget skal beregnes og oplyses ved indtræden i 

ordningen. 

ii. Begrænsninger i muligheden for at spare op i virksomheden. 

iii. Lav fradragsret for virksomhedsrelaterede renter. 

3) Anvendelse af virksomhedsordningen: 

a. Fordele: 

i. Fradrag for virksomhedens renter i den personlige indkomst. 

ii. Forrentning af virksomhedens aktiver ved anvendelse af kapitalafkast. 

iii. Mulighed for opsparing i virksomheden. 

iv. Mulighed for skatteoptimering til topskattegrænsen ved regnskabsaf-

læggelsen. 

b. Ulemper: 

i. Vanskelig at administrere. 

ii. Lovgivningsmæssige krav til bogføring og regnskabsaflæggelse. 
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iii. Krav om adskillelse af virksomhedsøkonomi og privatøkonomi. 

iv. Udgifter til regnskabsmæssig og bogføringsmæssig assistance må 

forudses for de fleste iværksættere. 

Ses der alene på de skattemæssige implikationer af etableringen har ovenstående afsnit 

givet 3 sammenlignelige opstillinger til, hvad der kan være hensigtsmæssigt i skattemæs-

sig henseende, såfremt virksomheden har få aktiver, mange aktiver eller hvis virksomhe-

den agerer på et volatilt marked med store udsving i omsætning og indtjening. Et gennem-

snitligt overblik på de forskellige situationer viser: 

 

Figuren viser, at anvendelse af PSL giver den højeste skat, anvendelse af KAO giver en 

marginal besparelse og VSO en lidt større besparelse i den samlede skat. Størst bespa-

relse i skatten opnås imidlertid, hvis virksomheden sparer op i VSO og til dels i KAO. 

Forskellene mellem ordningerne kan visualiseres som følger: 

 

Årets resultat Slutskat Skattebyrde

PSL 0 2.321.320 0 1.244.179 53,6%

VSO u/opsparing 0 2.321.320 0 1.199.247 51,7%

VSO m/opsparing 0 2.321.320 0 659.219 28,4%

KAO u/opsparing 0 2.321.320 0 1.230.516 53,0%

KAO m/opsparing 0 2.321.320 0 958.411 41,3%

Figur 18: Kilde egen produktion
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Der kan således ikke gives noget entydigt svar på, hvilken ordning der er den bedste, men 

det kan dog konstateres, at den fulde fordel ved anvendelse af VSO og KAO kun opnås, 

såfremt indehaveren anvender ordningernes muligheder for at spare en del af overskuddet 

op i virksomheden.  

Endelig beslutning om de skattemæssige rammer for etableringen af virksomheden skal 

således træffes på baggrund af iværksætterens planer på kort sigt, de karakteristika der er 

dominerende for virksomheden efter etablering samt iværksætterens forventninger til ud-

viklingen. Meget kunne således tale for at starte med etablering i rammerne af PSL indtil 

det er åbenlyst, at fordelene ved at skifte til anvendelse af VSL overstiger de ulemper der 

er forbundet med et sådant skifte. Endeligt er det vigtigt at fastslå, at skift mellem ordnin-

gerne i PSL og VSL kan ske hvert år i forbindelse med selvangivelsen, idet indehaveren 

ved denne lejlighed skal angive efter hvilke regler slutskatten skal beregnes.  

3. OMDANNELSE AF PERSONLIG VIRKSOMHED 
Uanset hvordan en iværksætter har etableret sin personlige virksomhed, og hvilken be-

skatningsform han har valgt, består det centrale i personlig virksomhed af den personlige 

hæftelse for indehaveren. I starten af en iværksættervirksomheds levetid vil risikoen ved 

den personlige hæftelse ofte være overkommelig, men efterhånden som virksomheden 

vokser og de forretningsmæssige risici stiger kan det være hensigtsmæssigt at mindske 

den personlige hæftelse for indehaveren ved at omdanne virksomheden til et kapitalsel-

skab. Andre forhold der kunne tale for en omdannelse er46: 

1) Hensynet til omgivelserne (kunder, leverandører, samarbejdspartnere etc.). 

2) Overvejelser om et generationsskifte.  

3) Overvejelser omkring muligheden for udbytte. 

4) Overvejelser omkring underskudsdisponering. 

Det må dog antages, at der i de fleste tilfælde vil være fokus på at reducere den person-

lige hæftelse for indehaveren. 

                                                           
46 ”Erhvervsbeskatning – med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen”, Christian Skovgaard Hansen, Lars 
Kjærsgård Terkilsen m.fl., 1. udgave 2016, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 544-548. 
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3.1 Det juridiske grundlag. 
Etablering af et kapitalselskab sker i rammen af Selskabsloven og kan principielt ske ved 

indskydelse af selskabskapitalen i kontanter (§§ 33-34) eller ved indskud af selskabskapi-

tal i andre værdier end kontanter (§§ 35-38) også betegnet etablering ved apportindskud. I 

lyset af afhandlingens fokus vil alene etablering ved apportindskud blive behandlet yderli-

gere. 

Omdannelsen af den personlige virksomhed kan ske enten som en skattepligtig eller som 

en skattefri virksomhedsomdannelse. 

3.1.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse. 
Med mindre virksomhedsejeren vælger at anvende reglerne for en skattefri virksomheds-

omdannelse efter reglerne i Virksomhedsomdannelsesloven47 (VOL), medfører en over-

dragelse af en personlig virksomhed til et kapitalselskab skattepligt for indehaveren. Ved 

en skattepligtig omdannelse anvendes afståelsesprincippet. Det medfører, at de aktiver 

som indehaveren vælger at overføre til kapitalselskabet overdrages til kapitalselskabet til 

handelspriser som mellem to uafhængige parter, og betalingen herfor er hel eller delvis er-

læggelse i anparter eller aktier i kapitalselskabet. Anvendelsen af handelspriser medfører, 

at aktiverne bogføres til handelsværdier i selskabet efter omdannelse, og at afskrivnings-

grundlaget for selskabets aktiver derfor vil være højt. Betaling i anparter kan eventuelt sup-

pleres af et stiftertilgodehavende i selskabet.  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse er det muligt, at overdrage dele af virksomheden 

til kapitalselskabet og lade enkeltaktiver stå udenfor omdannelsen. Hvis der er oparbejdet 

goodwill i virksomheden relaterer denne goodwill sig til hele virksomheden, og det vil der-

for ikke være muligt at lade aktiver stå udenfor omdannelsen. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse kan ske med tilbagevirkende kraft således, at 

den skattemæssige virkning af omdannelsen indtræder på datoen for åbningsbalancen for 

kapitalselskabet. Dog skal selve omdannelsen finde sted seneste 6 måneder efter denne 

skæringsdato, jf. SEL § 4, stk. 4. En række betingelser er dog forudsætningen for at om-

danne med skattemæssig tilbagevirkende kraft48: 

                                                           
47 Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, LBK 2015-08-04 nr. 934. 
48 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, 4. udgave 2013, Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag, side 120. 



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 44 af 122 sider 
 

1) Der skal være tale om omdannelse af en personlig virksomhed. Ved deltagelse af 

kapitalselskaber kan omdannelse med tilbagevirkende kraft ikke finde sted. 

2) Kun overdragelse af en samlet virksomhed kan finde anvendelse. Overdragelse af 

enkeltaktiver udelukker omdannelse med tilbagevirkende kraft. 

3) Omdannelsen kan ikke ske til et skuffeselskab. Alene et nystiftet kapitalselskab kan 

anvendes. 

4) Ejeren af den personlige virksomhed skal modtage samtlige aktier i kapitalselskabet 

som betaling for apportindskuddet. 

5) Kapitalselskabets regnskabsår skal løbe fra datoen for åbningsbalancen. 

6) Datoen for åbningsbalancen skal falde efter indehaverens normale regnskabsår i 

den personlige virksomhed. 

7) Stiftelsen af kapitalselskabet skal finde stede senest 6 måneder efter datoen på åb-

ningsbalancen. 

8) Stiftelsesdokumenter skal indsendes til registrering hos Erhvervsstyrelsen senest 1 

måned efter omdannelsen. 

3.1.1.1 Lovmæssig regulering af skattepligtig virksomhedsomdannelse. 
Skattepligtig virksomhedsomdannelse er ikke særskilt lovreguleret, men er reguleret ved 

bestemmelser i en række love. 

Selskabsloven regulerer generelt etablering af kapitalselskaber som beskrevet i punkt 3.1. 

Når der omdannes ved apportindskud skal der udarbejdes en vurderingsberetning af virk-

somhedens aktiver, jf. Selskabsloven § 36, stk. 1, og vurderingsberetningen må ikke være 

mere end 4 uger gammel i forhold til datoen for stiftelsesdokumentets underskrift, jf. Sel-

skabslovens § 36, stk. 2. Vurderingsberetningen skal udarbejdes af særskilte vurderings-

mænd, og disse kan eventuelt udpeges af skifteretten på det sted, hvor kapitalselskabet 

skal have hjemsted, jf. Selskabsloven § 36, stk. 3.  

Der beregnes skattepligtige avancer af de aktiver, der overdrages fra virksomheden til ka-

pitalselskabet. Avancerne beregnes som forskellen mellem handelsværdierne og de ned-

skrevne værdier i virksomhedens regnskab. De avancer som overdragelsen medfører er 

skattepligtige for indehaveren jf. SEL § 4, stk. 4.  
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3.1.1.2 Relevant retspraksis og administrativ praksis af skattepligtig virksomheds-

omdannelse. 

Ved opgørelsen af salgssummer for aktiver, der overdrages accepterer SKAT normalt de 

overdragelser, der sker efter aftale mellem køber og sælger, såfremt disse ikke har sam-

menfaldende interesser (armslængdevilkår), jf. Afskrivningsloven (AL) § 45, stk. 2 og Ejen-

domsavancebeskatningsloven (EBL) § 4, stk. 5. SKAT kan dog til enhver tid korrigere af-

ståelsessummerne såfremt det vurderes af disse ikke er korrekt værdifastsat.49 Baggrun-

den er naturligvis, at indehaveren af virksomheden kan have en interesse i, at fastsætte 

værdier på aktiverne, der begrænser den affødte skattebyrde i forbindelse med omdannel-

sen.  

Af eksempler på retlige afgørelser omkring vurdering af aktiver kan nævnes50: 

1) SKM2008.12.ØLR: Landsretten besluttede, at skattemyndighedernes skøn over 

overdragede grunde var mangelfuld, idet der alene var taget udgangspunkt i den 

offentlige vurdering. Aftaleparterne havde fået foretaget en vurdering af handels-

værdien af grundene, hvilket landsretten fandt skulle ligge til grund for værdiansæt-

telsen. 

2) SKM2015.391.BR: Byretten fandt i forbindelse med salg af en plantage, at den op-

givne salgssum skulle tillægges den gældsforpligtelse som sælger i forbindelse 

med salget blev frigjort for. 

3) SKM2016.49.VLR: Landsretten stadfæstede SKM2015.352.BR en overdragelses-

pris på et pizzeria, som var højere end hvad skatteyderen hævdede, med henvis-

ning til en overdragelsesaftale underskrevet af såvel køber som sælger samt at kø-

ber havde oprettet lån svarende til købesummen, der fremstod af overdragelsesaft-

alen. 

Afgørelserne viser, at indehaveren af en personlig virksomhed skal være særlig opmærk-

som på værdifastsættelsen af aktiverne i forbindelse med den skattepligtige omdannelse 

samt, at hele grundlaget for en accepteret omdannelse er en korrekt udarbejdet vurde-

ringsberetning. 

                                                           
49 Den juridiske vejledning 2018-1 C.C.6.2 Opgørelse af afståelsessummer. 
50 Den juridiske vejledning 2018-1 C.C.6.2 Opgørelse af afståelsessummer. 

 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2175002&chk=214955
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3.1.2 Skattefri virksomhedsomdannelse. 
Den store skattebyrde, der potentielt ligger i en skattepligtig omdannelse, kan være en hin-

dring for at gennemføre en fornuftig forretningsmæssig omdannelse, og som konsekvens 

heraf blev der i 1983 indført en lovfæstet ret til at gennemføre en skattefri omdannelse.51 

En skattefri virksomhedsomdannelse gennemføres efter successionsprincippet, hvilket 

medfører at kapitalselskabet indtræder i virksomhedens skattemæssige stilling således, at 

de latente skatteforpligtelser, der ligger på virksomhedsejeren, men som endnu ikke er ud-

løst, overdrages til kapitalselskabet. Anparternes anskaffelsessum beregnes aktiv for aktiv 

med fradrag for den skattepligtige fortjeneste, hvilket betyder reduceret indregningsgrund-

lag og afskrivningsgrundlag i forhold til, hvad der var gældende for den skattepligtige om-

dannelse. Kapitalselskabet overtager med andre ord virksomheden og dens aktiver til den 

værdi virksomheden har på omdannelsestidspunktet fratrukket den skattepligtige fortjene-

ste som et almindeligt salg ville have udløst52. Skatten på fortjenesten af virksomhedens 

aktiver udløses herefter først til betaling når kapitalselskabet ophører eller når anparterne i 

kapitalselskabet sælges. Der er således ikke tale om en egentlig skattefrihed i forbindelse 

med omdannelsen, men snarere om en skatteudsættelse, der videreføres til kapitalselska-

bet. 

3.1.2.1 Lovmæssig regulering af skattefri virksomhedsomdannelse. 
I modsætning til den skattepligtige omdannelse hviler den skattefri omdannelse på en kon-

kret lovgivning VOL. Loven blev netop indført for at imødegå den hindring mange virksom-

hedsejere imødeså ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, der udløste en stor skat-

tebetaling. 

Der er ikke krav om en forudgående tilladelse fra SKAT for at gennemføre en skattefri virk-

somhedsomdannelse, men gennemføres en skattefri virksomhedsomdannelse uden at 

reglerne i VOL efterleves ændres omdannelsen til en skattepligtig omdannelse. 

Hovedprincippet i den skattefri virksomhedsomdannelse er, at alle aktiver og passiver i 

virksomheden overdrages til kapitalselskabet. Dog kan indehaveren vælge, at en ejendom, 

                                                           
51 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, 4. udgave 2013, Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag, side 122. 
52 LL § 2, stk. 1. 
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som anvendes helt eller delvist i virksomheden skal holdes udenfor omdannelsen53. Med-

tages en blandet benyttet ejendom i omdannelsen skal der principielt, for den private del af 

ejendommen, ske beskatning efter EBL. I praksis vil der dog for den private del af ejen-

dommen kunne ske skattefritagelse efter EBL § 8 (parcelhusreglen)54.  

3.1.2.2 Relevant retspraksis og administrativ praksis af skattefri virksomhedsom-

dannelse. 
Det centrale i anvendelsen af skattefri virksomhedsomdannelse er: 

1) Overdragelse af en hel virksomhed, og 

2) værdiansættelsen af aktiver og passiver, der overdrages til kapitalselskabet. 

De to områder påvirker i høj grad den udskudte skatteforpligtelse, og det har vist sig nød-

vendigt med en række afgørelser ved domstolene for at få præciseret rammerne for lovens 

hensigt. 

Ad Overdragelse af en hel virksomhed 

Indtil 1999 var virksomhedsbegrebet i forbindelse med omdannelse omgærdet af nogen 

usikkerhed. Således fastslog Landsskatteretten ved TfS 1998 171 LSR55, at debitorer eller 

andre aktiver kunne udelades fra omdannelsen på trods af, at de lokale skattemyndighe-

der i samme sag var nået frem til den modsatte konklusion. For at hindre lignende situatio-

ner blev VOL i 1999 justeret således at det blev fastslået, at alle aktiver skal overlades til 

kapitalselskabet i forbindelse med omdannelse. Eneste undtagelser for denne regel er en 

blandet benyttet ejendom og for personlige virksomheder, der anvender virksomhedsord-

ningen beløb hensat til senere hævning eller indestående på mellemregningskontoen56. 

                                                           
53 ”Lærebog om indkomstskat”, Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander m.fl., 16. udgave 2015, Jurist- og Øko-

nomforbundets Forlag, side 869. 

54 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, 4. udgave 2013, Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, side 157. 

55 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, 4. udgave 2013, Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, side 134. 
 
56 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2. 
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Det er således fastslået, at der ved samlet virksomhed i forbindelse med omdannelse skal 

tages udgangspunkt i virksomhedens tidligere udarbejdede regnskaber og årsopgørel-

ser57. 

Ad Værdiansættelse af aktiver og passiver 

Den skattemæssige værdi af virksomheden skal foretages aktiv for aktiv således, at det 

ikke er muligt at modregne et tab i et aktiv i en fortjeneste på et andet aktiv. De skatte-

mæssige værdier af aktiverne opgøres efter følgende principper58: 

1) Goodwill – handelsværdi for erhvervet goodwill fratrukket den skattepligtige fortje-

neste. Erhvervet goodwill kan aktiveres af kapitalselskabet efter omdannelsen og 

afskrives over 7 år, jf. AL § 40, stk. 1. 

2) Driftsmidler – handelsværdi fratrukket den skattepligtige fortjeneste. 

3) Varelager kan jf. Varelagerloven (VAL) § 1, stk. 1 opgøres ved: 

a. Dagsprisen ved regnskabsårets slutning, eller 

b. Indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen), eller 

c. Fremstillingsprisen såfremt varen er produceret af egen virksomhed. 

Den skattepligtige kan frit vælge opgørelsesmetoden, jf. VAL § 1, stk. 3. I den efter-

følgende opgørelse er varelageret værdifastsat til den bogførte pris ved regnskabs-

årets afslutning, idet det antages, at den bogførte pris svarer til dagsprisen. 

4) Fast ejendom – kontantværdien fratrukket den skattepligtige fortjeneste. I den skat-

tepligtige fortjeneste indgår tillige genvundne afskrivninger efter AL, og fortjeneste 

opgjort efter EBL, hvorfor der i forbindelse med afståelsen skal udarbejdes to selv-

stændige opgørelser59.  

5) Debitorer – handelsværdi fratrukket den skattepligtige fortjeneste. Svarer normalt til 

den bogførte værdi inklusive eventuelle nedskrivninger. 

6) Aktier – kursværdi fratrukket skattepligtig fortjeneste opgjort efter ABL. 

                                                           
57 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, 4. udgave 2013, Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, side 135. 
58 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, 4. udgave 2013, Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, side 158. 
59 Lærebog om indkomstskat, Aage Michelsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 16. udgave, side 518   
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7) Obligationer og pantebreve – kursværdi fratrukket skattepligtig fortjeneste opgjort 

efter KGL. 

I forbindelse med indskydelse af blandede benyttede aktiver kan der opstå usikkerhed om-

kring eventuel gæld, der er relateret til eksempelvis den private del af en ejendom der ind-

skydes. Af SKM2003.454.LSR fremgår det60, at såfremt gælden relateret til den private del 

af en ejendom der indskydes overstiger værdien af den private del af ejendommen er der 

tale om en maskeret udlodning, som beskattes hos virksomhedsejeren i forbindelse med 

omdannelsen. Afgørelsen understreger, at der alene kan indskydes privat gæld i kapital-

selskabet, såfremt denne gæld som minimum opvejes af værdien af det indskudte aktiv.  

3.2 Det regnskabsmæssige grundlag. 

Det regnskabsmæssige grundlag for beregning af omdannelserne er de udarbejde regn-

skaber for den generiske virksomhed og virksomhed A, B og C. Beregningerne vil således 

afdække de eventuelle forskelle, der vil være ved en skattepligtig og en skattefri omdan-

nelse når virksomhedsejeren kommer fra en virksomhed, der har benyttet sig af henholds-

vis beskatning efter PSL, VSO og KAO. 

Det skal bemærkes, at beregningerne for omdannelserne baseres på årsrapporten 2017 

for virksomheden, hvad enten virksomheden har anvendt PSL, VSO eller KAO. Bortset fra 

enkelte undtagelser vil beregningerne for omdannelserne for PSL, VSO eller KAO således 

være identiske både i den skattepligtige og den skattefrie omdannelse. Undtagelserne ved 

anvendelse af VSO og KAO er: 

1) Ved anvendelse af VSO kan indehaveren vælge om beløb hensat til senere faktisk 

hævning, og beløb på mellemregningskontoen skal holdes udenfor virksomhedsom-

dannelsen eller indgå i denne61. Vælger indehaveren, at beløbene skal stå udenfor 

omdannelsen, skal beløbene være hævet inden omdannelsen gennemføres. Væl-

ger indehaveren, at beløbene skal indgå i omdannelsen, indgår beløbene i selska-

bets egenkapital med den konsekvens, at anparterne indehaveren modtager i ve-

derlag får tilsvarende højere værdi. 

                                                           
60 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, 4. udgave 2013, Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag, side 137. 
 
61 VOL § 2, stk. 1, nr. 2. 
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2) Er der sparet op i virksomheden ved anvendelse af opsparing i VSO eller konjunk-

turudligning i KAO kan opsparingen indskydes i selskabet som stiftertilgodeha-

vende, der efterfølgende kan hæves skattefrit af virksomhedsejeren. Opsparingen 

eller konjunkturudligningen betragtes som hævet i virksomheden i forbindelse med 

omdannelsen, og der skal derfor ske beskatning af indehaveren i den personlige 

indkomst. Den allerede betalte selskabsskat af opsparingen eller konjunkturudlig-

ningsbeløbet modregnes i slutskatten i det år, hvor opsparingen anses for hævet. 

Idet beregningerne for omdannelserne er stort set identiske for PSL, VSO og KAO vil der 

alene blive foretaget en beregning for den skattepligtige og den skattefrie omdannelse for 

henholdsvis det generiske regnskab of for virksomhed A, B og C. Disse vil efterfølgende 

blive suppleret med en kort beregning for de opsparinger der er foretaget i VSO og KAO.  

I beregningerne af aktivernes værdi tages der udgangspunkt i, at de skattemæssige vær-

dier svarer til handelsværdierne. Undtagelserne herfor vil være fast ejendom, der anven-

des 100% erhvervsmæssigt, og hvor der skal beregnes genvundne afskrivninger efter AL 

og ejendomsavance efter EBL. Dertil kommer at der skal beregnes avance af erhvervs-

mæssigt køretøj, der er afskrevet til under handelsværdien.  

Det forudsættes, at de fastsatte handelsværdier for aktiver er understøttet af en korrekt ud-

ført vurdering jf. LL § 2, stk. 1.  

3.3 Skattemæssige konsekvenser ved omdannelse af personlig virksomhed. 

I beregningerne vil der blive taget udgangspunkt i følgende oplysninger for ejendom og er-

hvervskøretøj: 

 

 

Regnskabsmæssig værdi 67.500

Vurderet værdi 95.000

Figur 20: Kilde egen produktion

Varebil

Købssum i 2010 2.995.000 

975.000    

Ejendomsvurdering 2017 4.500.000 

Heraf Grund 1.450.000 

Figur 21: Kilde egen produktion

Bygning og grund

Heraf Grund
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På baggrund af oplysningerne om bygning og grund er genvundne afskrivninger efter AL 

beregnet til 565.000 kr. og ejendomsavancen efter EBL beregnet til 1.435.000 kr. Til brug 

for beregningerne i den skattefri virksomhedsomdannelse er anparternes anskaffelsessum 

for ejendommen beregnet til 2.499.400 kr. Bygningens nedskrevne værdi i virksomheden 

er opgjort til 1.454.400 kr. Beregningerne fremgår af bilag 29.  

I beregningerne af konsekvenserne ved etableringen af den personlige virksomhed, blev 

der fokuseret på en sammenligning af den samlede skattebyrde for indehaveren. I sam-

menhæng med omdannelserne vil der blive foretaget en sammenligning af skattebetalin-

gen for indehaveren og anparternes kursværdi ved den skattepligtige omdannelse, og ved 

den skattefrie omdannelse vil sammenligningsgrundlaget være den udskudte skat, der 

overføres til kapitalselskabet og anparternes kursværdi. Baggrunden for netop disse sam-

menligninger er, at der ønskes fokus på skatteoptimering for indehaveren. Samtidig vil 

kursværdien af anparterne være grundlaget for skatteberegningen i tilfælde af, at anpar-

terne sælges eller kapitalselskabet afvikles hvorved den udskudte skat står til afregning af 

kapitalselskabet. 

Sammenligningerne mellem det generiske regnskab og regnskaberne for virksomhed A, B 

og C, foretages som ved etablering af personlig virksomhed, for at afdække hvilken betyd-

ning forskellighederne i virksomhedernes regnskab får af afsmittende effekt på resulta-

terne ved omdannelse. 

I det omfang der skal beregnes skat af avancer i den skattepligtige omdannelse er anvendt 

følgende marginale skatteprocenter62: 

 

I den skattepligtige omdannelse opgøres genvundne afskrivninger jf. AL § 21, stk. 1 og be-

skattes som personlig indkomst jf. PSL § 3, stk. 1, nr. 10, og ejendomsavancen, der opgø-

res efter EBL § 4, stk. 1, beskattes som kapitalindkomst jf. PSL § 4, stk. nr. 14.  

                                                           
62 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2018  

Personlig indkomst 56,50%

Kapitalindkomst 42,70%

Figur 22: Kilde egen produktion

Marginalskatter 2018

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-og-1998-2018
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I præsentationen af konsekvenserne for den skattepligtige og den skattefrie omdannelse, 

vil samtlige beregninger for det generiske regnskab fremgå af opgaveteksten, hvorimod 

alene de centrale resultater vil blive vist for virksomhed A, B og C. Detaljerede beregninger 

for sidstnævnte vil fremgå af bilag 30-35. 

3.3.1 Skattemæssige konsekvenser for det generiske regnskab. 

3.3.1.1 Skattepligtig omdannelse. 
Eftersom grundlaget for den skattepligtige omdannelse er anvendelse af afståelsesprincip-

pet, er udgangspunktet for beregning af de skattemæssige konsekvenser en opgørelse af 

de skattepligtige avancer, som omdannelsen giver anledning til. I tilfælde af, at aktiver ind-

går i omdannelsen til samme værdier som virksomhedens bogførte værdi beregnes ingen 

avance og dermed ingen beskatning. Med udgangspunkt i det generiske regnskab og de 

forudsætninger, der er fastsat herover, kan de skattepligtige avancer og den samlede skat 

for indehaveren opgøres som følger: 

 

Der sker således alene beskatning af: 

1) Varevogn, som er nedskrevet til under handelsværdien. 

2) Oparbejdet goodwill værdiansat efter TSS-cirkulære 2000-10, 28. marts 2000. 

3) Genvundne afskrivninger på ejendommen efter AL. 

4) Ejendomsavance efter EBL.   

Den samlede skat som indehaveren skal udrede i forbindelse med omdannelsen udgør så-

ledes i alt 3.637.247 kr. Dette fordrer enten at indehaveren selv har den fornødne likviditet, 

kan tilvejebringe denne eller at han har tilstrækkelige midler i virksomheden som han kan 

Aktiv/Passiv Afståelsessum Købssum Beskatnings grundlag Marginalskat Beregnet skat

Driftsmidler 105.469 105.469 0 56,50% 0

Varevogn 95.000 67.500 27.500 56,50% 15.538

Varelager 1.025.000 1.025.000 0 56,50% 0

Goodwill 4.760.000 0 4.760.000 56,50% 2.689.400

Debitorer 488.000 488.000 0 56,50% 0

Likvider 735.000 735.000 0 56,50% 0

Prioritetsgæld 1.610.000 1.610.000 0 42,70% 0

Anden gæld 785.000 785.000 0 42,70% 0

Genvundne afskrivninger 565.600 0 565.600 56,50% 319.564

Ejendomsavance 4.500.000 3.065.000 1.435.000 42,70% 612.745

Samlet skat 14.669.069 7.880.969 6.788.100             3.637.247 

Figur 23 : Kilde egen produktion

Samlet beskatning af indehaver ved skattepligtig omdannelse
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trække ud. Eventuelle midler, der trækkes ud af virksomheden, skal dog først beskattes 

inden de kan anvendes til privat formål for indehaveren. 

Har indehaveren eksempelvis anvendt VSO eller KAO, og har opsparet via VSO opspa-

ringsordningen eller KAO konjunkturudligningskonto, kan disse midler, efter beskatning, 

anvendes til at udrede skattebetalingen til omdannelsen. 

I skatteberegningerne for det generiske regnskab er beregnet opsparing efter VSO som 

følger: 

 

Indehaveren kan således realisere opsparede midler i VSO på netto 1.873.233 kr. Den be-

regnede virksomhedsskat, der modregnes i slutskatten for 2018, er beregnet med 23,5% 

for 2015 og 22% for 2016 og 2017. 

I det beregnede eksempel for KAO kan indehaveren tilsvarende udrede nettoprovenuet for 

indestående på konjunkturudligningskontoen: 

 

Som det ses er nettoprovenuet halvdelen af provenuet for VSO, hvilket skyldes at der i ek-

semplet for det generiske regnskab er opsparet 50% af overskuddet i VSO og 25% af 

overskuddet i KAO. 

Uagtet at ingen af de to opsparinger i eksemplet er tilstrækkelige til at udrede skattebeta-

lingen for omdannelsen ses det dog tydeligt, at en væsentlig opsparing i virksomheden 

Opsparet beløb 2015-2017 2.843.609

Beskatning (2018) 56,5% -1.606.639

Betalt virksomhedsskat (2015-2017) 636.263

Netto provenu 1.873.233

Figur 24: Kilde egen produktion

Nettoprovenu for opsparingskonto i VSO

Opsparet beløb 2015-2017 1.421.805

Beskatning (2018) 56,5% -803.320

Betalt virksomhedsskat (2015-2017) 318.131

Netto provenu 936.616

Figur 25 : Kilde egen produktion

Nettoprovenu for konjunkturudligningskonto
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kan være et middel for virksomhedsejeren til at udrede skattebetalingen ved en skatteplig-

tig omdannelse. Ved anvendelse af VSO mangler virksomhedsejeren således 1.764.014 

kr. som er forskellen mellem skattebetalingen og nettoprovenuet af opsparingen. Et rest-

beløb, som enten ville kunne opspares i VSO ved at udsætte omdannelsen eller ved at 

virksomhedens resultat eller andelen af overskuddet, der bliver opsparet bliver hævet fra 

de nuværende 50% til en højere andel.   

Tilsvarende ses det, at begrænsningerne for opsparing i KAO videreføres som en begræn-

sende faktor i at anvende KAO konjunkturudligningskonto til finansiering af en skattebeta-

ling i forbindelse med en skattepligtig omdannelse. Det vil således i det beregnede eksem-

pel være en vanskelig proces at øge opsparingen gennem konjunkturudligningskontoen 

med henblik på at dække skattebetalingen ved omdannelsen, da der kun kan henlægges 

25% af overskuddet i denne ordning. 

Opsparingerne fra VSO og KAO kan tillige efter beskatning indskydes som stiftertilgodeha-

vende i kapitalselskabet, og kan efterfølgende hæves skattefrit af kapitalejeren, da der er 

tale om allerede beskattede midler. 

Kapitalselskabets åbningsbalance skal reflektere de værdier, der ved omdannelsen er 

overført til kapitalselskabet. I det beregnede eksempel for det generiske regnskab vil kapi-

talselskabets åbningsbalance kunne fremstilles som anført figur 26. 
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Åbningsbalancen viser, at kapitalselskabet åbner med en egenkapital på 9.313.469 kr., 

hvilket er markant højere end egenkapitalen i virksomhedens regnskab. Differencen kan 

forklares ved den højere værdiansættelse af ejendommen og varebilen i kapitalselskabet 

som konsekvens af, at disse aktiver bogføres i selskabet til handelspriser, og ikke i ned-

skrevne værdier som tilfældet var i virksomheden. 

Egenkapitalen er et udtryk for den værdi, som virksomhedsejeren har indskudt i selskabet, 

og som han kan hæve som udbytte mod at betale udbytteskat. Dog må egenkapitalen ikke 

blive mindre end hvad lovgivningen kræver for selskabskapitalen. Egenkapitalen er såle-

des et udtryk for den anskaffelsessum som indehaveren har betalt for anparterne og inde-

holder dels den selskabskapital, der skal til for at stifte selskabet, og dels den overkurs, 

der er betalt for anparterne, og værdierne anvendes til at beregne anparternes anskaffel-

seskurs. Anskaffelseskursen for det generiske regnskab kan opgøres som følger: 

Aktiver: Passiver:

Goodwill 4.760.000 Egenkapital 9.313.469

Grunde og bygninger 4.500.000 Prioritetsgæld 1.610.000

Driftsmidler og inventar 105.469 Kassekredit 350.000

Varevogn 95.000 Leverandører 335.000

Varebeholdninger 1.025.000 Anden gæld 100.000

Tilgodehavender fra salg 410.000 Gæld i alt 2.395.000

Andre tilgodehavender 78.000 Passiver i alt 11.708.469

Likvide beholder 735.000

Aktiver i alt 11.708.469

Figur 26: Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2018
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Anparternes stiftelseskurs er et samlet udtryk for den skattemæssige værdi virksomheds-

ejeren har i kapitalselskabet. Ved en afståelse af anparterne bliver kapitalejeren beskattet 

af en eventuel værdistigning på anparterne, jf. Aktieavancebeskatningsloven (ABL) § 12 

og har fradrag for eventuelt tab, jf. ABL § 13, stk. 1.  

Vælger virksomhedsejeren at indskyde eventuelle opsparinger fra VSO eller KAO som stif-

tertilgodehavende i kapitalselskabet, vil dette ikke påvirke selskabets egenkapital eller an-

parternes stiftelseskurs. Dette skyldes, at det indskudte stiftertilgodehavende vil indgå 

både på passivsiden og på aktivsiden i åbningsbalancen. I passivsiden som en gæld for 

selskabet, og på aktivsiden vil de indskudte midler øge de likvide beholdninger. 

De centrale poster for den skattepligtige omdannelse kan hermed opgøres som: 

 

Omdannelse medfører således en skattebetaling for virksomhedsejeren på ca. 3,6 mio. 

kr., men hvis en eventuel opsparing fra VSO anvendes, vil denne kunne dække ca. 52% af 

skattebetalingen, og virksomhedsejeren vil have en udestående finansiering af skattebeta-

lingen på ca. 1,8 mio. kr. Har KAO været anvendt vil et nettoprovenu fra konjunkturudlig-

ningskontoen kunne dække ca. 26% af skattebetalingen, og der vil være et udestående 

behov for finansiering af ca. 2,7 mio. kr.  

Delkonklusion for den skattepligtige omdannelse  

Samlet kan det konkluderes for den skattepligtige omdannelse: 

1) Anvendelse af afståelsesprincippet betyder stor skattebetaling for indehaveren. 

2) Afståelse af ejendom betyder beskatning af genvundne afskrivninger og ejendoms-

avance. 

Overkurs 9.263.469

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 9.313.469

Anparternes stiftelseskurs 186,3

Figur 27: Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum

Skat Egenkapital Stiftelseskurs Provenu VSO Provenu KAO

3.637.247 9.313.469 186,3 1.873.233 936.616

Figur 28: Kilde egen produktion

Centrale regnskabsposter generisk regnskab - skattepligtig omdannelse
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3) Stor opsparing i virksomheden fra VSO kan efter udtagelsesbeskatning anvendes til 

betaling af skatten fra omdannelse. 

4) Opsparing fra konjunkturudligning kan ligeledes efter udtagelsesbeskatning anven-

des til betaling af skatten. Begrænsningerne i opsparing i konjunkturudligningen gi-

ver dog mindre fordel i forhold til VSO. 

5) Mulighed for at indskyde opsparing fra VSO og konjunkturudligning fra KAO i sel-

skabet som stiftertilgodehavende som efterfølgende kan hæves skattefrit af kapital-

ejeren. Stiftertilgodehavende påvirker ikke selskabets egenkapital eller anparternes 

stiftelseskurs. 

6) Overførsel af aktiver fra virksomhed til kapitalselskab til handelspriser medfører højt 

afskrivningsgrundlag for selskabet. 

7) Overførsel af aktiver til handelspriser medfører høj egenkapital i selskabet. 

8) Høj egenkapital medfører en høj stiftelseskurs for anparterne, og en lempelig be-

skatning når anparterne afhændes. 

3.3.1.2 Skattefri omdannelse. 

Grundlaget for en skattefri virksomhedsomdannelse er VOL og det grundlæggende prin-

cip, der anvendes er successionsprincippet. Det betyder, at aktiver og passiver overdrages 

fra virksomheden til kapitalselskabet således, at aktiverne anses for anskaffet af selskabet 

på det tidspunkt, med den hensigt og for de anskaffelsessummer virksomheden har an-

skaffet aktiverne på63. Foretagne afskrivninger før omdannelsen anses for foretaget af ka-

pitalselskabet efter omdannelsen. 

Kapitalselskabet indtræder dermed i virksomhedens skattemæssige stilling, og den skatte-

byrde, som ville være pådraget virksomhedsejeren ved omdannelsen ved en skattepligtig 

omdannelse, overføres til selskabet, og udløses først til betaling den dag selskabet afvik-

les. Der er således ikke tale om skattefrihed, men om skatteudskydelse ved den skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

Anparternes anskaffelsessum beregnes ved den skattefri omdannelse, som det kontante 

beløb et salg ville have indbragt på armslængdevilkår, jf. LL § 2, stk. 1, med fradrag for 

                                                           
63 Lov om skattefri virksomhedsomdannelse, LBK 2015-08-04 nr. 934, § 6, stk. 1-4 

 



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 58 af 122 sider 
 

den skattepligtige fortjeneste et sådant salg ville have resulteret i. Det betyder, at grundla-

get for beregning af anparternes anskaffelsespris reduceres med den beregnede fortjene-

ste. 

Den beregnede udskudte skat bogføres som passiv i kapitalselskabet, hvilket reducerer 

egenkapitalen og sænker dermed anparternes anskaffelseskurs. Det betyder, at fortjene-

sten ved en afståelse af anparterne øges og dermed den skat som en afståelse vil med-

føre. Dermed udløses den udskudte skat, der er overført fra virksomheden til kapitalsel-

skabet i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse. 

For det generiske regnskab kan den udskudte skat, der indgår i kapitalselskabets åbnings-

balance, beregnes som følger: 

 

Der kan knyttes følgende bemærkninger til posterne: 

1) Virksomhedsejeren ville i forbindelse med en skattepligtig afståelse have været be-

skattet af genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Denne skattebyrde bereg-

nes og overføres til kapitalselskabet som udskudt skat. 

2) Den skattemæssige værdi af goodwill i virksomheden har været 0 da der er tale om 

oparbejdet goodwill. Derfor indgår goodwill ikke i anparternes anskaffelsespris i ka-

pitalselskabet. Men for selskabet er der efter omdannelsen tale om erhvervet good-

will, hvoraf der skal beregnes udskudt skat. Selskabet kan efterfølgende aktivere 

goodwill og afskrive denne over 7 år64.  

                                                           
64 Afskrivningsloven, LBK 2016-08-29 nr. 1147 § 40, stk. 1 

 

Ejendom, genvundne afskrivninger og avance 2.000.600

Goodwill 4.760.000

Varevogn 27.500

I alt 6.788.100

Skat 22 pct. (2018) af 6.788.100 1.493.382

Figur 29 : Kilde egen produktion

Beregning af udskudt skat
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3) For aktiver, hvor der har været forskel mellem den bogførte værdi og handelsvær-

dien, skal der beregnes udskudt skat, hvilket i dette eksempel er gældende for den 

overførte varevogn. 

Den udskudte skat skal bogføres i selskabets åbningsbalance som passiv. 

Den overførte ejendom indgår i kapitalselskabets åbningsbalance som aktiv svarende til 

den kontante handelsværdi. Men i anparternes anskaffelsessum indgår ejendommen dog 

justeret for genvundne afskrivninger og beregnet avance, hvoraf der er beregnet udskudt 

skat jf. figur 28. Det betyder, at ejendommen indgår i anparternes anskaffelsessum som 

følger: 

 

Samlet betyder det, at kapitalselskabets åbningsbalance kan opstilles som følger: 

 

Anskaffelsessum bygninger 4.500.000

Genvundne afskrivninger 565.600

Avancer 1.435.000

Fragår i handelsværdien for bygningerne 2.000.600

Anparters anskaffelsessum bygninger: 2.499.400

Figur 30: Kilde egen produktion

Anparters skattemæssige anskaffelsessum, bygninger

Virksomheds Selskabs åbningsbalance Anparters

Regnskab ansk.sum

31-12-2017 Regulering Regnskab Skatm. Værdi VOL § 4, stk. 2

Aktiver:

Erhvervet goodwill 0 0 4.760.000 0 0

Grunde og bygninger 2.429.400 2.070.600 4.500.000 1.454.400 2.499.400

Varevogn 67.500 27.500 95.000 67.500 67.500

Driftsmidler og inventar 105.469 0 105.469 105.469 105.469

Varebeholdninger 1.025.000 0 1.025.000 1.025.000 1.025.000

Tilgodehavender 488.000 0 488.000 488.000 488.000

Likvide beholder 735.000 0 735.000 735.000 735.000

Aktiver i alt 4.850.369 2.098.100 11.708.469 3.875.369 4.920.369

Passiver:

Prioritetsgæld 1.610.000 0 1.610.000 1.610.000 1.610.000

Kassekredit 350.000 0 350.000 350.000 350.000

Leverandører 335.000 0 335.000 335.000 335.000

Anden gæld 100.000 0 100.000 100.000 100.000

Udskudt skat 1.493.382 0 0

Gæld i alt 2.395.000 0 3.888.382 2.395.000 2.395.000

Egenkapital 7.820.087

Figur 31: Kilde egen produktion

1. januar 2018
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Det betyder, at anparternes anskaffelseskurs kan beregnes til: 

 

I forhold til den skattepligtige omdannelse ses der ved den skattefri omdannelse, at reduk-

tionen i egenkapitalen som følge af den udskudte skat har direkte indvirkning på anparter-

nes anskaffelseskurs, og dermed på den skattepligtige avance den dag anparterne sæl-

ges. 

Også ved den skattefri omdannelse har virksomhedsejeren mulighed for at overføre op-

sparede midler ved anvendelse af VSO eller KAO efter, at disse midler er udtagningsbe-

skattet inden omdannelse. Overførsel af opsparede midler som stiftertilgodehavende vil 

dog ikke påvirke egenkapitalen eller anparternes stiftelseskurs.  

De centrale poster som efterfølgende vil blive anvendt til sammenligning med virksomhed 

A, B og C er: 

 

Delkonklusion for den skattefri omdannelse 

Samlet kan det konkluderes for den skattefri omdannelse: 

1) Der er alene tale om skattefrihed i forbindelse med selve omdannelsen. Skattebyr-

den, som en almindelig afståelse ville have medført for virksomheden, videreføres 

til kapitalselskabet og udløser skattebetaling i forbindelse med salg af anparterne. 

2) Aktiverne overføres fra virksomheden til kapitalselskabet til handelspriser. Bereg-

nede avancer og genvundne afskrivninger fragår i anparternes anskaffelsessum, 

3) Den beregnede udskudte skat bogføres i selskabet som passiv. 

4) Som konsekvens af den udskudte skat reduceres egenkapitalen i selskabet. 

5) Som konsekvens af den reducerede egenkapital reduceres anparternes stiftelse-

skurs med den heraf forbundne øgede skattebetaling når anparterne sælges. 

Overkurs 7.770.087

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 7.820.087

Anparternes stiftelseskurs 156,4

Figur 32: Kilde egen produktion

Anparternes samlede anskaffelsessum

Udskudt skat Stiftelseskurs Egenkapital

Generisk regnskab 1.493.382 156,4 7.820.087

Figur 33: Kilde egen produktion

Centrale poster generisk regnskab - skattefri omdannelse
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6) Eventuel overførsel af opsparinger fra VSO og KAO som stiftertilgodehavende vil 

ikke påvirke egenkapitalen eller anparternes stiftelseskurs. 

3.3.2 Skattemæssige konsekvenser for virksomhed A. 

I forhold til det generiske regnskab indgår der i virksomhed A ingen fast ejendom, hvorfor 

der ikke vil indgå beregninger af genvundne afskrivninger og ejendomsavance i opgørel-

sen af de skattemæssige konsekvenser ved omdannelse. 

3.3.2.1 Skattepligtig omdannelse. 
Beregningerne for den skattepligtige omdannelse for virksomhed A fremgår af bilag 30 og 

de centrale poster for vurdering af konsekvenserne for omdannelsen kan opgøres som i 

nedenstående figur. 

 

Den skattepligtige omdannelse medfører med andre ord en skattebetaling for virksom-

hedsejeren på ca. 3,0 mio. kr. Er der samtidigt foretaget opsparing i virksomheden ved an-

vendelse af VSO vil virksomhedsejeren kunne udtage et nettoprovenu fra virksomheden 

på ca. 2,0 mio. kr. Opsparingen fra VSO kan med andre ord dække ca. 66% af skattebeta-

lingen, hvis opsparingen fra VSO anvendes. Udestående finansiering til skattebetalingen 

udgør dermed ca. 1,0 mio. kr.  

Har virksomhedsejeren anvendt KAO vil nettoprovenuet fra konjunkturudligningskontoen 

udgøre ca. 1 mio. kr. og vil udgøre ca. 33% af den samlede skattebetaling. Udestående 

finansiering ved anvendelse af KAO udgør dermed ca. 2,0 mio. kr.  

Sammenlignes der med de centrale poster for det generiske regnskab ses følgende bil-

lede: 

 

Skat Egenkapital Stiftelseskurs Provenu VSO Provenu KAO

3.021.338 6.983.469 139,7 1.992.926 996.463

Figur 34: Kilde egen produktion

Centrale poster virksomhed A - skattepligtig omdannelse

Skat Egenkapital Stiftelseskurs Provenu VSO Provenu KAO

Generisk regnskab 3.637.247 9.313.469 186,3 1.873.233 936.616

Virksomhed A 3.021.338 6.983.469 139,7 1.992.926 996.463

Forskel 615.909 2.330.000 47 -119.693 -59.847

Figur 35: Kilde egen produktion

Sammenligning generisk og virksomhed A - skattepligtig omdannelse
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Den manglende ejendom i virksomhed A får med andre ord følgende betydning for den 

skattepligtige omdannelse: 

1) Skattebetalingen reduceres med ca. 17%, hvilket skyldes at der ikke beregnes skat 

af genvundne afskrivninger og ejendomsavance af ejendommen. 

2) Egenkapitalen reduceres med ca. 25% på grund af færre aktiver i virksomhed A. 

3) Stiftelseskursen reduceres med ca. 25% på grund af en mindre egenkapital. 

4) Opsparingen i VSO øges med ca. 6% på grund af et øget overskud som konse-

kvens af de manglede afskrivninger på ejendommen. 

5) Indsnævringen af den udestående finansiering til udredning af skattebetalingen gør 

især anvendelsen af provenu fra VSO til en oplagt mulighed ved en skattepligtig 

omdannelse. 

6) Henlæggelse til konjunkturudligning i KAO øges med ca. 6% på grund af øget over-

skud som konsekvens af de manglende afskrivninger på ejendommen. 

3.3.2.2 Skattefri omdannelse. 

Beregningerne for den skattefrie omdannelse for virksomhed A fremgår af bilag 31, og de 

centrale poster for vurdering af konsekvenserne for den skattefri omdannelse kan opgøres 

som i nedenstående figur. 

 

Omdannelse medfører, at kapitalselskabet overtager en udskudt skatteforpligtelse på ca. 

1,2 mio. kr., som posteres som passiv i selskabets åbningsbalance, jf. bilag 31. 

Såfremt virksomhedsejeren har anvendt VSO eller KAO, og har opsparet midler gennem 

opsparingsordningen i VSO eller konjunkturudligningskontoen i KAO, kan midlerne efter 

udtagningsbeskatning indskydes i selskabet som stiftetilgodehavende, som kapitalejeren 

efterfølgende kan hæve skattefrit fra selskabet. 

I forhold til de centrale poster for det generiske regnskab afslører følgende figur, hvilken 

betydning den manglende ejendom har for virksomhed A: 

Udskudt skat Stiftelseskurs Egenkapital

Virksomhed A 1.176.450 116,1 5.807.019

Figur 36: Kilde egen produktion

Centrale poster virksomhed A - skattefri omdannelse
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Fraværet af ejendommen betyder: 

1) At den udskudte skat i selskabets åbningsbalance reduceres med ca. 21%, da der 

ikke beregnes udskudt skat af genvundne afskrivninger og ejendomsavance. 

2) At anparternes stiftelseskurs og egenkapitalen reduceres med ca. 25%.  

3.3.3 Skattemæssige konsekvenser for virksomhed B. 

I forhold til det generiske regnskab indgår der i virksomhed B flere anlægsaktiver, og der 

gennemføres derfor større afskrivninger i årsopgørelsen. 

3.3.3.1 Skattepligtig omdannelse. 

Beregningerne for den skattepligtige omdannelse for virksomhed B fremgår af bilag 32, og 

de centrale poster for vurdering af konsekvenserne for omdannelsen kan opgøres som i 

nedenstående figur. 

 

Det ses at skattebetalingen i virksomhed B er på ca. 3,2 mio. kr., hvilket er højere end i 

virksomhed A. Den højere skat er en direkte konsekvens af, at der i virksomhed B betales 

skat af genvundne afskrivninger og ejendomsavancen, hvilket ikke var tilfældet i virksom-

hed A. Samtidigt ses det, at den mulige opsparing i virksomhed B er faldet, hvilket hænger 

sammen med det faldende resultat som konsekvens af de øgede afskrivninger på ejen-

dommen. For virksomhed B vil opsparingen fra VSO alene kunne dække ca. 52%, og den 

udestående finansiering af skattebetalingen vil således udgøre ca. 1,5 mio. kr.  

Har KAO været anvendt vil nettoprovenuet fra konjunkturudligningskontoen udgøre ca. 

26% af skattebetalingen, og den manglende finansiering af skattebetalingen udgøre ca. 

2,4 mio. kr.  

Udskudt skat Stiftelseskurs Egenkapital

Generisk regnskab 1.493.382 156,4 7.820.087

Virksomhed A 1.176.450 116,1 5.807.019

Forskel 316.932 40,3 2.013.068

Figur 37: Kilde egen produktion

Sammenligning generisk og virksomhed A - skattefri omdannelse

Skat Egenkapital Stiftelseskurs Provenu VSO Provenu KAO

3.191.652 9.513.469 190,3 1.675.233 837.616

Figur 38: Kilde egen produktion

Centrale poster virksomhed B - skattepligtig omdannelse
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Sammenlignes der med de centrale poster for det generiske regnskab ses følgende bil-

lede: 

 

 

I sammenligning med det generiske regnskab får de øgede anlægsaktiver og de øgede af-

skrivninger følgende betydning for den skattepligtige omdannelse: 

1) Skattebetalingen reduceres med ca. 12%, hvilket kan tilskrives den øgede aktiv-

masse, der indgår i beregningen af goodwill. Forrentningen på 4% af aktiverne fra-

trækkes således i beregningen af goodwill, hvorfor den beregnede goodwill reduce-

res når aktivmassen øges. En lavere goodwill medfører naturligt en lavere afståel-

sesbeskatning af goodwill i forbindelse med skattepligtig omdannelse. 

2) Egenkapitalen øges med ca. 2%, hvilket er en direkte effekt af at virksomheden be-

sidder flere aktiver. 

3) Anparternes stiftelseskurs øges med ca. 2% som konsekvens af, at beregnings-

grundlaget for stiftelseskursen øges. 

4) Opsparingen i VSO falder med ca. 9%, men da faldet i provenuet fra VSO er relativt 

mindre end faldet i skattebetalingen betyder det, at den manglende finansiering af 

skattebetalingen reduceres for virksomhed B sammenlignet med det generiske 

regnskab. I det generiske regnskab vil den manglende finansiering være ca. 1,8 

mio. kr., og for virksomhed B vil den manglende finansiering udgøre ca. 1,5 mio. kr. 

En øget aktivmasse kan med andre ord medføre en lempeligere finansiering af 

skattebetalingen, såfremt virksomhedsejeren har anvendt VSO. Store avancer på 

aktiverne i forbindelse med omdannelse vil dog medføre højere skattebetaling, hvil-

ket vil forrykke dette billede. 

5) Provenu fra KAO falder med ca. 12%, hvilket igen er relativt mindre end faldet i 

skattebetalingen. Men på grund af begrænsningerne i henlæggelse til konjunkturud-

ligning på 25% af årets resultat, vil provenuet herfra alene kunne udgøre ca. 26% af 

Skat Egenkapital Stiftelseskurs Provenu VSO Provenu KAO

Generisk regnskab 3.637.247 9.313.469 186,3 1.873.233 936.616

Virksomhed B 3.191.652 9.513.469 190,3 1.675.233 837.616

Forskel 445.595 -200.000 -4 198.000 99.000

Figur 39 : Kilde egen produktion

Sammenligning generisk og virksomhed B - skattepligtig omdannelse
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skattebetalingen, og den udestående finansiering vil fortsat være substantiel på ca. 

2,4 mio. kr.  

3.3.3.2 Skattefri omdannelse. 

Beregningerne for den skattefrie omdannelse for virksomhed B fremgår af bilag 33, og de 

centrale poster for vurdering af konsekvenserne for den skattefri omdannelse kan opgøres 

som i nedenstående figur. 

 

Omdannelsen medfører, at kapitalselskabet overtager en udskudt skatteforpligtelse på ca. 

1,3 mio. kr., der indgår som passivpost i selskabets åbningsbalance, jf. bilag 33. 

Eventuelle midler fra VSO eller KAO kan efter udtagningsbeskatning indskydes i selskabet 

som stiftertilgodehavende, som kapitalejeren kan hæve skattefrit efterfølgende. 

Sammenlignes de centrale poster for den skattefri omdannelse for virksomhed B, med de 

tilsvarende poster for det generiske regnskab, ses følgende billede: 

 

I forhold til det generiske regnskab kan følgende konkluderes for den øgede aktivmasse i 

virksomhed B: 

1) Den udskudte skatteforpligtelse der overføres til kapitalselskabet falder med ca. 

12%. Forklaringen på dette skal findes i beregningen af goodwill, hvor den samlede 

værdi af goodwill falder i takt med at aktivmassen øges, hvilket betyder en lavere 

beskatning goodwill i den udskudte skatteforpligtelse. Dette billede er kun gæl-

dende så længe øvrige aktiver overføres til kapitalselskabet til den regnskabsmæs-

sige værdi. Såfremt der forekommer beregnede avancer på aktiverne, der overføres 

i forbindelse med omdannelse, vil den beregnede udskudte skat øges tilsvarende.  

Udskudt skat Stiftelseskurs Egenkapital

Virksomhed B 1.317.382 163,9 8.196.087

Figur 40 : Kilde egen produktion

Centrale poster virksomhed B - skattefri omdannelse

Udskudt skat Stiftelseskurs Egenkapital

Generisk regnskab 1.493.382 156,4 7.820.087

Virksomhed B 1.317.382 163,9 8.196.087

Forskel 176.000 -7,5 -376.000

Figur 41: Kilde egen produktion

Sammenligning generisk og virksomhed B - skattefri omdannelse
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2) Egenkapitalen øges med ca. 5% som konsekvens af den øgede aktivmasse, og an-

parternes stiftelseskurs øges dermed også med ca. 5%.  

3.3.4 Skattemæssige konsekvenser for virksomhed C. 

Virksomhed C er karakteriseret ved svingende omsætning og dermed svingende resulta-

ter. 

3.3.4.1 Skattepligtig omdannelse. 

Beregningerne for den skattepligtige omdannelse for virksomhed C fremgår af bilag 34, og 

de centrale poster for vurdering af konsekvenserne for omdannelsen kan opgøres som i 

nedenstående figur. 

 

Skattebetalingen i virksomhed C er på ca. 1,2 mio. kr., hvilket er markant lavere end for 

det generiske regnskab og for virksomhed A og B. Baggrunden herfor er, at de ustabile re-

sultater i virksomhed C reducerer den beregnede goodwill, og dermed den beregnede be-

skatning af goodwill i forbindelse med omdannelsen. Der ses tillige en markant reduktion i 

henlagt beløb i VSO, hvilket skyldes at virksomhedens underskud i 2016 har medført hæv-

ning af de opsparede midler i VSO, jf. bilag 26. Den samme hævning for 2016 gør sig gæl-

dende ved anvendelse af KAO, jf. bilag 28.  

Den store reduktion i skattebetalingen betyder dog, at indestående midler fra VSO vil 

kunne dække ca. 63% af skattebetalingen, og den udestående finansiering til betaling af 

skat vil således udgøre ca. 463.000 kr. Har KAO været anvendt vil den udestående finan-

siering af skattebetalingen udgøre ca. 852.000 kr.    

Sammenlignes der med de centrale poster for det generiske regnskab ses følgende bil-

lede: 

 

Skat Egenkapital Stiftelseskurs Provenu VSO Provenu KAO

1.241.647 5.073.469 101,5 778.360 389.180

Figur 42: Kilde egen produktion

Centrale poster virksomhed C - skattepligtig omdannelse

Skat Egenkapital Stiftelseskurs Provenu VSO Provenu KAO

Generisk regnskab 3.637.247 9.313.469 186,3 1.873.233 936.616

Virksomhed C 1.241.647 5.073.469 101,5 778.360 389.180

Forskel 2.395.600 4.240.000 85 1.094.873 547.437

Figur 43: Kilde egen produktion

Sammenligning generisk og virksomhed C - skattepligtig omdannelse
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I sammenligning med det generiske regnskab får virksomhedens svingende resultater føl-

gende betydning for den skattepligtige omdannelse: 

1) Skattebetalingen reduceres med ca. 66%, hvilket primært kan tilskrives den mar-

kant lavere goodwill. Den lavere goodwill skyldes, at der i beregningen af oparbej-

det goodwill ikke justeres for udviklingstendensen på grund af virksomhed C usta-

bile resultater. 

2) Egenkapitalen reduceres med ca. 46% på grund af den lavere goodwill og samme 

reduktion ses i anparternes stiftelseskurs. 

3) Opsparingen i VSO reduceres med ca. 58% og samme reduktion ses beløb henlagt 

til konjunkturudligning i KAO. Reduktionerne kan primært tilskrives, at der blev hæ-

vet i 2016 for at dække årets underskud.  

4) På trods af reduktionerne i hensatte beløb fra VSO og KAO vil opsparingerne kunne 

dække henholdsvis ca. 68% og ca. 34% af skattebetalingen. Der vil således udestå 

en finansiering af skattebetaling på ca. 376.000 kr. hvis VSO har været anvendt, og 

på ca. 788.000 kr. hvis KAO har været anvendt. 

3.3.4.2 Skattefri omdannelse. 

Beregningerne for den skattefrie omdannelse for virksomhed C fremgår af bilag 35, og de 

centrale poster for vurdering af konsekvenserne for den skattefri omdannelse kan opgøres 

som i nedenstående figur. 

 

Omdannelsen medfører, at kapitalselskabet overtager en udskudt skatteforpligtelse på ca. 

560.000 kr., der indgår som passivpost i selskabets åbningsbalance, jf. bilag 35. 

Eventuelle midler fra VSO eller KAO kan efter udtagningsbeskatning indskydes i selskabet 

som stiftertilgodehavende som kapitalejeren kan hæve skattefrit efterfølgende. 

Sammenlignes de centrale poster for den skattefri omdannelse for virksomhed C, med de 

tilsvarende poster for det generiske regnskab, ses følgende billede: 

Udskudt skat Stiftelseskurs Egenkapital

Virksomhed C 560.582 90,3 4.512.887

Figur 44: Kilde egen produktion

Centrale poster virksomhed C - skattefri omdannelse
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I forhold til det generiske regnskab kan følgende konkluderes for de svingende resultater i 

virksomhed C: 

1) Den udskudte skatteforpligtelse, der overføres til kapitalselskabet falder med ca. 

63%. Forklaringen på dette skal findes i beregningen af goodwill, hvor den samlede 

værdi af goodwill falder, da der ikke justeres for udviklingstendens når værdien af 

goodwill beregnes. Det betyder en lavere beskatning af goodwill i den udskudte 

skatteforpligtelse. Dette billede er kun gældende, så længe øvrige aktiver overføres 

til kapitalselskabet til den regnskabsmæssige værdi. Såfremt der forekommer be-

regnede avancer på aktiverne, der overføres i forbindelse med omdannelse, vil den 

beregnede udskudte skat øges tilsvarende.  

2) Egenkapitalen falder med ca. 42%% som konsekvens af faldende immaterielle akti-

ver, og anparternes stiftelseskurs falder dermed også med ca. 42%.  

3.4 Delkonklusion ved omdannelse af personlig virksomhed. 
Motivationen for at overveje omdannelse af en personlig virksomhed til et kapitalselskab 

må ofte antages, at være ønsket om at ændre den personlige hæftelse for indehaveren i 

den personlige virksomhed til en begrænset hæftelse for kapitalejeren i selskabet. Men 

også andre årsager kan tale for en omdannelse. De mere restriktive krav til bogføring, 

regnskab, revision og offentliggørelse af kapitalselskabets regnskab kan gøre det nem-

mere at tiltrække ekstern finansiering ligesom det må antages, at det vil være nemmere at 

sikre en risikospredning og kapitaltilførsel ved at sælge dele af aktierne i kapitalselskabet, 

når der er fuld gennemsigtighed om selskabets økonomiske situation.  

Endelige giver en omdannelse kapitalejeren mulighed for omstrukturering af selskabet 

gennem fusion, salg af aktiver eller generationsskifte.  

Afhandlingens problemformulering indeholder følgende tre undersøgelsesspørgsmål rela-

teret til omdannelse af personlig virksomhed til kapitalselskab: 

1) Hvordan kan en personlig virksomhed omdannes til et kapitalselskab? 

Udskudt skat Stiftelseskurs Egenkapital

Generisk regnskab 1.493.382 156,4 7.820.087

Virksomhed C 560.582 90,3 4.512.887

Forskel 932.800 66,1 3.307.200

Figur 45: Kilde egen produktion

Sammenligning generisk og virksomhed C - skattefri omdannelse
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2) Hvilke overvejelser bør iværksætteren have i forbindelse med en omdannelse? 

3) Hvordan sikres en optimal sammenhæng mellem etablering af personlig virksom-

hed og omdannelse til kapitalselskab? 

Ad 1)  

En personlig virksomhed kan omdannes ved en skattepligtig omdannelse eller ved en 

skattefri omdannelse. 

Virksomhedsejeren har frit valg mellem de to omdannelsesmuligheder. 

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse er ikke særskilt lovreguleret, men Selskabslo-

vens regler for etablering af kapitalselskab skal dog følges.  

Vælges den skattepligtige omdannelse gennemføres omdannelsen ved anvendelse af af-

ståelsesprincippet, hvilket betyder at der beregnes avance af hvert enkelt aktiv, der overfø-

res fra den personlige virksomhed til kapitalselskabet. De beregnede avancer er skatte-

pligtige for virksomhedsejeren. 

Den skattefri virksomhedsomdannelse er lovreguleret gennem VOL og gennemføres efter 

successionsprincippet, hvilket medfører at kapitalselskabet indtræder i virksomhedens 

skattemæssige stilling således at de latente skatteforpligtelserne, der ligger på virksom-

hedsejeren, men som endnu ikke er udløst, overdrages til kapitalselskabet. Kapitalselska-

bet overtager med andre ord virksomheden og dens aktiver, til den værdi virksomheden 

har på omdannelsestidspunktet, fratrukket den skattepligtige fortjeneste som et almindeligt 

salg ville have udløst. Skatten på fortjenesten af virksomhedens aktiver udløses herefter 

først til betaling når kapitalselskabet ophører eller når anparterne i kapitalselskabet sæl-

ges. Der er således ikke tale om en egentlig skattefrihed i forbindelse med omdannelsen, 

men snarere om en skatteudsættelse, der videreføres til kapitalselskabet. 

En skattefri virksomhedsomdannelse kan frit vælges og gennemføres uden forudgående 

tilladelse fra SKAT efter retningslinjerne i VOL. Vurderes det at reglerne i VOL ikke er ef-

terlevet, kan SKAT ændre omdannelsen til en skattepligtig omdannelse med den efterføl-

gende skatteforpligtelse for virksomhedsejeren. 
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Ad 2) 

I valget mellem en skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse er det vigtigt, at 

virksomhedsejeren sammenligner egen virksomhed, egen økonomisk formåen og planer 

for fremtiden med de fordele og ulemper, der er forbundet med omdannelserne. Tilsva-

rende kan det være hensigtsmæssigt at overveje det rette tidspunkt for omdannelsen. 

Spørgsmålene, der rejser sig i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, kan for 

mange erhvervsdrivende være komplekse, og det vil derfor for mange være hensigtsmæs-

sigt at inddrage rådgivning fra sagkundskaben, som eksempelvis jurister eller revisorer, for 

at få afdækket alle relevante forhold, der skal lægges til grund for den optimale beslutning. 

På trods af, at den optimale beslutning kun kan træffes ved en nøje gennemgang af den 

konkrete virksomhed, kan en række karakteristika ved de to omdannelsesmetoder hjælpe 

virksomhedsejeren mod den rette beslutning: 

1) Anvendelse af den skattepligtige omdannelse: 

a. Fordele: 

i. Selskabets egenkapital efter omdannelse er høj. 

ii. Anparternes stiftelseskurs vil være høj. 

iii. Lav beskatning når anparterne afhændes. 

iv. En høj værdi af selskabet kan være attraktiv for investorer. 

v. Afskrivningsgrundlag for aktiver vil svare til handelspriser. 

b. Ulemper: 

i. Kræver likviditet af indehaveren til betaling af skat. 

2) Anvendelse af den skattefri omdannelse: 

a. Fordele: 

i. Ingen skattebetaling i forbindelse med omdannelse. 

b. Ulemper: 

i. Selskabets egenkapital efter omdannelse vil være lav. 

ii. Anparternes stiftelseskurs vil være lav. 

iii. Høj beskatning i forbindelse med afhændelse af anparterne. 

iv. Lav værdi af selskabet kan hæmme tiltrækning af kapital. 

v. Lav afskrivningsværdi for aktiver, såfremt virksomheden har afskrevet 

til under handelspriser før omdannelsen. 



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 71 af 122 sider 
 

Umiddelbart ses der flere fordele ved den skattepligtige omdannelse, men da den væsent-

ligste udfordring for virksomhedsejeren ved den skattepligtige omdannelse, jf. punkt 3.1.2, 

er tilvejebringelse af den fornødne likviditet til betaling af skatteforpligtelsen, vil det givet 

være fristende for mange virksomhedsejere at anvende den skattefri omdannelse.  

Ad 3) 

Ses omdannelsen i sammenhæng med den anvendte virksomhedsform, kan der imidlertid 

være muligheder for, at planlægge måder at sikre den fornødne likviditet til en skattepligtig 

omdannelse, og dermed sikre de fordele, der er ved den skattepligtige omdannelse. 

Det kan eksempelvis ske ved at anvende opsparingsordningen i VSO og konjunkturudlig-

ningsordningen i KAO, samt at vælge det rette omdannelsestidspunkt med fokus på at 

have den fornødne likviditet til rådighed. På grund af begrænsningerne i mulighederne for 

opsparing i KAO virker en sammenkobling mellem skattepligtig omdannelse og VSO som 

mest hensigtsmæssig. 

Ses der eksempelvis på virksomhederne A, B og C, kan de resterende kapitalkrav ved en 

skattepligtig omdannelse, efter anvendelse af opsparing fra VSO, opgøres til: 

 

 

Opsparingerne i VSO for de tre virksomheder i 2017 udgør: 

 

Det ses, at virksomhed A og C vil kunne dække kapitalkravet ved en skattepligtig omdan-

nelse, hvis omdannelsen udskydes et år, og der fortsat spares op i virksomheden. Virk-

somhed B vil fortsat have et mindre ikke-finansieret kapitalkrav efter et år. 

Opsparing Skat Kapitalkrav

Virksomhed A 1.992.926 3.021.338 1.028.411

Virksomhed B 1.675.233 3.191.652 1.516.419

Virksomhed C 778.360 1.241.647 463.287

Figur 46: Kilde egen produktion

Kapitalkrav ved skattepligtig omdannelse ved anvendelse af VSO

Virksomhed A 1.226.500

Virksomhed B 1.072.047

Virksomhed C 1.172.047

Figur 47: Kilde egen produktion

Opsparet overskud VSO i 2017
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Tilsvarende effekt ville kunne opnås, såfremt virksomhedsejeren hævede opsparingspro-

centen fra de 50%, der er anvendt i eksemplerne, eller hvis virksomhedernes resultat blev 

større end hvad eksemplerne viser. 

Der kan således ikke gives et entydigt svar på hvilken ordning, der vil være bedst for en 

omdannelse. Der er fordele og ulemper ved både den skattepligtige og den skattefri om-

dannelse, men virksomhedsejeren får større fleksibilitet i valget, såfremt virksomheden har 

den fornødne likviditet til at kunne finansiere en skattepligtig omdannelse. Likviditeten kan 

tilvejebringes ved oparbejdet likviditet i virksomheden eller ved at anvende opsparingsmu-

ligheden i VSO.  

Beslutning om valg af omdannelse bør således ske på baggrund af den enkelte virksom-

heds karakteristika, herunder: 

1) Virksomhedsform. 

2) Størrelsen af virksomhedens likvider. 

3) Overskud/underskud i virksomheden. 

4) Omdannelse af enkelte aktiver eller hele virksomheden. 

5) Avancer på aktiver i forbindelse med omdannelse. 

6) Størrelsen på oparbejdet goodwill. 

7) Tidspunktet for omdannelsen. 

Endelig beslutning om omdannelse bør derfor træffes på baggrund af en nøje gennem-

gang af virksomhedsform, virksomhedens aktiver, tidspunktet for omdannelsen og indeha-

verens planer efter en omdannelse.  

4. KONKLUSION 

4.1 Generelt. 
Etablering og udvikling af en erhvervsvirksomhed er normale aktiviteter, som de fleste er-

hvervsdrivende stifter bekendtskab med, og som er centrale dele af en erhvervsvirksom-

heds livscyklus. Med fokus på, at optimere forholdene for erhvervsdrivende i Danmark, er 

det derfor naturligt, at der netop har været politisk fokus på etablering og omdannelse af 

personlige virksomheder. I velmente forsøg på at lette vilkårene for iværksættere, har der 

således været iværksat flere politiske initiativer de senere år, og flere af initiativerne er til-

lige blevet lovfæstet.  
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Men lovgivning og politiske initiativer får ingen effekt, hvis ikke den målgruppe, der er i fo-

kus for initiativerne, kan anvende de redskaber, der bliver tilbudt uden for stor risiko. Regu-

leringen af skatteforhold for iværksætteres etablering, drift og omdannelse af erhvervsvirk-

somhed er så omfattende, at langt de fleste iværksættere vil have svært ved at anvende 

lovgivningen optimalt. En afgørende forudsætning for, at de politiske initiativer, der sættes 

i gang til støtte for iværksættere er derfor, at iværksættere kan læne sig op af uvildig og 

faglig rådgivning i fortolkningen af de gældende lovbestemte og administrative regler.   

4.2 Besvarelse af afhandlingens problemformulering 

4.2.1 Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål. 
Problemformuleringens undersøgelsesspørgsmål er naturligt rettet mod: 

1) Etablering af personlig virksomhed: 

a. Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 findes i kapitel 2. 

2) Omdannelse af personlig virksomhed: 

a. Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 findes i kapitel 3. 

3) Sammenhæng mellem etablering af personlig virksomhed og omdannelse til kapi-

talselskab: 

a. Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 5 findes i kapitel 3. 

De konkrete besvarelser af undersøgelsesspørgsmålene sammenfattes efterfølgende. 

Undersøgelsesspørgsmål 1: 

”Hvordan kan en iværksætter etablere en personligt ejet virksomhed?” 

Når der skal vælges, hvordan en personligt ejet virksomhed skal etableres og drives, kan 

der principielt vælges mellem følgende muligheder: 

a) I rammerne af PSL. 

b) I rammerne af VSL ved anvendelse af: 

a. Virksomhedsordningen. 

b. Kapitalafkastordningen. 

Iværksætteren har frit valg mellem mulighederne og der er ingen væsentlige begrænsnin-

ger i forhold til valget. De særlige forskelle relateret til de tre muligheder er i forbindelse 
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med beskatning af virksomhedsindkomsten, kravene til bogføring og til regnskabsaflæg-

gelsen. Har iværksætteren valgt at anvende reglerne i VSL, og alligevel ikke efterlever de 

særlige regler der knyttes hertil, vil der ske beskatning efter PSL. 

Udover valget af de juridiske rammer for etablering og drift, skal iværksætteren efterleve 

en række formalia for så vidt angår registrering og anmeldelse af virksomheden hos Er-

hvervsstyrelsen.  

Undersøgelsesspørgsmål 2: 

”Hvilke overvejelser bør iværksætteren have i forbindelse med etablering af personligt 

ejet virksomhed? ” 

Ved etablering af personlig virksomhed skal der blandt andet træffes beslutning om virk-

somheden skal drives i rammerne af PSL eller VSL. For mange iværksættere kan dette i 

sig selv være vanskeligt, idet afdækning af fordele og ulemper ved de forskellige mulighe-

der kan være vanskelige at identificere. Det vil derfor for de fleste iværksættere være en 

god ide tidligt at inddrage skattefaglig rådgivning hos sagkundskaben i form af revisor eller 

jurist. I kortfattet form kan fordele og ulemper ved de forskellige muligheder skitseres som 

følger: 

 

1) Anvendelse af PSL: 

a. Fordele: nem administration, ingen krav om adskillelse af privatøkonomi og 

virksomhedsøkonomi. 

b. Ulemper: høj beskatning af virksomhedsindkomst, lav fradragsret for virk-

somhedens renter. 

2) Anvendelse af VSL, kapitalafkastordningen: 

a. Fordele: begrænset mulighed for lempelse af skatten, ingen krav om adskil-

lelse af privatøkonomi og virksomhedsøkonomi, mulighed for opsparing. 

b. Ulemper: lav fradragsret for virksomhedens renter, begrænset mulighed for 

opsparing. 

3) Anvendelse af VSL, virksomhedsordningen: 

a. Fordele: høj fradragsret for virksomhedens renter, ubegrænset mulighed for 

opsparing, mulighed for skatteoptimering. 
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b. Ulemper: vanskelig at administrere, lovmæssige krav til bogføring og regn-

skab, krav om adskillelse af privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. 

Iværksætteren skal derfor i princippet vælge mellem høj beskatning og let administration 

ved at anvende PSL, eller lempelse af skatten og øgede administrative byrder ved at an-

vende ordningerne i VSL. Det fulde potentiale ved at benytte kapitalafkastordningen og 

virksomhedsordningen udnyttes dog kun, såfremt virksomhedsejeren vælger at benytte 

opsparingsmulighederne i disse ordninger. 

Iværksætteren skal med andre ord gøre sig klar hvilke hensigter, der er med etableringen 

af virksomheden. For helt små virksomheder, med begrænsede omsætninger og begræn-

sede aktiver, kunne en opstart i PSL således være hensigtsmæssig indtil fordelene ved at 

skifte til ordningerne i VSL overstiger ulemperne. Virksomhedsejeren kan skifte mellem be-

skatning i rammerne af PSL og VSL i forbindelse med indgivelse af selvangivelse. 

Undersøgelsesspørgsmål 3: 

”Hvordan kan en personlig virksomhed omdannes til et kapitalselskab?” 

En omdannelse af personlig virksomhed kan ske som en skattepligtig omdannelse eller 

som en skattefri omdannelse, og virksomhedsejeren har frit valg mellem de to muligheder. 

Skattepligtig omdannelse gennemføres ved anvendelse af afståelsesprincippet, hvilket be-

tyder at virksomhedens aktiver afhændes til kapitalselskabet til handelspriser. Der bereg-

nes avancer af hvert aktiv. Avancerne er skattepligtige for virksomhedsejeren.  

Skattefri omdannelse gennemføres ved anvendelse af successionsprincippet, hvilket bety-

der at kapitalselskabet indtræder i virksomhedens skattemæssige stilling. Kapitalselskabet 

overtager dermed den skat som et almindeligt salg ville have resulteret i ved salg af virk-

somhedens aktiver på omdannelsestidspunktet. Den udskudte skat forfalder til betaling når 

anparterne i kapitalselskabet afhændes eller kapitalselskabet likvideres. 

Undersøgelsesspørgsmål 4: 

”Hvilke overvejelser bør iværksætteren have i forbindelse med en omdannelse?” 

Ved valget af omdannelsesform bør iværksætteren sammenholde fordele og ulemper ved 

omdannelsesformerne med de muligheder, tanker og præferencer virksomhedsejeren har 
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for kapitalselskabet efter omdannelsen. Kortfattet kan fordele og ulemper ved omdannel-

sesformerne skitseres som: 

1) Skattepligtig omdannelse: 

a. Fordele: Høj egenkapital efter omdannelse, høj anskaffelseskurs for anpar-

terne, lavere beskatning når anparterne afhændes, potentielt højere afskriv-

ningsgrundlag for aktiverne der overdrages. 

b. Ulemper: Kræver likviditet til betaling af skat i forbindelse med omdannelsen. 

2) Skattefri omdannelse: 

a. Fordele:  Ingen skattebetaling i forbindelse med omdannelse. 

b. Ulemper: Lavere egenkapital for kapitalselskabet efter omdannelse, lavere 

anskaffelseskurs for anparterne, højere beskatning ved afståelse af anpar-

terne, potentiel lavere afskrivningsværdi for overførte aktiver. 

Samlet kan det konstateres, at det er en fordel at omdanne med en skattepligtig omdan-

nelse, såfremt indehaveren har den fornødne likviditet til at betale skatten for omdannel-

sen med. Er det ikke tilfældet bør den skattefri omdannelse anvendes. 

Undersøgelsesspørgsmål 5: 

”Hvordan sikres en optimal sammenhæng mellem etablering af personlig virksomhed 

og omdannelse til kapitalselskab?” 

Den optimale sammenhæng mellem etablering af personlig virksomhed og omdannelse til 

kapitalselskab kan nemmest skabes, såfremt der allerede ved etableringen af virksomhe-

den laves en plan for, hvad fremtiden skal bringe frem til omdannelsen og tiden derefter. 

Det kan naturligvis være vanskeligt for en iværksætter at se så langt frem i tiden, men ved 

den rette rådgivning bør det alligevel tilstræbes.  

Hvis ambitionen for iværksætteren er, at skabe de bedst mulige forudsætninger for kapital-

selskabet efter virksomhedsomdannelsen, kan det derfor være hensigtsmæssigt tidligt at 

planlægge på en skattepligtig omdannelse af den personlige virksomhed. Den skatteplig-

tige omdannelse vil sikre kapitalselskabet den største værdi af egenkapitalen, og dermed 

skabe de bedste forudsætninger for at tiltrække investorer, det højeste afskrivningsgrund-
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lag for de overførte aktiver, den højeste værdi af anparterne i selskabet samt den lempe-

ligste beskatning den dag anparterne afhændes, selskabets likvideres, selskabets om-

struktureres eller der gennemføres et generationsskifte.  

For at sikre den fornødne kapital til betalingen af skatten ved den skattepligtige omdan-

nelse kan det være hensigtsmæssigt at etablere virksomheden under anvendelse af VSO, 

for derigennem at optimere opsparingen til etablering af den krævede likviditet til omdan-

nelsen.  

Såfremt der ikke planlægges efter en skattefri omdannelse, kan et væsentligt argument 

ved at anvende VSO bortfalde, med mindre der er andre årsager til, at det kunne være 

hensigtsmæssigt at spare op i virksomheden. Er der intet behov for at foretage opsparing i 

virksomheden kunne det være hensigtsmæssigt at vælge KAO, eller beskatning efter PSL, 

for at undgå de ulemper som VSO giver virksomhedsejeren. 

Samlet må det konkluderes, at det vil være hensigtsmæssigt for virksomhedsejeren, at 

tage stilling til den fremtidige omdannelse allerede i forbindelse med etableringen af den 

personlige virksomhed, for at optimere sammenhængen mellem etableringen af virksom-

heden og omdannelsen til kapitalselskab.  

4.2.2 Besvarelse af problemformuleringens hovedspørgsmål. 
”Hvilken konkret rådgivning bør gives til en iværksætter, der ønsker at etablere personlig 

virksomhed, og ved omdannelse af virksomheden til kapitalselskab, såfremt etablering og 

omdannelse skal gennemføres optimalt i relation til de afledte skattemæssige konsekven-

ser.” 

I sagens natur kan der ikke konkluderes på en specifik rådgivning i forbindelse med etab-

lering af personlig virksomhed eller ved omdannelse af virksomheden til kapitalselskab. 

Men de gennemførte analyser i kapitel 2 og 3 viser, at særegenheden af den konkrete 

virksomhed bør afspejles i en fokusering af rådgivningen mod netop de særlige forhold, 

som er gældende for virksomheden. Analyserne i kapitel 2 og 3 har afdækket betydningen 

for slutskatten ved færre eller flere aktiver samt ved variationer i virksomhedens resultater, 

men andre faktorer, der er særegne for den konkrete virksomhed, kan naturligvis være re-

levante at analysere tilsvarende, inden konkret rådgivning kan gives. Som eksempler på 

andre områder der med fordel vil kunne analyseres inden endelig beslutning træffes kan 
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nævnes forventningerne til virksomhedens rentebærende gæld, behov for investeringer el-

ler virksomhedsejerens forventninger til at ville kunne spare op i virksomheden. 

En rådgiver bør således som minimum inddrage følgende forhold i forbindelse med rådgiv-

ning af en iværksætter, der ønsker at etablere en personlig virksomhed, og som på et se-

nere tidspunkt vil omdanne virksomheden til et kapitalselskab: 

1) Omfanget af iværksætterens erhvervsvirksomhed efter etablering af virksomheden. 

2) Iværksætterens kendskab til administrationen af virksomheden inden for bogføring 

og regnskab. 

3) Forventningerne til virksomhedens vækst og udvikling af forretningsområder. 

4) Forventninger til virksomhedens aktivmasse. 

5) Forventninger til størrelsen af de erhvervsrelaterede renter. 

6) Iværksætterens ønske om og muligheder for at spare op i virksomheden. 

7) Iværksætterens foreløbige tanker om kapitalselskabet efter en omdannelse. 

Andre faktorer end de nævnte kan være aktuelle i den konkrete situation. 

Den konkrete rådgivning bør således adressere de særlige forhold, der er gældende for 

den virksomhed, som iværksætteren ønsker at etablere og senere omdanne. Rådgivnin-

gen bør indeholde de handlemuligheder der er, med en detaljeret beskrivelse af de fordele 

og ulemper de enkelte muligheder skaber, samt opstille alternativer, hvor dette er relevant, 

således at iværksætteren kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag. 

Rådgivningen bør kun indeholde anbefalinger, der betinger fortsat involvering af rådgiv-

ning i det omfang, hvor dette samlet set er mest fordelagtig for iværksætteren fra et skatte-

mæssigt perspektiv.  

5. PERSPEKTIVERING 
Den politiske fokus, der har været på iværksættere de senere år, har medført en række ini-

tiativer, der alle har fokuseret på, at gøre livet lettere for iværksættere. Også initiativer, der 

har fokuseret på at lette den administrative byrde, er blevet lanceret og gennemført. Ek-

sempelvis vedtog folketinget i 2006 ændring til årsregnskabsloven65, der blandt andet fjer-

                                                           
65 LOV nr. 245 af 27/03/2006. 
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nede revisionspligten for mindre erhvervsvirksomheder, og implementeringen af EU regn-

skabsdirektiv66 medførte yderligere lempelser til regnskabsaflæggelsen for små virksom-

heder. 

Lempelserne har uden tvivl været gavnlige for de mindre erhvervsdrivende, men der har 

samtidigt rejst sig en problematik omkring validiteten af regnskaberne for mindre erhvervs-

drivende.  

Erhvervsstyrelsen har eksempelvis, ved evaluering af konsekvenserne for lempelserne i 

revisionspligten67, konstateret en markant stigning af fejl i årsrapporterne fra mindre er-

hvervsvirksomheder, og i medierne har der rejst sig en debat68 om et stigende antal virk-

somheder, som omgår skattereglerne. Sidstnævnte debat skal naturligvis tillige ses i lyset 

af den negative fokus, der de seneste år har været på skattekontrollen i Danmark. Seneste 

politiske initiativ omhandler et frivilligt tilbud til mindre erhvervsdrivende om involvering af 

revisorer til gennemgang af virksomhedernes skatteregnskab69.  

Eksemplerne viser det vanskelige i, at lempe reglerne for virksomhedernes regnskabsaf-

læggelse, og samtidigt sikre en effektiv skattekontrol og skatteinddrivelse. For iværksæt-

tere uden kendskab til regnskaber og skat, kan det derfor være vanskeligt at navigere sik-

kert uden faglig rådgivning.   

Kompleksiteten i den danske skattelovgivning gør det derfor afgørende for iværksættere, 

at sikre sig rettidig og uvildig rådgivning inden etablering af personlig virksomhed og om-

dannelse til kapitalselskab. Der ligger derfor et stort ansvar hos de skatterådgivere, som 

iværksættere søger rådgivning hos. 

På den ene side skal rådgivningen sikre, at iværksætteren efterlever dansk lovgivning til 

regnskaber og skattebetaling. På den anden side skal rådgivningen være uvildig og kor-

rekt, således at der fokuseres på den bedste løsning for iværksætteren, hvilket både kan 

                                                           
66 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU af 26. juni 2013. 
67 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/evaluering_lempet_revisionspligt_2010_2011_0.pdf  

68 https://www.avisen.dk/virksomheder-omgaar-skatteregler-for-milliarder-om-a_480608.aspx 

69 http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2017/oktober/nyt-skattetjek-af-smaa-og-mellemstore-virk-

somheder  

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/evaluering_lempet_revisionspligt_2010_2011_0.pdf
https://www.avisen.dk/virksomheder-omgaar-skatteregler-for-milliarder-om-a_480608.aspx
http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2017/oktober/nyt-skattetjek-af-smaa-og-mellemstore-virksomheder
http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2017/oktober/nyt-skattetjek-af-smaa-og-mellemstore-virksomheder
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betyde en løsning, der fordrer fortsat støtte og rådgivning, men også at den rette rådgiv-

ning retter sig mod simple løsninger der kan håndteres af iværksætteren selv. 

Afgørende for den rette rådgivning er, at skatterådgiveren inddrager alle relevante para-

metre som eksemplificeret i nærværende afhandling. 
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Cirkulærer: 

Skatteministeriets cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000 - Cirkulære om vejledende anvisning 

om værdiansættelse af goodwill (TSS 2000-10). 

 

Hjemmesider: 

Skatteministeriet: http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-

hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2017  

Beregning af pris for regnskabsassistance: https://prisberegning.dk/  

 

Den juridiske vejledning 2018-1: 

C.C.1.2 Selvstændigt erhvervsdrivende i modsætning til lønmodtager og honorarmodta-

ger. 

C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill. 

G.A.3.3.9.2 De enkelte virksomhedsformers hæftelsesforhold. 

C.C.6.2 Opgørelse af afståelsessummer 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2017
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2017
https://prisberegning.dk/
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Bilag 1       Regeringens Erhvervs- og iværksætterinitiativer, 12. november 2017. 
 

 

 

Kilde: Erhvervsministeriet70. 

                                                           
70 https://em.dk/nyheder/2017/11-12-erhvervs-og-ivaerksaetteraftale  

https://em.dk/nyheder/2017/11-12-erhvervs-og-ivaerksaetteraftale
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Bilag 2       Andel af enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber i Danmark. 
 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Statistikbanken.
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Bilag 3       Anvendelse af virksomhedsordning eller kapitalafkastordning. 
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Kilde: Skatteministeriet. 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/virksomhedsbeskatning-belysning-af-virksomhedsskatteordningen  

 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/virksomhedsbeskatning-belysning-af-virksomhedsskatteordningen
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Bilag 4       Principskitse til skatteoptimering i virksomhedsordningen. 
 

 

 

Kilde: CBS undervisningsmateriale i faget Erhvervsbeskatning på Cand. Merc. Aud. 
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Bilag 5       Det generiske regnskab. 
 

 

Aktiver Note 2015 2016 2017

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill 3.300.000 4.200.000 4.760.000

Immaterielle anlægsaktiver 3.300.000 4.200.000 4.760.000

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 2.496.000 2.424.000 2.352.000

Varebil 187.500 140.625 67.500

Driftsmidler og inventar 260.000 275.000 105.469

Materielle anlægsaktiver 2.943.500 2.839.625 2.524.969

Anlægsaktiver i alt 6.243.500 7.039.625 7.284.969

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 750.000 875.000 1.025.000

Varebeholdninger i alt 750.000 875.000 1.025.000

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 325.000 250.000 410.000

Andre tilgodehavender 80.000 65.000 78.000

Tilgodehavender i alt 405.000 315.000 488.000

Likvide beholdninger 625.000 840.000 735.000

Omsætningsaktiver i alt 1.780.000 2.030.000 2.248.000

Aktiver i alt 8.023.500 9.069.625 9.532.969

Passiver

Egenkapital

Kapitalkonto 5.773.500 6.885.625 7.137.969

Egenkapital i alt 5.773.500 6.885.625 7.137.969

Langfristet gæld

Prioritetsgæld 1.750.000 1.680.000 1.610.000

Kortfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser 210.000 195.000 335.000

Kassekredit 125.000 210.000 350.000

Anden gæld 165.000 99.000 100.000

Kortfristet gæld i alt 500.000 504.000 785.000

Gæld i alt 2.250.000 2.184.000 2.395.000

Passiver i alt 8.023.500 9.069.625 9.532.969

Kilde: Egen produktion

Balance 31. december 2017
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Note 2015 2016 2017

Nettoomsætning 2.750.000 3.500.000 4.250.000

Driftsomkostninger 375.000 415.000 535.000

Bruttofortjeneste 2.375.000 3.085.000 3.715.000

Salgsomkostninger 260.000 440.000 625.000

Øvrige kapacitetsomkostninger 310.000 355.000 375.000

Resultat før afskrivninger 1.805.000 2.290.000 2.715.000

Afskrivninger -214.500 -183.875 -175.906

Resultat af primær drift 1.590.500 2.106.125 2.539.094

Finansielle indtægter 7.000 9.500 10.000

Finansielle udgifter -175.000 -195.000 -205.000

Årets resultat 1.422.500 1.920.625 2.344.094

Kilde: Egen produktion

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2017

2015 2016 2017

Årets resultat 1.422.500 1.920.625 2.344.094

Reguleringer 0 0 0

Løn til medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter -7.000 -9.500 -10.000

Finansielle udgifter 175.000 195.000 205.000

Ekstraordinære poster +/- 0 0 0

Resultat 1.590.500 2.106.125 2.539.094

Vægtning 1 2 3

1.590.500 4.212.250 7.617.281

Sum 13.420.031

Vægtet resultat (divideret med 6) 2.236.672

Udviklingstendens (resultat sidste - resultat første år)/2 474.297

Sum 2.710.969

Driftsherreløn 50% (min 250.000 og maks 1 mio. kr.) -1.000.000

Forrentning af aktiver -190.919

Rest til forrentning af goodwill 1.520.050

Kapitaliseringsfaktor 3,1 (Levetid 7 år, Rente 4%) 4.765.923

Værdi til indregning 4.760.000

Kilde: Egen produktion på baggrund af: 

TSS 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill

Beregning af værdien af oparbejdet goodwill
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Bilag 6       Regnskab for virksomhed A. 
 

 

Aktiver Note 2015 2016 2017

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill 3.300.000 4.200.000 5.320.000

Immaterielle anlægsaktiver 3.300.000 4.200.000 5.320.000

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar 260.000 275.000 105.469

Materielle anlægsaktiver 260.000 275.000 105.469

Anlægsaktiver i alt 3.560.000 4.475.000 5.425.469

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 750.000 875.000 1.025.000

Varebeholdninger i alt 750.000 875.000 1.025.000

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 325.000 250.000 410.000

Andre tilgodehavender 80.000 65.000 78.000

Tilgodehavender i alt 405.000 315.000 488.000

Likvide beholdninger 625.000 840.000 735.000

Omsætningsaktiver i alt 1.780.000 2.030.000 2.248.000

Aktiver i alt 5.340.000 6.505.000 7.673.469

Passiver

Egenkapital

Kapitalkonto 4.840.000 6.001.000 6.888.469

Egenkapital i alt 4.840.000 6.001.000 6.888.469

Langfristet gæld

Prioritetsgæld 0 0 0

Kortfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser 210.000 195.000 335.000

Kassekredit 125.000 210.000 350.000

Anden gæld 165.000 99.000 100.000

Kortfristet gæld i alt 500.000 504.000 785.000

Gæld i alt 500.000 504.000 785.000

Passiver i alt 5.340.000 6.505.000 7.673.469

Kilde: Egen produktion

Balance 31. december 2017
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Note 2015 2016 2017

Nettoomsætning 2.750.000 3.500.000 4.250.000

Driftsomkostninger 375.000 415.000 535.000

Bruttofortjeneste 2.375.000 3.085.000 3.715.000

Salgsomkostninger 260.000 440.000 625.000

Øvrige kapacitetsomkostninger 310.000 355.000 375.000

Resultat før afskrivninger 1.805.000 2.290.000 2.715.000

Afskrivninger -75.000 -70.000 -67.000

Resultat af primær drift 1.730.000 2.220.000 2.648.000

Finansielle indtægter 7.000 9.500 10.000

Finansielle udgifter -175.000 -195.000 -205.000

Årets resultat 1.562.000 2.034.500 2.453.000

Kilde: Egen produktion

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2017

2015 2016 2017

Årets resultat 1.562.000 2.034.500 2.453.000

Reguleringer 0 0 0

Løn til medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter -7.000 -9.500 -10.000

Finansielle udgifter 175.000 195.000 205.000

Ekstraordinære poster +/- 0 0 0

Resultat 1.730.000 2.220.000 2.648.000

Vægtning 1 2 3

1.730.000 4.440.000 7.944.000

Sum 14.114.000

Vægtet resultat (divideret med 6) 2.352.333

Udviklingstendens (resultat sidste - resultat første år)/2 459.000

Sum 2.811.333

Driftsherreløn 50% (min 250.000 og maks 1 mio. kr.) -1.000.000

Forrentning af aktiver -94.139

Rest til forrentning af goodwill 1.717.195

Kapitaliseringsfaktor 3,1 (Levetid 7 år, Rente 4%) 5.323.303

Værdi til indregning 5.320.000

Kilde: Egen produktion på baggrund af:

TSS 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill

Beregning af værdien af oparbejdet goodwill
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Bilag 7       Regnskab for virksomhed B. 
 

 

Aktiver Note 2015 2016 2017

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill 3.300.000 4.200.000 3.960.000

Immaterielle anlægsaktiver 3.300.000 4.200.000 3.960.000

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 2.496.000 2.424.000 2.352.000

Varebil 187.500 140.625 67.500

Driftsmidler og inventar 1.260.000 1.275.000 1.105.469

Materielle anlægsaktiver 3.943.500 3.839.625 3.524.969

Anlægsaktiver i alt 7.243.500 8.039.625 7.484.969

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 750.000 875.000 1.025.000

Varebeholdninger i alt 750.000 875.000 1.025.000

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 325.000 250.000 410.000

Andre tilgodehavender 80.000 65.000 78.000

Tilgodehavender i alt 405.000 315.000 488.000

Likvide beholdninger 625.000 840.000 735.000

Omsætningsaktiver i alt 1.780.000 2.030.000 2.248.000

Aktiver i alt 9.023.500 10.069.625 9.732.969

Passiver

Egenkapital

Kapitalkonto 6.773.500 7.885.625 7.337.969

Egenkapital i alt 6.773.500 7.885.625 7.337.969

Langfristet gæld

Prioritetsgæld 1.750.000 1.680.000 1.610.000

Kortfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser 210.000 195.000 335.000

Kassekredit 125.000 210.000 350.000

Anden gæld 165.000 99.000 100.000

Kortfristet gæld i alt 500.000 504.000 785.000

Gæld i alt 2.250.000 2.184.000 2.395.000

Passiver i alt 9.023.500 10.069.625 9.732.969

Kilde: Egen produktion

Balance 31. december 2017
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Note 2015 2016 2017

Nettoomsætning 2.750.000 3.500.000 4.250.000

Driftsomkostninger 375.000 415.000 535.000

Bruttofortjeneste 2.375.000 3.085.000 3.715.000

Salgsomkostninger 260.000 440.000 625.000

Øvrige kapacitetsomkostninger 310.000 355.000 375.000

Resultat før afskrivninger 1.805.000 2.290.000 2.715.000

Afskrivninger -414.500 -383.875 -375.906

Resultat af primær drift 1.390.500 1.906.125 2.339.094

Finansielle indtægter 7.000 9.500 10.000

Finansielle udgifter -175.000 -195.000 -205.000

Årets resultat 1.222.500 1.720.625 2.144.094

Kilde: Egen produktion

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2017

2015 2016 2017

Årets resultat 1.222.500 1.720.625 2.144.094

Reguleringer 0 0 0

Løn til medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter -7.000 -9.500 -10.000

Finansielle udgifter 175.000 195.000 205.000

Ekstraordinære poster +/- 0 0 0

Resultat 1.390.500 1.906.125 2.339.094

Vægtning 1 2 3

1.390.500 3.812.250 7.017.282

Sum 12.220.032

Vægtet resultat (divideret med 6) 2.036.672

Udviklingstendens (resultat sidste - resultat første år)/2 474.297

Sum 2.510.969

Driftsherreløn 50% (min 250.000 og maks 1 mio. kr.) -1.000.000

Forrentning af aktiver -230.919

Rest til forrentning af goodwill 1.280.050

Kapitaliseringsfaktor 3,1 (Levetid 7 år, Rente 4%) 3.968.156

Værdi til indregning 3.960.000

Kilde: Egen produktion på baggrund af:

TSS 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill

Beregning af værdien af oparbejdet goodwill
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Bilag 8       Regnskab for virksomhed C. 
 

 

Aktiver Note 2015 2016 2017

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill 3.300.000 4.200.000 520.000

Immaterielle anlægsaktiver 3.300.000 4.200.000 520.000

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 2.496.000 2.424.000 2.352.000

Varebil 187.500 140.625 67.500

Driftsmidler og inventar 260.000 275.000 105.469

Materielle anlægsaktiver 2.943.500 2.839.625 2.524.969

Anlægsaktiver i alt 6.243.500 7.039.625 3.044.969

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 750.000 875.000 1.025.000

Varebeholdninger i alt 750.000 875.000 1.025.000

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 325.000 250.000 410.000

Andre tilgodehavender 80.000 65.000 78.000

Tilgodehavender i alt 405.000 315.000 488.000

Likvide beholdninger 625.000 840.000 735.000

Omsætningsaktiver i alt 1.780.000 2.030.000 2.248.000

Aktiver i alt 8.023.500 9.069.625 5.292.969

Passiver

Egenkapital

Kapitalkonto 5.773.500 6.885.625 2.897.969

Egenkapital i alt 5.773.500 6.885.625 2.897.969

Langfristet gæld

Prioritetsgæld 1.750.000 1.680.000 1.610.000

Kortfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser 210.000 195.000 335.000

Kassekredit 125.000 210.000 350.000

Anden gæld 165.000 99.000 100.000

Kortfristet gæld i alt 500.000 504.000 785.000

Gæld i alt 2.250.000 2.184.000 2.395.000

Passiver i alt 8.023.500 9.069.625 5.292.969

Kilde: Egen produktion

Balance 31. december 2017
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Note 2015 2016 2017

Nettoomsætning 2.750.000 500.000 4.250.000

Driftsomkostninger 375.000 415.000 535.000

Bruttofortjeneste 2.375.000 85.000 3.715.000

Salgsomkostninger 260.000 440.000 625.000

Øvrige kapacitetsomkostninger 310.000 355.000 375.000

Resultat før afskrivninger 1.805.000 -710.000 2.715.000

Afskrivninger -214.500 183.875 -175.906

Resultat af primær drift 1.590.500 -526.125 2.539.094

Finansielle indtægter 7.000 9.500 10.000

Finansielle udgifter -175.000 -195.000 -205.000

Årets resultat 1.422.500 -711.625 2.344.094

Kilde: Egen produktion

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2017

2015 2016 2017

Årets resultat 1.422.500 -711.625 2.344.094

Reguleringer 0 0 0

Løn til medarbejdende ægtefælle 0 0 0

Finansielle indtægter -7.000 -9.500 -10.000

Finansielle udgifter 175.000 195.000 205.000

Ekstraordinære poster +/- 0 0 0

Resultat 1.590.500 -526.125 2.539.094

Vægtning 1 2 3

1.590.500 -1.052.250 7.617.282

Sum 8.155.532

Vægtet resultat (divideret med 6) 1.359.255

Udviklingstendens - ingen beregning pga. ukonstante resultater 0

Sum 1.359.255

Driftsherreløn 50% (min 250.000 og maks 1 mio. kr.) -1.000.000

Forrentning af aktiver -190.919

Rest til forrentning af goodwill 168.337

Kapitaliseringsfaktor 3,1 (Levetid 7 år, Rente 4%) 521.843

Værdi til indregning 520.000

Kilde: Egen produktion på baggrund af:

TSS 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill

Beregning af værdien af oparbejdet goodwill
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Bilag 9       Skatteberegning – generisk regnskab – personskatteloven. 
 

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst før AM 2.539.094

AM 203.128

Personlig indkomst efter AM 2.335.966

Kapitalindkomst -195.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -30.000

Skattepligtig indkomst 2.110.966

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 203.128 8% af 2.539.094

Bundskat 212.785 10,08% af 2.110.966 -4.536 8,08% af 45.000

Topskat 278.455 15% af 2.335.966 -479.600

Sundhedsbidrag 42.219 2% af 2.110.966 -900 2% af 45.000

Kommuneskat 525.842 24,91% af 2.110.966 -11.210 24,91% af 45.000

Kirkeskat 14.566 0,69% af 2.110.966 -311 0,75% af 45.000

Nedslag neg. KI -3.000

SUM 1.273.995

SUM -16.956

Forskudsskat 1.273.995

Værdi af fradrag -16.956

Samlet beskatning 1.257.039

Kilde: egen produktion

Generisk regnskab: Beskatning efter personskatteloven

Personlig indkomst 2.539.094

Kapitalindkomst -195.000

Skattepligtig indkomst 2.110.966

Arbejdsmarkedsbidrag 203.128

Bundskat 212.785

Topskat 278.455

Sundhedsbidrag 42.219

Kommuneskat 525.842

Kirkeskat 14.566

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000

Samlet forskudsskat 1.273.995

Værdi af personfradrag -16.956

Samlet skattebyrde 53,6%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.257.039

Kilde egen produktion

Samlet beskatning - PSL



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 97 af 122 sider 
 

Bilag 10      Skatteberegning – generisk regnskab – virksomhedsordning uden op-

sparing. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 9. 

 

 

 

 

Personlig indkomst 2.344.094

Fradrag i personlig indkomst -71.380

Kapitalindkomst 71.380

Skattepligtig indkomst 2.132.277

Arbejdsmarkedsbidrag 181.817

Bundskat 214.933

Topskat 241.695

Sundhedsbidrag 42.646

Kommuneskat 531.150

Kirkeskat 14.713 Aktiver 9.532.969

Nedslag negativ kapitalindkomst 0 Mellemregningskonto 0

Hensat til opsparing 0

Samlet forskudsskat 1.226.953 Gæld -2.395.000

Værdi af personfradrag -16.956 Kapitalafkastgrundlag 7.137.969

Samlet skattebyrde 51,6% Kapitalafkastsats 1%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.209.997 Kapitalafkast 71.380

Kilde egen produktion

Skatteberegning virksomhedsordningen U/ops.

Beregning af kapitalafkast VSO



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 98 af 122 sider 
 

Bilag 11      Skatteberegning – generisk regnskab – virksomhedsordning med op-

sparing. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 9. 

 

 

 

Personlig indkomst 914.197 Aktiver 9.532.969

Fradrag i personlig indkomst -59.659 Mellemregningskonto 0

Kapitalindkomst 59.659 Hensat til opsparing -1.172.047

Skattepligtig indkomst 815.834 Gæld -2.395.000

Kapitalafkastgrundlag 5.965.922

Kapitalafkastsats 1%

Arbejdsmarkedsbidrag 68.363 Kapitalafkast 59.659

Bundskat 82.236

Topskat 45.986

Sundhedsbidrag 16.317 Opsparet overskud efter skat 1.172.047

Kommuneskat 203.224 Betalt skat 257.850

Kirkeskat 5.629 SUM 1.429.897

Nedslag negativ kapitalindkomst 0

Virskomhedsskat 257.850

Samlet forskudsskat 679.606 Opsparet overskud 2015 711.250

Værdi af personfradrag -16.956 Opsparet overskud 2016 960.313

Samlet skattebyrde 28,3% Opsparet overskud 2017 1.172.047

Samlet beskatning (inkl. AM) 662.650 Opsparing i alt 2.843.609

Kilde egen produktion

Opsparing og skat i VSO 2017

Skatteberegning virksomhedsordningen Beregning af kapitalafkast VSO

Opsparing i virksomheden i alt



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 99 af 122 sider 
 

Bilag 12      Skatteberegning – generisk regnskab – kapitalafkastordning uden op-

sparing. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 9. 

 

 

 

 

 

Personlig indkomst 2.539.094

Fradrag i personlig indkomst -87.980

Kapitalindkomst -195.000

Kapitalafkast 87.980

Skattepligtig indkomst 2.118.005

Arbejdsmarkedsbidrag 196.089

Bundskat 213.495

Topskat 266.314

Sundhedsbidrag 42.360

Kommuneskat 527.595

Kirkeskat 14.614

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000

Samlet forskudsskat 1.257.467 Aktiver 8.797.969

Værdi af personfradrag -16.956 Kapitalafkastgrundlag 8.797.969

Samlet skattebyrde 52,9% Kapitalafkastsats 1%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.240.511 Kapitalafkast 87.980

Kilde egen produktion

Skatteberegning kapitalafkastordningen

Beregning af kapitalafkast KAO



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 100 af 122 sider 
 

Bilag 13      Skatteberegning – generisk regnskab – kapitalafkastordning med op-

sparing. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 9. 

 

 

 

 

Personlig indkomst 2.539.094 Aktiver 8.797.969

Fradrag i personlig indkomst -87.980 Kapitalafkastgrundlag 8.797.969

Kapitalindkomst -195.000 Kapitalafkastsats 1%

Kapitalafkast 87.980 Kapitalafkast 87.980

Skattepligtig indkomst 1.460.252

Arbejdsmarkedsbidrag 138.893 Opsparet overskud efter skat 586.023

Bundskat 147.193 Betalt skat 128.925

Topskat 167.651 SUM 714.949

Sundhedsbidrag 29.205

Kommuneskat 363.749

Kirkeskat 10.076 Opsparing overskud 2015 355.625

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000 Opsparet overskud 2016 480.156

Konjunkturudligningsskat 128.925 Opsparet overskud 2017 586.023

Samlet forskudsskat 982.692 Opsparet i alt 1.421.805

Værdi af personfradrag -16.956

Samlet skattebyrde 41,2%

Samlet beskatning (inkl. AM) 965.736

Kilde egen produktion

Opsparing i kapitalafkastordningen 2017

Skatteberegning kapitalafkastordningen Beregning af kapitalafkast KAO

Opsparing i virksomheden i alt



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 101 af 122 sider 
 

Bilag 14      Skatteberegning – virksomhed A – personskatteloven. 
 

 

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst før AM 2.648.000

AM 211.840

Personlig indkomst efter AM 2.436.160

Kapitalindkomst -195.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -30.000

Skattepligtig indkomst 2.211.160

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 211.840 8% af 2.648.000

Bundskat 222.885 10,08% af 2.211.160 -4.536 8,08% af 45.000

Topskat 293.484 15% af 2.436.160 -479.600

Sundhedsbidrag 44.223 2% af 2.211.160 -900 2% af 45.000

Kommuneskat 550.800 24,91% af 2.211.160 -11.210 24,91% af 45.000

Kirkeskat 15.257 0,69% af 2.211.160 -311 0,75% af 45.000

Nedslag neg. KI -3.000

SUM 1.335.489

SUM -16.956

Forskudsskat 1.335.489

Værdi af fradrag -16.956

Samlet beskatning 1.318.533

Kilde egen produktion

Beskatning efter personskatteloven

Personlig indkomst 2.648.000

Kapitalindkomst -195.000

Skattepligtig indkomst 2.211.160

Arbejdsmarkedsbidrag 211.840

Bundskat 222.885

Topskat 293.484

Sundhedsbidrag 44.223

Kommuneskat 550.800

Kirkeskat 15.257

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000

Samlet forskudsskat 1.335.489

Værdi af personfradrag -16.956

Samlet skattebyrde 53,8%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.318.533

Kilde egen produktion

Skatteberegning personskattelov



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 102 af 122 sider 
 

Bilag 15      Skatteberegning – virksomhed A – virksomhedsordningen uden opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 14. 

 

 

Personlig indkomst 2.453.000

Fradrag i personlig indkomst -68.885

Kapitalindkomst 68.885

Skattepligtig indkomst 2.232.271

Arbejdsmarkedsbidrag 190.729

Bundskat 225.013

Topskat 257.068

Sundhedsbidrag 44.645

Kommuneskat 556.059

Kirkeskat 15.403 Aktiver 7.673.469

Nedslag negativ kapitalindkomst 0 Mellemregningskonto 0

Hensat til opsparing 0

Samlet forskudsskat 1.288.917 Gæld -785.000

Værdi af personfradrag -16.956 Kapitalafkastgrundlag 6.888.469

Samlet skattebyrde 51,9% Kapitalafkastsats 1%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.271.961 Kapitalafkast 68.885

Kilde egen produktion

Skatteberegning virksomhedsordningen

Beregning af kapitalafkast VSO



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 103 af 122 sider 
 

Bilag 16      Skatteberegning – virksomhed A – virksomhedsordningen med opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 14. 

 

 

Personlig indkomst 2.453.000 Aktiver 7.673.469

Fradrag i personlig indkomst -56.620 Mellemregningskonto 0

Kapitalindkomst 56.620 Hensat til opsparing -1.226.500

Gæld -785.000

Skattepligtig indkomst 837.740 Kapitalafkastgrundlag 5.661.969

Kapitalafkastsats 1%

Arbejdsmarkedsbidrag 70.532 Kapitalafkast 56.620

Bundskat 84.444

Topskat 49.728

Sundhedsbidrag 16.755 Opsparet overskud efter skat 1.226.500

Kommuneskat 208.681 Betalt skat 288.228

Kirkeskat 5.780 SUM 1.514.728

Nedslag negativ kapitalindkomst 0

Virksomhedsskat 288.228

Samlet forskudsskat 724.148 Opsparet overskud i 2015 781.000

Værdi af personfradrag -16.956 Opsparet overskud i 2016 1.017.250

Samlet skattebyrde 28,8% Opsparet overskud 2017 1.226.500

Samlet beskatning (inkl. AM) 707.192 Opsparet i alt 3.024.750

Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast VSO

Opsparing i virksomhedsordningen

Opsparet i virksomheden i alt

Skatteberegning virksomhedsordningen



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 104 af 122 sider 
 

Bilag 17      Skatteberegning – virksomhed A – kapitalafkastordningen uden opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 14. 

 

 

Personlig indkomst 2.648.000

Fradrag i personlig indkomst -69.385

Kapitalindkomst -195.000

Kapitalafkast 69.385

Skattepligtig indkomst 2.216.711

Arbejdsmarkedsbidrag 206.289

Bundskat 223.444

Topskat 283.909

Sundhedsbidrag 44.334

Kommuneskat 552.183

Kirkeskat 15.295

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000

Samlet forskudsskat 1.322.455 Aktiver 6.938.469

Værdi af personfradrag -16.956 Kapitalafkastgrundlag 6.938.469

Samlet skattebyrde 53,2% Kapitalafkastsats 1%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.305.499 Kapitalafkast 69.385

Kilde egen produktion

Skatteberegning kapitalafkastordningen

Beregning af kapitalafkast KAO



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 105 af 122 sider 
 

Bilag 18      Skatteberegning – virksomhed A – kapitalafkastordningen med opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 14. 

 

 

Personlig indkomst 2.648.000 Aktiver 6.938.469

Fradrag i personlig indkomst -69.385 Kapitalafkastgrundlag 6.938.469

Kapitalindkomst -195.000 Kapitalafkastsats 1%

Kapitalafkast 69.385

Kapitalafkast 69.385

Skattepligtig indkomst 1.528.399

Arbejdsmarkedsbidrag 146.436 Opsparet overskud efter skat 613.250

Bundskat 154.063 Betalt skat 134.915

Topskat 180.662 SUM 748.165

Sundhedsbidrag 30.568

Kommuneskat 380.724

Kirkeskat 10.546 Opsparet overskud i 2015 390.500

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000 Opsparet overskud i 2016 508.625

Konjunkturudligningsskat 134.915 Opsparet overskud i 2017 613.250

Samlet forskudsskat 1.034.914 Opsparet i alt 1.512.375

Værdi af personfradrag -16.956

Samlet skattebyrde 41,5%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.017.958

Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast KAO

Opsparing i kapitalafkastordningen

Opsparet i virksomheden i alt

Skatteberegning kapitalafkastordningen



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 106 af 122 sider 
 

Bilag 19      Skatteberegning – virksomhed B – personskatteloven. 
 

 

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst før AM 2.339.094

AM 187.128

Personlig indkomst efter AM 2.151.966

Kapitalindkomst -195.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -30.000

Skattepligtig indkomst 1.926.966

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 187.128 8% af 2.339.094

Bundskat 194.238 10,08% af 1.926.966 -4.536 8,08% af 45.000

Topskat 250.855 15% af 2.151.966 -479.600

Sundhedsbidrag 38.539 2% af 1.926.966 -900 2% af 45.000

Kommuneskat 480.007 24,91% af 1.926.966 -11.210 24,91% af 45.000

Kirkeskat 13.296 0,69% af 1.926.966 -311 0,75% af 45.000

Nedslag neg. KI -3.000

SUM 1.161.063

SUM -16.956

Forskudsskat 1.161.063

Værdi af fradrag -16.956

Samlet beskatning 1.144.107

Kilde egen produktion

Beskatning efter personskatteloven

Personlig indkomst 2.339.094

Kapitalindkomst -195.000

Skattepligtig indkomst 1.926.966

Arbejdsmarkedsbidrag 187.128

Bundskat 194.238

Topskat 250.855

Sundhedsbidrag 38.539

Kommuneskat 480.007

Kirkeskat 13.296

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000

Samlet forskudsskat 1.161.063

Værdi af personfradrag -16.956

Samlet skattebyrde 53,4%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.144.107

Kilde egen produktion

Skatteberegning personskattelov



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 107 af 122 sider 
 

Bilag 20      Skatteberegning – virksomhed B – virksomhedsordningen uden opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 19. 

 

 

 

Personlig indkomst 2.144.094

Fradrag i personlig indkomst -71.380

Kapitalindkomst 71.380

Skattepligtig indkomst 1.948.277

Arbejdsmarkedsbidrag 165.817

Bundskat 196.386

Topskat 214.095

Sundhedsbidrag 38.966

Kommuneskat 485.316

Kirkeskat 13.443 Aktiver 9.532.969

Nedslag negativ kapitalindkomst 0 Mellemregningskonto 0

Hensat til opsparing 0

Samlet forskudsskat 1.114.022 Gæld -2.395.000

Værdi af personfradrag -16.956 Kapitalafkastgrundlag 7.137.969

Samlet skattebyrde 51,2% Kapitalafkastsats 1%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.097.066 Kapitalafkast 71.380

Kilde egen produktion

Skatteberegning virksomhedsordningen

Beregning af kapitalafkast VSO



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 108 af 122 sider 
 

Bilag 21      Skatteberegning – virksomhed B – virksomhedsordningen med opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 19. 

 

 

 

Personlig indkomst 2.144.094 Aktiver 9.532.969

Fradrag i personlig indkomst -60.659 Mellemregningskonto 0

Kapitalindkomst 60.659 Hensat til opsparing -1.072.047

Gæld -2.395.000

Skattepligtig indkomst 744.154 Kapitalafkastgrundlag 6.065.922

Kapitalafkastsats 1%

Arbejdsmarkedsbidrag 62.043 Kapitalafkast 60.659

Bundskat 75.011

Topskat 35.084

Sundhedsbidrag 14.883 Opsparet overskud efter skat 1.072.047

Kommuneskat 185.369 Betalt skat 235.850

Kirkeskat 5.135 SUM 1.307.897

Nedslag negativ kapitalindkomst 0

Virksomhedsskat 235.850

Samlet forskudsskat 613.375 Opsparet overskud i 2015 611.250

Værdi af personfradrag -16.956 Opsparet overskud i 2016 860.313

Samlet skattebyrde 27,8% Opsparet overskud i 2017 1.072.047

Samlet beskatning (inkl. AM) 596.419 Opsparing i alt 2.543.610

Kilde egen produktion

Skatteberegning virksomhedsordningen Beregning af kapitalafkast VSO

Opsparing i virksomhedsordningen

Opsparing i virksomheden i alt



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 109 af 122 sider 
 

Bilag 22      Skatteberegning – virksomhed B – kapitalafkastordningen uden opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 19. 

 

 

 

Personlig indkomst 2.339.094

Fradrag i personlig indkomst -87.980

Kapitalindkomst -195.000

Kapitalafkast 87.980

Skattepligtig indkomst 1.934.005

Arbejdsmarkedsbidrag 180.089

Bundskat 194.948

Topskat 238.714

Sundhedsbidrag 38.680

Kommuneskat 481.761

Kirkeskat 13.345

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000

Samlet forskudsskat 1.144.536 Aktiver 8.797.969

Værdi af personfradrag -16.956 Kapitalafkastgrundlag 8.797.969

Samlet skattebyrde 52,6% Kapitalafkastsats 1%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.127.580 Kapitalafkast 87.980

Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast KAO

Skatteberegning kapitalafkastordningen



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 110 af 122 sider 
 

Bilag 23      Skatteberegning – virksomhed B – kapitalafkastordningen med opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 19. 

 

 

 

Personlig indkomst 2.339.094 Aktiver 8.797.969

Fradrag i personlig indkomst -87.980 Kapitalafkastgrundlag 8.797.969

Kapitalindkomst -195.000 Kapitalafkastsats 1%

Kapitalafkast 87.980

Kapitalafkast 87.980

Skattepligtig indkomst 1.332.372

Arbejdsmarkedsbidrag 127.773 Opsparet overskud efter skat 536.024

Bundskat 134.303 Betalt skat 117.925

Topskat 148.469 SUM 653.949

Sundhedsbidrag 26.647

Kommuneskat 331.894

Kirkeskat 9.193 Opsparet overskud i 2015 305.625

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000 Opsparet overskud i 2016 430.156

Konjunkturudligningsskat 117.925 Opsparet overskud i 2017 536.024

Samlet forskudsskat 893.205 Opsparet i alt 1.271.805

Værdi af personfradrag -16.956

Samlet skattebyrde 40,9%

Samlet beskatning (inkl. AM) 876.249

Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast KAOSkatteberegning kapitalafkastordningen

Opsparing i kapitalafkastordningen

Opsparing i virksomheden i alt



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 111 af 122 sider 
 

Bilag 24      Skatteberegning – virksomhed C – personskatteloven. 
 

 

Før AM AM Efter AM

Personlig indkomst før AM 2.539.094

AM 203.128

Personlig indkomst efter AM 2.335.966

Kapitalindkomst -195.000

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag -30.000

Skattepligtig indkomst 2.110.966

Skatteberegning Skat Personfradrag

AM 203.128 8% af 2.539.094

Bundskat 212.785 10,08% af 2.110.966 -4.536 8,08% af 45.000

Topskat 278.455 15% af 2.335.966 -479.600

Sundhedsbidrag 42.219 2% af 2.110.966 -900 2% af 45.000

Kommuneskat 525.842 24,91% af 2.110.966 -11.210 24,91% af 45.000

Kirkeskat 14.566 0,69% af 2.110.966 -311 0,75% af 45.000

Nedslag neg. KI -3.000

SUM 1.273.995

SUM -16.956

Forskudsskat 1.273.995

Værdi af fradrag -16.956

Samlet beskatning 1.257.039

Kilde egen produktion

Beskatning efter personskatteloven

Personlig indkomst 2.539.094

Kapitalindkomst -195.000

Skattepligtig indkomst 2.110.966

Arbejdsmarkedsbidrag 203.128

Bundskat 212.785

Topskat 278.455

Sundhedsbidrag 42.219

Kommuneskat 525.842

Kirkeskat 14.566

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000

Samlet forskudsskat 1.273.995

Værdi af personfradrag -16.956

Samlet skattebyrde 53,6%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.257.039

Kilde egen produktion

Skatteberegning personskattelov



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 112 af 122 sider 
 

Bilag 25      Skatteberegning – virksomhed C – virksomhedsordning uden opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 24. 

 

 

 

Personlig indkomst 2.344.094

Fradrag i personlig indkomst -28.980

Kapitalindkomst 28.980

Skattepligtig indkomst 2.128.885

Arbejdsmarkedsbidrag 185.209

Bundskat 214.592

Topskat 247.546

Sundhedsbidrag 42.578

Kommuneskat 530.305

Kirkeskat 14.689 Aktiver 5.292.969

Nedslag negativ kapitalindkomst 0 Mellemregningskonto 0

Hensat til opsparing 0

Samlet forskudsskat 1.234.919 Gæld -2.395.000

Værdi af personfradrag -16.956 Kapitalafkastgrundlag 2.897.969

Samlet skattebyrde 52,0% Kapitalafkastsats 1%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.217.963 Kapitalafkast 28.980

Kilde egen produktion

Skatteberegning virksomhedsordningen

Beregning af kapitalafkast VSO
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Bilag 26      Skatteberegning – virksomhed C – virksomhedsordning med opsparing. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 24. 

 

 

 

Personlig indkomst 2.344.094 Aktiver 5.292.969

Fradrag i personlig indkomst -17.259 Mellemregningskonto 0

Kapitalindkomst 17.259 Hensat til opsparing -1.172.047

Gæld -2.395.000

Skattepligtig indkomst 812.442 Kapitalafkastgrundlag 1.725.922

Kapitalafkastsats 1%

Arbejdsmarkedsbidrag 71.755 Kapitalafkast 17.259

Bundskat 81.894

Topskat 51.837

Sundhedsbidrag 16.249 Opsparet overskud efter skat 1.172.047

Kommuneskat 202.379 Betalt skat 257.850

Kirkeskat 5.606 SUM 1.429.897

Nedslag negativ kapitalindkomst 0

Virksomhedsskat 257.850

Samlet forskudsskat 687.571 Opsparet overskud i 2015 711.250

Værdi af personfradrag -16.956 Hævet overskud 2016 -711.250

Samlet skattebyrde 28,6% Opsparet overskud i 2017 1.172.047

Samlet beskatning (inkl. AM) 670.615 Opsparet i alt 1.172.047

Kilde egen produktion

Skatteberegning virksomhedsordningen Beregning af kapitalafkast VSO

Opsparing i virksomhedsordningen

Opsparet i virksomheden i alt 
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Bilag 27      Skatteberegning – virksomhed C – kapitalafkastordning uden opspa-

ring. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 24. 

 

 

 

Personlig indkomst 2.539.094

Fradrag i personlig indkomst -45.580

Kapitalafkast 45.580

Kapitalindkomst -195.000

Skattepligtig indkomst 2.114.613

Arbejdsmarkedsbidrag 199.481

Bundskat 213.153

Topskat 272.165

Sundhedsbidrag 42.292

Kommuneskat 526.750

Kirkeskat 14.591

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000

Samlet forskudsskat 1.265.432 Aktiver 4.557.969

Værdi af personfradrag -16.956 Kapitalafkastgrundlag 4.557.969

Samlet skattebyrde 53,3% Kapitalafkastsats 1%

Samlet beskatning (inkl. AM) 1.248.476 Kapitalafkast 45.580

Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast KAO

Skatteberegning kapitalafkastordningen
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Bilag 28      Skatteberegning – virksomhed C – kapitalafkastordning med opsparing. 
 

Skatteberegningen er gennemført efter samme model som vist i bilag 24. 

 

 

 

Personlig indkomst 2.539.094 Aktiver 4.557.969

Fradrag i personlig indkomst -45.580 Kapitalafkastgrundlag 4.557.969

Kapitalindkomst -195.000 Kapitalafkastsats 1%

Kapitalafkast 45.580

Kapitalafkast 45.580

Skattepligtig indkomst 1.456.860

Arbejdsmarkedsbidrag 142.285 Opsparet overskud efter skat 586.024

Bundskat 146.851 Betalt skat 128.925

Topskat 173.502 SUM 714.949

Sundhedsbidrag 29.137

Kommuneskat 362.904

Kirkeskat 10.052 Opsparet overskud i 2015 355.625

Nedslag negativ kapitalindkomst -3.000 Hævet overskud i 2016 -355.625

Konjunkturudligningsskat 128.925 Opsparet overskud i 2017 586.024

Samlet forskudsskat 990.657 Opsparet i alt 586.024

Værdi af personfradrag -16.956

Samlet skattebyrde 41,5%

Samlet beskatning (inkl. AM) 973.701

Kilde egen produktion

Beregning af kapitalafkast KAOSkatteberegning kapitalafkastordningen

Opsparing i kapitalafkastordningen

Opsparet i virksomheden i alt
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Bilag 29      Genvundne afskrivninger og ejendomsavance. 
 

 

 

 

Anskaffelsesdato 2010 Overdragelsessum 4.500.000

Anskaffelsessum kontant 2.995.000

Anvendes 100 pct. erhvervsmæssigt Anskaffelsessum 2.995.000

EBL § 5, stk. 1 - 10 t.kr. tillæg 70.000

Bygning´s afskrivningsgrundlag 2.020.000 (2010-2017)

Afskrevet, 2010-2017 a 4% = 28% 565.600 Ikke-genvundne afskrivninger 0 3.065.000

Nedskreven værdi 1.454.400

Ejendomsavance 1.435.000

Offentlig ejendomsvurdering, 1/1-2017 4.500.000

Heraf grundværdi 1.450.000

Genvundne afskrivninger, jf. AL § 21

Overdragelsessum bygning 3.050.000 Skattemæssig anskaffelsessum

Nedskreven værdi 1.454.400 Genvundne afskrivninger 565.600

Avancer 1.435.000

Avance 1.595.600 Fragår i handelsværdien for bygningerne 2.000.600

Max foretagne afskrivninger 565.600

Ikke-genvundne afskrivninger 0 Anparters anskaffelsessum bygninger: 2.499.400

Ejendom, - 1. step-genvundne afskrivninger og 2. step-EBL

Genvundne afskrivninger Ejendomsavance
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Bilag 30      Skattepligtig omdannelse – virksomhed A. 
 

  

 

   

Aktiver: Passiver:

Goodwill 5.320.000 Egenkapital 6.983.469

Grunde og bygninger 0 Prioritetsgæld 0

Driftsmidler og inventar 105.469 Kassekredit 350.000

Varevogn 95.000 Leverandører 335.000

Varebeholdninger 1.025.000 Anden gæld 100.000

Tilgodehavender fra salg 410.000 Gæld i alt 785.000

Andre tilgodehavender 78.000 Passiver i alt 7.768.469

Likvide beholder 735.000

Aktiver i alt 7.768.469

Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2018 - virksomhed A

Samlet beskatning af indehaver ved skattepligtig omdannelse - virksomhed A

Aktiv/Passiv Afståelsessum Købssum Beskatningsgrundlag Marginalskat Beregnet skat

Driftsmidler 105.469 105.469 0 56,50% 0

Varevogn 95.000 67.500 27.500 56,50% 15.538

Varelager 1.025.000 1.025.000 0 56,50% 0

Goodwill 5.320.000 0 5.320.000 56,50% 3.005.800

Debitorer 488.000 488.000 0 56,50% 0

Likvider 735.000 735.000 0 56,50% 0

Prioritetsgæld 0 0 0 42,70% 0

Anden gæld 785.000 785.000 0 42,70% 0

Genvundne afskrivninger 0 0 0 56,50% 0

Ejendomsavance 0 0 0 42,70% 0

Samlet skat 8.553.469 3.205.969 5.347.500              3.021.338 

Kilde egen produktion

Overkurs 6.933.469

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 6.983.469

Anparternes stiftelseskurs 139,7

Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum

Opsparet beløb 2015-2017 3.024.750

Beskatning (2018) 56,5% -1.708.984

Betalt virksomhedsskat (2015-2017) 677.160

Netto provenu 1.992.926

Kilde egen produktion

Nettoprovenu for opsparingskonto VSO

Opsparet beløb 2015-2017 1.512.375

Beskatning (2018) 56,5% -854.492

Betalt virksomhedsskat (2015-2017) 338.580

Netto provenu 996.463

Kilde egen produktion

Nettoprovenu for konjunkturudligningskonto KAO
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Bilag 31      Skattefri omdannelse – virksomhed A. 
    

    

 

 

Virksomheds Selskabs åbningsbalance Anparters

Regnskab ansk.sum

31-12-2017 Regulering Regnskab Skatm. Værdi VOL § 4, stk. 2

Aktiver:

Erhvervet goodwill 0 0 5.320.000 0 0

Grunde og bygninger 0 0 0 0 0

Varevogn 67.500 27.500 95.000 67.500 67.500

Driftsmidler og inventar 105.469 0 105.469 105.469 105.469

Varebeholdninger 1.025.000 0 1.025.000 1.025.000 1.025.000

Tilgodehavender 488.000 0 488.000 488.000 488.000

Likvide beholder 735.000 0 735.000 735.000 735.000

Aktiver i alt 2.420.969 27.500 7.768.469 2.420.969 2.420.969

Passiver:

Prioritetsgæld 0 0 0 0 0

Kassekredit 350.000 0 350.000 350.000 350.000

Leverandører 335.000 0 335.000 335.000 335.000

Anden gæld 100.000 0 100.000 100.000 100.000

Udskudt skat 1.176.450 0 0

Gæld i alt 785.000 0 1.961.450 785.000 785.000

Egenkapital 5.807.019

Kilde egen produktion

1. januar 2018

Ejendom, genvundne afskrivninger og avance 0

Goodwill 5.320.000

Varevogn 27.500

I alt 5.347.500

Skat 22 pct. (2016) af 5.347.500 1.176.450

Kilde egen produktion

Beregning af udskudt skat

Overkurs 5.757.019

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 5.807.019

Anparternes stiftelseskurs 116,1

Kilde egen produktion

Anparternes samlede anskaffelsessum
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Bilag 32      Skattepligtig omdannelse – virksomhed B. 
  

  

   

 

  

Aktiver: Passiver:

Goodwill 3.960.000 Egenkapital 9.513.469

Grunde og bygninger 4.500.000 Prioritetsgæld 1.610.000

Driftsmidler og inventar 1.105.469 Kassekredit 350.000

Varevogn 95.000 Leverandører 335.000

Varebeholdninger 1.025.000 Anden gæld 100.000

Tilgodehavender fra salg 410.000 Gæld i alt 2.395.000

Andre tilgodehavender 78.000 Passiver i alt 11.908.469

Likvide beholder 735.000

Aktiver i alt 11.908.469

Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2018

 Samlet beskatning af indehaver ved skattepligtig omdannelse - virksomhed B

Aktiv/Passiv Afståelsessum Købssum Beskatningsgrundlag Marginalskat Beregnet skat

Driftsmidler 1.105.469 1.105.469 0 56,50% 0

Varevogn 95.000 67.500 27.500 56,50% 15.538

Varelager 1.025.000 1.025.000 0 56,50% 0

Goodwill 3.960.000 0 3.960.000 56,50% 2.237.400

Debitorer 488.000 488.000 0 56,50% 0

Likvider 735.000 735.000 0 56,50% 0

Prioritetsgæld 1.610.000 1.610.000 0 42,70% 0

Anden gæld 435.000 435.000 0 42,70% 0

Genvundne afskrivninger 565.600 0 565.600 56,50% 319.564

Ejendomsavance 4.500.000 3.050.000 1.450.000 42,70% 619.150

Samlet skat 14.519.069 8.515.969 6.003.100          3.191.652 

Kilde egen produktion

Overkurs 9.463.469

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 9.513.469

Anparternes stiftelseskurs 190,3

Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum

Opsparet beløb 2015-2017 2.543.610

Beskatning (2018) 56,5% -1.437.139

Betalt virksomhedsskat (2015-2017) 568.763

Netto provenu 1.675.233

Kilde egen produktion

Nettoprovenu for opsparingskonto

Opsparet beløb 2015-2017 1.271.805

Beskatning (2018) 56,5% -718.570

Betalt virksomhedsskat (2015-2017) 284.381

Netto provenu 837.616

Kilde egen produktion

Nettoprovenu for konjunkturudligningskonto
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Bilag 33      Skattefri omdannelse – virksomhed B. 
 

    

 

 

Virksomheds Selskabs åbningsbalance Anparters

Regnskab ansk.sum

31-12-2017 Regulering Regnskab Skatm. Værdi VOL § 4, stk. 2

Aktiver:

Erhvervet goodwill 0 0 3.960.000 0 0

Grunde og bygninger 2.429.400 2.070.600 4.500.000 1.454.400 2.499.400

Varevogn 67.500 27.500 95.000 67.500 67.500

Driftsmidler og inventar 1.105.469 0 1.105.469 1.105.469 1.105.469

Varebeholdninger 1.025.000 0 1.025.000 1.025.000 1.025.000

Tilgodehavender 488.000 0 488.000 488.000 488.000

Likvide beholder 735.000 0 735.000 735.000 735.000

Aktiver i alt 5.850.369 2.098.100 11.908.469 4.875.369 5.920.369

Passiver:

Prioritetsgæld 1.610.000 0 1.610.000 1.610.000 1.610.000

Kassekredit 350.000 0 350.000 350.000 350.000

Leverandører 335.000 0 335.000 335.000 335.000

Anden gæld 100.000 0 100.000 100.000 100.000

Udskudt skat 1.317.382 0 0

Gæld i alt 2.395.000 0 3.712.382 2.395.000 2.395.000

Egenkapital 8.196.087

Kilde egen produktion

1. januar 2018

Ejendom, genvundne afskrivninger og avance 2.000.600

Goodwill 3.960.000

Varevogn 27.500

I alt 5.988.100

Skat 22 pct. (2018) af 5.988.100 1.317.382

Kilde egen produktion

Beregning af udskudt skat

Overkurs 8.146.087

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 8.196.087

Anparternes stiftelseskurs 163,9

Kilde egen produktion

Anparternes samlede anskaffelsessum



Cand. Merc. Aud.   Søren Henkel 
Kandidatafhandling Etablering og udvikling af personlig virksomhed 
 

Side 121 af 122 sider 
 

Bilag 34      Skattepligtig omdannelse – virksomhed C. 
 

  

  

   

 

 

Aktiver: Passiver:

Goodwill 520.000 Egenkapital 5.073.469

Grunde og bygninger 4.500.000 Prioritetsgæld 1.610.000

Driftsmidler og inventar 105.469 Kassekredit 350.000

Varevogn 95.000 Leverandører 335.000

Varebeholdninger 1.025.000 Anden gæld 100.000

Tilgodehavender fra salg 410.000 Gæld i alt 2.395.000

Andre tilgodehavender 78.000 Passiver i alt 7.468.469

Likvide beholder 735.000

Aktiver i alt 7.468.469

Kilde egen produktion

Selskabets åbningsbalance 1. januar 2018

Samlet beskatning af indehaver ved skattepligtig omdannelse - virksomhed C

Aktiv/Passiv Afståelsessum Købssum Beskatningsgrundlag Marginalskat Beregnet skat

Driftsmidler 315.000 315.000 0 56,50% 0

Varevogn 95.000 67.500 27.500 56,50% 15.538

Varelager 710.000 710.000 0 56,50% 0

Goodwill 520.000 0 520.000 56,50% 293.800

Debitorer 160.000 160.000 0 56,50% 0

Likvider 152.000 152.000 0 56,50% 0

Prioritetsgæld 1.772.000 1.772.000 0 42,70% 0

Anden gæld 630.000 630.000 0 42,70% 0

Genvundne afskrivninger 565.600 0 565.600 56,50% 319.564

Ejendomsavance 4.500.000 3.065.000 1.435.000 42,70% 612.745

Samlet skat 9.419.600 6.871.500 2.548.100               1.241.647 

Kilde egen produktion

Overkurs 5.023.469

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 5.073.469

Anparternes stiftelseskurs 101,5

Kilde egen produktion

Anparternes anskaffelsessum

Opsparet beløb 2015-2017 1.172.047

Beskatning (2018) 56,5% -662.207

Betalt virksomhedsskat (2015-2017) 268.519

Netto provenu 778.360

Figur : Kilde egen produktion

Nettoprovenu for opsparingskonto

Opsparet beløb 2015-2017 586.024

Beskatning (2018) 56,5% -331.103

Betalt virksomhedsskat (2015-2017) 134.260

Netto provenu 389.180

Figur : Kilde egen produktion

Nettoprovenu for konjunkturudligningskonto
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Bilag 35      Skattefri omdannelse – virksomhed C. 
 

       

 

Virksomheds Selskabs åbningsbalance Anparters

Regnskab ansk.sum

31-12-2017 Regulering Regnskab Skatm. Værdi VOL § 4, stk. 2

Aktiver:

Erhvervet goodwill 0 0 520.000 0 0

Grunde og bygninger 2.429.400 2.070.600 4.500.000 1.454.400 2.499.400

Varevogn 67.500 27.500 95.000 67.500 67.500

Driftsmidler og inventar 105.469 0 105.469 105.469 105.469

Varebeholdninger 1.025.000 0 1.025.000 1.025.000 1.025.000

Tilgodehavender 488.000 0 488.000 488.000 488.000

Likvide beholder 735.000 0 735.000 735.000 735.000

Aktiver i alt 4.850.369 2.098.100 7.468.469 3.875.369 4.920.369

Passiver:

Prioritetsgæld 1.610.000 0 1.610.000 1.610.000 1.610.000

Kassekredit 350.000 0 350.000 350.000 350.000

Leverandører 335.000 0 335.000 335.000 335.000

Anden gæld 100.000 0 100.000 100.000 100.000

Udskudt skat 560.582 0 0

Gæld i alt 2.395.000 0 2.955.582 2.395.000 2.395.000

Egenkapital 4.512.887

Kilde egen produktion

1. januar 2018

Ejendom, genvundne afskrivninger og avance 2.000.600

Goodwill 520.000

Varevogn 27.500

I alt 2.548.100

Skat 22 pct. (2018) af 2.548.100 560.582

Kilde egen produktion

Beregning af udskudt skat

Overkurs 4.462.887

Nom. Kapital 50.000

Egenkapital 4.512.887

Anparternes stiftelseskurs 90,3

Kilde egen produktion

Anparternes samlede anskaffelsessum


